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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo compreender o processo de normatização da 

fragmentação do conhecimento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996. Dessa forma, parte da problematização da história da educação em suas complexidades, 

para construir uma análise da relação do ensino nas escolas de educação básica brasileira com 

as incoerências observadas na história da educação do Brasil, pressupondo a interligação que 

tais incoerências mantêm com as próprias contradições que se mostram na história da 

educação. Para sustentação da análise crítica, faz-se uso do método materialismo histórico 

dialético e da teoria crítica de Theodor W. Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-

1973). Como metodologia utilizou-se a pesquisa qualitativa de cunho documental, por fazer 

uso da analise da LDB (1996), como instrumento de identificação das incoerências que 

podem ser relacionadas com as contradições históricas que são reproduzidas. Ao mesmo 

tempo, tais incoerências velam o processo de mantimento das situações de opressão e de 

dominação de uns sobre muitos na história da educação do Brasil. Dessa forma, observamos 

que as contradições fazem parte de nossa existência. Contudo, existem incoerências que, 

independentemente de estarem relacionadas, possivelmente, com as contradições que se 

entrelaçam ao fenômeno da vida humana, são frutos de um processo de exploração e opressão 

de uns sobre muitos e que terminam por refletir em vários âmbitos sociais, como: no ato de 

educar, conseguintemente, nas escolas. Por sua vez, esses reflexos retroalimentam o processo 

de exploração e opressão, deixando marcas em vários momentos distintos da história. Esse 

olhar crítico sobre a história da educação do Brasil termina por tornar-se o expositor da 

fragmentação do conhecimento dentro do ato de educar adaptativo, e é essa educação 

adaptativa que é normatizada pela LDB de 1996, como resultado da relação desse documento 

com o fato de a educação tornar-se, em vários aspectos, subordinada às necessidades do 

mercado. Logo, esse documento termina por normatizar a fragmentação do conhecimento 

dentro dos espaços de ensino formal. Por esse motivo, essa relação subordinada é usada como 

desveladora do processo de normatização do conhecimento semiformador na LDB e sua 

relação com a estruturação da economia na sociedade contemporânea, caracterizada pela 

subordinação da educação às necessidades do processo de produção e de consumo. Conclui-

se, que a normatização da fragmentação do conhecimento na LDB está por trás dos pontos 

negativos que podemos encontrar nesse documento, e tal fato aponta a necessidade de 

criarmos estratégias para que continuemos garantindo as melhorias da educação brasileira, 

que saiam do âmbito quantitativo e cheguem cada vez mais ao âmbito qualitativo. 

 

Palavras-chave: LDB. Educação. Fragmentação do conhecimento. História da Educação do 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation aims to understand the regulation process of the knowledge fragmentation in 

the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDB) of 1996. Thus, it starts from 

the problematization of the history of education in its complexities to build an analysis of the 

relationship between the education in Brazilian basic education schools, and the 

inconsistencies observed in the history of the education in Brazil, assuming the 

interconnection that such inconsistencies have with the contradictions shown in the history of 

education. We use the method of dialectical and historical materialism, and the critical theory 

of Theodor W. Adorno (1903-1969) and Max Horkheimer (1895-1973) to support the critical 

analysis. The methodology was the qualitative research on documentary evidence, by making 

use of the analysis of the LDB (1996), as an instrument to identify the inconsistencies that can 

be related to the historical contradictions that are reproduced. At the same time, such 

inconsistencies hide the maintenance process of the situations of oppression and domination 

from some over many in the history of education in Brazil. Thus, we see that the 

contradictions are part of our existence. However, there are inconsistencies that, whether they 

are possibly related with the contradictions that intertwine the phenomenon of human life, are 

the result of a process of exploitation and oppression from one over many, which ultimately 

reflects in various social contexts, such as in act of educating in schools. In turn, these 

reflexes feedback the process of exploitation and oppression, leaving marks in different 

moments of history. This critical look at the history of the education in Brazil ends up 

revealing the fragmentation of knowledge within the act of adaptive education, and it is this 

adaptive education that is standardized by the LDB of 1996 as a result of the relationship of 

this document with the fact of education become, in many respects, subject to market needs. 

Therefore, this document ends by normalizing the fragmentation of knowledge within the 

formal educational locations. For this reason, this subordinate relationship is used as revealing 

the standardization process of the semiformador knowledge in LDB and its relation to the 

structure of the economy in contemporary society, characterized by the subordination of 

education to the needs of the production and consumption process. It follows that the 

standardization of the knowledge fragmentation/fragmentation of knowledge in LDB is 

behind the negative points that we can find in this document, and this fact points to the need 

to create strategies to continue ensuring the improvement of Brazilian education, leaving the 

quantitative framework and come increasingly under the qualitative. 

Keywords: LDB. Education. Fragmentation of knowledge. History of Education in Brazil. 
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INTRODUÇÃO  

  

Esta dissertação faz uso de uma analise das relações entre a história da educação com 

a história da economia. O objetivo é o de construir meios de desvelar os reflexos dessa relação 

entre a educação e a economia, historicamente marcada pela subserviência, no próprio 

desenvolver da história da educação brasileira. O intuito também é o de problematizar os 

múltiplos sentidos dos elementos que eclodem da relação entre a história da educação – 

relacionada à história da economia – e a história da educação brasileira. A partir daí, 

apresentaremos um movimento de desvelamento que nos auxilia a entender como a Lei de 

Diretrizes e Bases Nacionais (LDB) em vigência se relaciona com a fragmentação do 

conhecimento ao ponto de normatizá-la. Neste documento há a continuidade de um fenômeno 

que caracteriza a fragmentação do conhecimento como meio de adormecimento. Logo, 

pretende-se entender o fenômeno de normatização da fragmentação do conhecimento por 

meio de um documento, que é a base de toda instituição educacional de nosso país, 

entendendo também a relação da fragmentação do conhecimento com o que nomeamos aqui 

como educação adaptativa. 

Por esse objeto se fazer em meio a tantos outros fenômenos que envolvem a 

construção do indivíduo social, ele exige uma construção crítica que envereda pela discussão 

ontológica
1
 do ser humano em toda sua complexidade, envolvendo a relação dessa construção 

com os signos ideológicos e a relação desses signos com os estigmas sociais, que paralisam o 

poder humano de transformar sua realidade. 

Por esse motivo, esta pesquisa fez uso de um método híbrido, que tanto bebe do 

materialismo histórico dialético
2
, e de seu pensar o peso das estruturas de produção sobre a 

                                                           
1
 Ontológico: Quando falamos sobre o que é ontológico nos referimos sempre àquilo que caracteriza o ser como 

tal. Por isso ontológico é compreendido filosoficamente por aquilo que está na essência do ser, que torna o ser o 

que é, se distinguindo dessa forma do que é ôntico, isto é, aquilo que é acidental e não uma característica 

fundante, como esclarece Abbagnano (2007, p. 729). Nesse sentido, esse trabalho parte da compreensão 

filosófica que é ontológico do humano o ser-mais de si mesmo, pois está implícito nessa inferência sua 

necessidade de tornar-se transformando-se. Logo, é o estado de transformar-se que caracteriza o ser humano 

como algo inacabado e, por isso, necessariamente, encontra no movimento de tornar-se cada vez mais humano 

como meio de conquistar cada vez mais uma completude inalcançável, que por sua vez lhe infere um processo 

continuo de humanizar-se. Contudo, como o próprio Freire (2011) infere, ao entendermos o sentido ontológico 

por traz do movimento de tornar-se mais. Compreendemos também que a relação dessa busca com o construir-se 

mais humano, em uma realidade onde esse tornar-se se esvazia do seu sentido humanizador, gera uma distorção 

que resulta no desumanizar-se, isto é, a “distorção possível na história, mas não vocação histórica” (FREIRE, 

2011, p 40). Isto, por não ser um elemento ontológico desumanizar-se, mas sim algo ôntico, por ser fruto de uma 

negação do que é ontológico.   
2
 O método Materialismo histórico dialético se impregna nesse trabalho não só porque é a base da teoria critica 

frankfurtiana, usada também nessa dissertação. Esse método também se impregna nessa construção porque foi 

ele o fio condutor das reflexões criticas que enredam os efeitos velados da reprodução da dominação, e a 

opressão nos espaços voltados para a discussão da educação com aquilo que ecoa das estruturas econômicas. 
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formação humana, como também fez uso da teoria crítica no seu mergulho sobre o processo 

de descortinamento da relação das determinações provenientes dessas estruturas produtivas, 

no âmbito macrossocial, como meio para entender seus possíveis efeitos no âmbito do 

microssocial. Buscamos compreender os possíveis efeitos dessas determinações 

frequentemente opressivas na formação da escola brasileira que, por sua vez, nos proporciona 

entendermos com mais criticidade certas características encontradas na própria sociedade 

brasileira que, frequentemente, tem a vê com os efeitos dessa formação da escola brasileira. 

Nelas são encontradas características, como a falta de criticidade da formação gerada nesses 

espaços ou mesmo a dificuldade que esses espaços encontram em auxiliar os indivíduos 

educados a construírem compreensões de mundo de forma autônomas. Ambos os elementos 

são resultantes de uma educação enformadora
3
, como iremos ver ao decorrer da exposição 

desta dissertação. 

Esse caminhar por entre duas vias, que se encontram no uso dos métodos, por si 

mesmos têm similitudes, visto que a teoria critica bebe do o materialismo histórico dialético. 

Dessa forma, é de crucial importância para entendermos como se enraízam as sutilezas da 

exploração e opressão velada, que possivelmente marcam documentos normatizadores como a 

LDB em vigência. Não negligenciando que a LDB não dita completamente as práticas 

educacionais dos espaços escolares, mas, ainda sim direciona, em vários pontos, essas práticas 

e, por isso, sua influência não pode ser ignorada na formação dessas mesmas práticas. Tal 

justificativa reforça a importância de problematizarmos as incoerências que esse documento 

possa mostrar, diante do processo de mudança que as instituições de ensino brasileiro vêm 

                                                                                                                                                                                     
Nesse sentido a historicidade que testemunha a incoerência que exala dessa relação se direciona para uma analise 

totalizante, na qual a reflexão das estruturas produtivas (sua interiorização) nos serve como lente que nos 

possibilita desvelar a revisitação dos signos ideológicos em ato de transmutar-se e normatizar-se. Por esse 

motivo, é impossível abrirmos mão dessa indicação de fonte solar, que tanto nos foi útil, para tornarmos um 

pouco mais visível as incoerências que paralisam o processo de transformação da educação brasileira. Contudo, 

devemos observar que o materialismo histórico dialético, aqui usado como luz direcionadora, em nenhum 

momento foi usado como um aval intelectual que busca nos nomes dos mortos celebre meios obscuros, para ser 

mais aceito por aqueles que ainda vivem da luz desses mesmos mortos. Ao contrario, este trabalho fez uso da 

ideia materialista histórica dialética, que ecoou por entre outras mentes, além do seu criador Karl Marx, 

direcionando a busca pela compreensão da totalidade contraditória, mas ainda sim cognoscente por poder ser 

entendida como historicidade dialética e não só efeito caótico deontológico. Nesse sentido, o materialismo 

histórico dialético é a pedra fundante que orientada a caminhada por entre o caminho do desvelamento, do que se 

esconde por traz das naturalizações paralisantes das ideologias opressivas, que tecem uma teia entre os meios de 

produção e todas as demais estruturas que formam o Estado.  
3
 Enformar: conceito que é construído e esclarecido ao decorrer dessa dissertação e se relaciona com o conceito 

de semiformação de Adorno (2012). Também esclarece-se nessa dissertação, que ambos fazem referência aos 

efeitos do uso da fragmentação do conhecimento como instrumento limitador. Contudo o enformamento se 

refere, especificamente, a formação escolar; enquanto a semiformação esta relacionada a toda e qualquer 

formação educacional que venha a negar parte do conhecimento por ele transmitido, para aquele que deve ser 

informado e termina por se semiformar. Assim todo enformamento pressupõem uma semiformação, isso é uma 

negação de uma parte do conhecimento oferecido como formador, que negado semiforma.  
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passando desde o processo de redemocratização. Nesse sentido, faz-se necessário mostrar que 

seus pontos negativos
4
 podem nos auxiliar a continuarmos no caminho da construção de uma 

escola que não sirva às necessidades de pequenos grupos, mas que sirva a um projeto 

democrático de uma nação que propõe formar-se sob a égide de uma sociedade pautada por 

um pensamento crítico, em que todos sejam partícipes das práticas sociais e políticas, que dão 

forma ao Estado brasileiro. 

Por tais motivos expostos anteriormente, é entendido, como pronuncia Adorno (1992), 

que expor aquilo que nos faz perceber a negatividade do que acreditamos ser garantia de uma 

sociedade mais humana, desvelando a barbárie dessa mesma sociedade, não é descartar as 

vitórias conquistadas por anos de lutas frente ao conflito social entre as classes que marca 

nossa temporariedade. Ao contrário, é construir possibilidades ainda não pensadas, que façam 

com que essas conquistas não se tornem um cavalo de Tróia
5
, que escondem a reprodução do 

que nos dessensibiliza ao acirramento de uma barbárie velada e silenciosa, por cair sobre 

aqueles que estão adormecidos de sua própria dor.   

Enfrentar a dor negativa, diante da esperança, não deve significar paralisar aquele que 

sofre com a exploração, ao se tornar consciente do grau de negação que é algoz do podamento 

de suas potências não experimentadas. Enfrentar a dor é o primeiro passo para construir 

estratégias que ajudem a lidar com os causadores dessa dor, eliminando aquilo que adormece 

o indivíduo de sua própria negação. Por isso, ao por o dedo na ferida de nossa educação 

escolar atualmente, almejamos proporcionar um salto sobre aquilo que realmente paralisa a 

transformação, que naturaliza os estigmas sociais e restringem o ser humano a se manter 

apequenado em seu extinto de sobrevivência, transmutado em tantos outros mecanismos de 

prolongamento de nossa animalidade inconsciente.   

Nesse sentido, esta dissertação se estrutura em dois movimentos contínuos que, ora 

apresenta elementos palpáveis do processo de reprodução da opressão, ora apresenta 

                                                           
4
 È importante observamos que o termo “negativo” nessa dissertação, é usado para nos referirmos àquilo que 

Adorno e Horkheimer (1985) inferem ao indicarem a face obscurecida da dialética que permeia nosso processo 

de esclarecimento. Essa face obscurecida, em que se instalam os ruídos e contradições, velam a reprodução ainda 

mais acirrada dos elementos opressivos e dominadores e, por isso, nos mantém presos a uma perspectiva mítica 

de existência que termina por nos negar a consciência de nossa experiência histórica, por estar enredada ao 

processo de semiformação.     
5
 Cavalo de troia: expressão que faz referencia a guerra de Troia, onde estavam envolvidas as civilizações de 

Troia e Esparta. Essa história foi narrada por Homero em sua obra da Ilíada, e conta como uma civilização 

consegue destruir outra por meio de um truque: os espartanos conquistaram os troianos oferecendo-os um cavalo 

de madeira como presente (o truque). Esse presente grego possibilitou a destruição da civilização troiana. 
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elementos não palpáveis, mas que são realidades muito tateáveis para aquele que sofre com o 

peso das determinações do seu lugar social em uma sociedade hierarquizada e enformadora
6
.    

Dessa forma, a dissertação divide-se em quatro capítulos, sendo que, o primeiro 

capítulo traz uma exposição sintetizada da história da educação entrelaçada com a história das 

estruturas de produção, fazendo uma relação dessas duas esferas com o como se dá a relação 

do humano com o conhecimento. Para isso, é usada a problematização que os filósofos 

Adorno e Horkheimer (1985) fazem em relação ao princípio de esclarecimento que move a 

sociedade ocidental rumo à modernidade. Nesse capítulo, que tem como objetivo introduzir a 

discussão que será desdobrada no decorrer dos demais capítulos, é apresentado o conceito de 

razão instrumental e razão crítica, que é formulada pelos filósofos supracitados. Contudo, 

devemos entender que a compreensão que é abordada nesta dissertação não corrobora uma 

ideologia que tem a racionalização como instrumento salvador da humanidade. Pelo contrário, 

a razão está aqui posta como potência humana que lhe abre para o enlarguecer de sua visão de 

mundo, não como um instrumento em si, mas como um desencadeador do processo de 

inteireza que faz com que o ser humano busque não só se relacionar com múltiplos 

conhecimentos, mas, acima de tudo, experienciar-se como construtor de conhecimento, de 

significados por meio do próprio processo de ressignificar. Por isso, é um fenômeno aberto 

que se confunde com o próprio fenômeno humano, ou, também é a potencia critica que nos 

torna possível a experiência histórica, como expõe Adorno (2012) ao se referir a razão critica.      

Ainda no primeiro capítulo é problematizada a relação do processo de coisificação do 

indivíduo com o atrelamento da educação aos meios de produção. Para isso, são evidenciados 

os signos ideológicos que mascaram o grau de instrumentalização que esse mesmo processo 

produtivo determina no meio social ocidental. Tais determinações, que se mostram como uma 

via de mão dupla, se retroalimentam, criando um ciclo de opressão e exploração que tem por 

objetivo, visível, manter esse processo de produção e que são naturalizados por concepções 

que levam esperança de melhoria social, que são esvaziadas do seu sentido positivo, em prol 

do predomínio do seu sentido negativo, terminando por imprimir marcas que vão chegar até 

os dias de hoje transmutadas, mas ainda sim compostas pelo mesmo âmago, a exploração e a 

opressão de uns sobre muitos. 

                                                           
6
 Os elementos palpáveis aqui indicados são aqueles mais visíveis, como as imposições justificáveis do mundo 

econômico e seus resultados. Já os elementos não palpáveis são aqueles obscurecidos, os não dizíveis e apenas 

sentidos em suas causas e em seus efeitos, em seu ruído e incoerências, aqueles que são colocados nas 

entrelinhas da história e que direcionam situações de reprodução e terminam por limitar as transformações, 

muitas vezes, paralisando-as e tornando-as apenas transmudações. 
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O segundo capítulo, por sua vez, apresenta a história da educação no Brasil e sua 

relação com o processo de reprodução desse signo ideológico, que faz com que a opressão e a 

exploração de uns sobre muitos se infiltra desde as estruturas macro até as estruturas micro. 

Dessa forma, é apresentada a construção da escola brasileira e sua relação com a reprodução 

dessa opressão e exploração que, por sua vez, mantêm o meio de produção como ele está 

dado, evidenciando os efeitos adaptativos da escola, que é subordinada pelas determinações 

provenientes da lógica coisificadora dos meios de produção e consumo e, por isso, 

predominantemente adaptativos. Tem-se, ainda, a apresentação da LDB de 1961 como uma 

exposição do poder desse signo ideológico, que mina todas as possibilidades que visem 

equilibrar as forças existentes nos conflitos entre os desfavorecidos e os favorecidos. 

Por sua vez, o terceiro capítulo é o centro do processo de desdobramento desta 

dissertação, dado que é nele onde é problematizado o contexto histórico do Brasil, sua relação 

com as concepções econômicas neoliberais, como também, é apresentada a relação de 

subordinação que o governo brasileiro irá manter com organizações multilaterais 

economicistas. Relação essa que termina por delinear os traços da LDB em vigência, ao 

mesmo tempo, que não só mantém vários estigmas sociais reproduzidos no escopo desse 

documento. Também termina por definir uma série de traços que findam por moldar a própria 

sociedade brasileira. Nesse capítulo, também é exposto mais nitidamente o desenvolvimento 

do objetivo específico desta pesquisa, que visa entender a normatização da fragmentação do 

conhecimento por meio da LDB em vigência, apesar das muitas vitórias sociais que esse 

documento garantiu para a sociedade brasileira.  

No quarto capítulo, estão expostos os possíveis efeitos da normatização da 

fragmentação do conhecimento, por meio da normatização da educação adaptativa pela LDB, 

ainda que seja entendido que essa lei sozinha não é capaz de ditar completamente as práticas 

educacionais ocorridas no dia a dia das escolas. No entanto, por direcionar essas práticas, por 

dar margem às vivencias dos espaços, além de elas mesmas participarem do dialogo entre as 

possíveis transformações da escola, a lei termina por enformar o próprio processo educacional 

brasileiro, em uma concepção de educação adaptativa, que finda por enformar a própria 

sociedade que é assistida por essa escola enformadora. Por sua vez, esse processo de 

semiformação social terminará reproduzindo traços provenientes do próprio tipo de 

colonização que o Brasil sofreu.  

Nesse sentido, esse trabalho busca também alertarmo-nos para a importância de nos 

mantermos atentos para as minuciosas de nossa história, visto que, são as minúcias históricas 

que formam os caminhos de luta que, por sua vez, dão massa ao Brasil em toda sua 
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singularidade. Logo, são os testemunhos da historia em sua movimentação não fluida, mas em 

estado de devir, que nos possibilitam conquistarmos ainda mais vitórias significativas, além 

daquelas já garantidas. Assim, não podemos deixar de problematizar todos os espaços que 

velam ideologias limitadoras, e que reproduzem a opressão e a exploração de uns sobre 

muitos, pois é esse elemento que desencadeia o mantimento de uma sociedade que, apesar de 

democrática, ainda é muito excludente e mascara seu exacerbado grau de opressão e 

exploração. Devemos entender que só lidando de forma crítica com essas exposições do nosso 

grau de desumanização é que podemos criar estratégias para sensibilizar a nós mesmos da 

importância de mantermo-nos sensíveis àquilo que nos faz humanos, nosso poder de criar, de 

melhorar, de aperfeiçoar.  

Portanto, como é mostrado na apresentação, essa pesquisa extrapola a exposição da 

técnica de escrever, o manuseio de dados ou de conceitos, a dominação de metodologias, ou 

mesmo, a construção concatenada de uma linha de pensamento científico. Este trabalho, 

acima de tudo, é a aposta crítica de que não podemos nos paralisar diante de um processo de 

hegemonização do pensamento opressivo, que determina que a realidade não é passível de 

mudança. Por isso, todo seu esforço para buscar desvelar aquilo que nos mantém paralisados 

diante de uma barbárie velada, que ainda poda nossa potencialidade de pensar múltiplas 

realidades possíveis e, mais coerentes com o ser humano em sua sensibilidade de ser para o 

fenômeno do se perceber em construção. 
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1 UMA TRAJETÓRIA SOBRE OS RUMOS DA EDUCAÇÃO  

 

A educação, mais que um ato de transmitir conhecimento, instruir, formar ou informar, 

é uma ação que caracteriza o ser humano enquanto tal, por fazer parte do próprio fenômeno de 

humanização, daquele que leva como identificação de sua espécie o termo ser humano. No 

entanto, não se faz o mesmo naturalmente, dado que ser humano em ato é resultado de uma 

transformação galgada que a própria potencia de criação de si mesmo torna possível e, por 

isso, “ser humano”, “ser pessoa”, “ser gente” é uma construção histórica, um resultado de 

escolhas e compreensões encontradas entre o individuo e o coletivo. 

Nesse sentido, a educação em sua dialética é potencialmente uma ação humanizadora, 

uma vez que expõe o caráter transformador do ser humano, distinguindo-o das demais formas 

de vida. A ação de ensinar só é possível porque o ser humano, fazendo uso de seu poder de 

tomar consciência sobre algo, constrói para si e para seu grupo um conjunto de padrões de 

conhecimentos – fruto também desse potencial de compreender algo, que desvela e por isso 

leva esse algo à luz da consciência humana –, que são entendidos como válidos para serem 

transmitidos como meio de autoconservação do modo de ser desse determinado grupo, que 

tanto preserva a espécie humana como a transforma.  

A transmissão desse modo de ser não só reproduz o saber como também traz para 

aqueles que tomam consciência, do que já foi anteriormente compreendido por meio do esteia 

social, a possibilidade da conquista de mais consciência de algo, mais compreensão de si e do 

seu mundo, isto é, de algo mais do que já foi posto como compreendido, fazendo uso do que 

já foi acumulado. A educação é, pois, o fenômeno em que os conhecimentos determinados são 

postos para serem significados pelo poder humano de criar compreensões sobre seu mundo, 

gerando, assim, outro conhecimento resultado de sua significação sobre as determinações 

conhecidas. E, por isso, a educação é dialeticamente um ato de conservação do que já está 

posto, e um ato de libertação em potência dessas mesmas determinações já postas. Por esse 

motivo, se explica a afirmativa de que: 

 

 

Ao contrário de qualquer outra espécie, os seres humanos deliberadamente 

ensinam uns aos outros em ambientes fora daqueles em que o conhecimento 

que está sendo ensinado será utilizado. Em nenhum outro lugar no reino 

animal pode-se encontrar este “ensino” deliberado (BRUNER, 2001, p. 29). 

 

 

Essa compreensão dialética, que é fruto desse ensino deliberado do ser humano para o 

ser humano, pode nos fazer entender melhor não só a própria história da educação, mas 
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também, pode nos auxiliar a entender as contradições que se mantêm presentes quando 

falamos de educação, seja ela não formal ou formal
7
.  Desse modo, os filósofos Theodor W. 

Adorno e Max Horkheimer, ao se proporem discutir sobre a dialética do esclarecimento, 

problematizam também a história da educação, ou, melhor dizendo, problematizam a 

educação na história da humanidade. Tais filósofos, ao questionarem sobre os sentidos que o 

esclarecimento foi tomando em seu desdobramento, no decorrer da história da humanidade, 

interrogam também o sentido, a estrutura e o conteúdo da educação.   

Quando Adorno e Horkheimer (1985) questionam o objetivo do esclarecimento em 

seu sentido teórico e seus efeitos práticos, eles também problematizam a educação e o 

contrassenso entre suas finalidades teóricas e os resultados práticos
8
. Por esse motivo, 

afirmações como: “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” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19), encontram uma semelhança clara com 

qualquer conceituação do que seria educação e, isto se dá porque, como afirma Bower (apud 

CAMBI, 1999, p. 643): 

 

 

O propósito central da educação permanece na aspiração utópica ao 

desenvolvimento de personalidades autenticamente humanas, por mais 

difícil que seja realizá-las. Assim, a nossa tradição cultural, intelectual e 

pedagógica, no seu aspecto mais genuíno e mais alto, continuará a viver e a 

agir como paradigma do desenvolvimento da humanidade. 

 

 

 É no propósito humano de formar uma humanidade mais livre de suas limitações que 

a educação e o esclarecimento se encontram. E o conhecimento sendo aquilo que faz 

acontecer tanto o esclarecimento, como a educação. É por isso o elo entre o conhecimento 

determinado que é transmitido no processo de ensino e as múltiplas possibilidades que se 

                                                           
7
 Neste trabalho, não aprofundaremos o sentido de educação formal ou não formal, pois, independentemente da 

educação formal ser caracterizada por um sistema organizado e estruturado, formalmente sitiado por um espaço 

específico – o espaço de ensino – e na educação não formal se dá o oposto. Ainda assim, pelo fato de “os 

espaços educativos localizados em todos os territórios que acompanham às trajetórias de vida dos grupos e 

indivíduos” (GOHN, 2010, p. 17) serem formados por indivíduos, essa educação formal e não formal são 

relacionados por existir elementos que circularão entre ambas. Logo, ao se falar em educação, se busca abarcar o 

fenômeno educativo e não só a parcela dela que se compreende como formal ou não formal, independente de ser 

uma crítica reflexiva a elementos que organizam diretamente a educação formal.  
8
 Chegaremos a uma problematização do sentido de educação vivido em nossa sociedade contemporânea, por 

meio da problematização do esclarecimento proposto por Adorno e Horkheimer (1985), porque se parte do 

pressuposto de que todo fenômeno de esclarecimento se faz dentro de um fenômeno educativo, tal qual não 

existe processo de esclarecimento para além das situações que dão materialidade ao fenômeno do ato de educar. 

Logo, uma problematização crítica da educação pressupõe uma problematização crítica do próprio sentido de 

educar dentro das conjunturais referidas por tais filósofos, isto é, as características do mundo marcado pelos 

conflitos sociais, resultado de um sistema de produção que se baseia na propagação da barbárie velada que a 

humanidade em processo de cosificação vem mostrando.  
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abrem para o sujeito quando ele se propõe, dentro de um processo de ensino e aprendizagem, 

aprimorar seu poder de construir compreensões, significados, sentidos sobre objetos, sobre si 

mesmo ou sobre seu próprio mundo, criando novas significações para tais conhecimentos que 

o coletivo humano determina, seja esse processo não formal ou formal.  

Dessa forma, historicamente, como se deu com o esclarecimento (como coloca os 

filósofos supracitados), a educação se relaciona com a necessidade do ser humano de 

conquistar uma maior compreensão de si e do seu mundo, por meio da construção de 

conhecimentos que o auxiliem a existir
9
 melhor. Pautado nisso, essa conquista não só deve 

assegurar a autoconservação da espécie humana – necessidade primeira que todo ser vivo 

demonstra ter e que o ser humano, por ter consciência desta, não deixa de reproduzir –, mas, 

ao mesmo tempo, abrir aos seres humanos (que se educam formal ou informalmente, que 

constroem conhecimentos) possibilidades de superar suas limitações. Porém, é necessário 

ressaltar que por os elementos que formam a educação se darem dialeticamente, tais 

finalidades – adaptativas e libertadoras – se emolduram muitas vezes como antagônicas, 

predominando um das faces da educação sobre a outra.  

Essa determinação, que está relacionada ao instinto da autoconservação do ser humano 

enquanto ser vivo, torna possível que se imprima na educação um sentido útil que, por sua 

vez, relaciona-se com a reprodução do status quo. Reprodução que se evidencia no caráter 

formador, que fixa na educação, historicamente, o encargo de determinar e reproduzir os 

papéis sociais, visto que esses papéis sociais são à base do status quo  em vigência. Na 

história da civilização humana, por exemplo, a revolução neolítica é, sobretudo, uma 

revolução educativa, pois:  

  
 

[...] fixa uma educação paralela à divisão do trabalho [...]; fixa o papel-chave 

da família na reprodução das infraestruturas culturais: papel sexual, papéis 

sociais, competências elementares, introjeção da autoridade; produz o 

incremento dos locais de aprendizagem e de adestramento especializado (nas 

diversas oficinais artesanais ou algo semelhante; nos campos: nos rituais: na 

arte) (CAMBI, 1999, p, 59). 

 

 

Logo, por esse lado, todo conhecimento acumulado e transmitido pela educação é, em 

grande parte, determinado pelo papel social que o indivíduo, que deve ser educado, deve 

                                                           
9
 O termo existir não foi ingenuamente colocado, ele sinaliza ao leitor que é compreendido, neste trabalho de 

pesquisa, que a vida humana se diferencia dos demais animais porque ele tem consciência do seu mundo. Por 

isso, cria significados sobre esse mesmo mundo, construindo assim um modo de viver existente, pois, tem o 

poder de transformar suas determinações vinculadas ao seu instinto ancestral de sobrevivência, fazendo uso de 

sua consciência no mundo.  



17 
 

exercer dentro do seu grupo social. Vale salientar que esta é uma determinação que termina 

por se velar na educação, em que seu sentido adaptativo prevaleça sobre o sentido libertário, 

tendo em vista que, ao se dicotomizar essas duas faces do fenômeno que caracteriza a 

educação em prol apenas da sobrevivência, esse único sentido termina por tornar passível a 

redução do fenômeno da educação na reprodução do status quo.   

Como decorrência da redução desse processo de supressão de parte das 

potencialidades envolvidas no fenômeno do educar, podemos observar que, historicamente se 

reproduziu, no geral, a lógica em que aos dominantes eram oferecidos os conhecimentos que 

deveriam manter o domínio de uns sobre e muitos outros. Concomitante a isso, aos 

dominados eram transmitidos os conhecimentos práticos que deveriam torná-los capazes de 

exercer uma atividade produtiva, útil, para aqueles que os dominam. E essa é uma 

característica que vai perdurar por toda a história da educação, como afirmou Mario Alighiero 

Manacorda (2010), transmutada
10

 pelos distintos contextos em várias formais de se reproduzir 

o status quo.  

A educação, no sentido geral, tornou a ser usada como instrumento social que modela 

o sujeito para que ele se adéque às determinações que são impostas pelo coletivo ao 

indivíduo, em uma realidade onde a opressão prevalece nas relações de poder entre os 

indivíduos sociais. Essa concepção útil da educação, como podemos observar ao longo do 

processo histórico da educação (que não é linear, mas indica pontos de similitudes em seus 

distintos momentos), se propagou assim como a concepção útil do esclarecimento, como 

explicam Adorno e Horkheimer (1985). Por esse motivo, ao longo da história, tornaram-se 

comuns realidades em que, 

 

 

[...] para as classes governantes uma escola, isto é, um processo de educação 

separada, visando preparar para as tarefas do poder, que são o pensar ou o 

fazer (isto é, a política) e o fazer a esta inerente (isto é, as armas); para os 

produtores governados nenhuma escola inicialmente, mas só um treinamento 

no trabalho, cujas modalidades, que foram mostradas por Platão, são 

destinadas a permanecer imutáveis durante milênios: observar e imitar a 

                                                           
10

 Variante de transmutação: foi escolhido esse termo “transmutação” para se diferenciar do sentido transformar. 

Nesse caso, se transmuta aquilo que se modifica, mas que mantêm após a transmutação elementos antigos. Desse 

modo, se busca inferir que certas modificações históricas são apenas transmutações, e não transformações, 

porque essas sofreram modificações em elementos secundários, mas certos elementos nefrálgicos continuam os 

mesmos. Nesse sentido, a divisão social, independentemente de ter sofrido modificações no decorrer do processo 

histórico, continua em cerne reproduzindo a exploração e a dominação de uns sobre outros. Contudo, vale 

salientar que esse desvelamento de pontos comuns entre as distintas realidades e contextos históricos não é 

incoerente com a concepção de história não linear, pois essa própria não linearidade que em nossa compressão 

caracteriza os processos históricos terminam por tornarem-se os próprios elementos desencadeadores dos 

processos de reestruturação desse status quo. E é nesses momentos de transmutação que ocorrem as transições 

que Paulo freire indica em sua obra Educação como prática para liberdade (2007), vide bibliografia. 



18 
 

atividade dos adultos no trabalho, vivenciando com eles. Para as classes 

excluídas e oprimidas, sem arte nem parte, nenhuma escola e nenhum 

treinamento mas, em modo e em graus diferentes, a mesma aculturação que 

descende do alto para as classes subalternas ( MANACORDA, 2010,  p. 58). 

 

 

Se aceitarmos que tais análises críticas nos esclarecem o contrassenso que envolve os 

vários sentidos da educação e sua história, podemos observar que tanto no Egito, na Grécia, 

como em Roma, a educação oferecida no geral era determinada pelo papel social que o 

indivíduo deveria se tornar capaz de exercer. Aqueles que deveriam servir a maioria, recebiam 

instruções técnicos práticas que os capacitassem para isso. Aos que deveriam dominar, eram 

transmitidos não só os conhecimentos técnicos-teórico, mas também conhecimentos eruditos.  

Entretanto, ainda existia outra grande multidão excluída desse processo de formação-útil, que 

a esses não era oferecido nenhum tipo de formação. Como esclarece Manacorda (2010, p. 56): 

 

 

[...] “o resto da multidão” compreende, na realidade, não a totalidade do 

povo, mas só aqueles que exercem uma atividade ou arte. Existem, portanto, 

uma outra “multidão” de indivíduos , aqueles que não têm nem arte nem 

parte – como se costuma dizer - , para os quais obviamente não há nenhuma 

transmissão educativa, nem de técnica propriamente culturais ou 

imediatamente produtiva . E esta será uma constante da história de todos os 

povos. Somente a “multidão” daqueles que exercem uma arte [...], recebe 

uma instrução intelectual, isto é, um pouco de leitura e de escrita, e uma 

preparação profissional relativa ao oficio tradicionalmente exercida pela 

família. É o próprio exercício profissional, manual, imediatamente 

produtivo, que exige um mínimo de conhecimento científico-técnico parcial 

e especializado, quer para as relações sociais que o ofício, a aquisição das 

matérias-primas e a venda do produto supõem. .  

 

 

Esse fato descrito acima é passível de evidenciação, se analisarmos a história da 

civilização grega em sua ambiguidade, e atentarmos para o fato de que  as transformações que 

ocorrerem nessa civilização, por causa do advento do alfabeto, da organização do comércio, 

dos grupos sociais organizados em pólis,  causaram, consecutivamente, não só uma conquista 

de novos conhecimentos, como também uma  nova estruturação da educação. Segundo Cambi 

(1999, p. 101): 

 

 

Estamos diante da experiência que fixa teorias e modelos de educar, ora mais 

históricos e pragmáticos, ora mais teóricos e universais, mas que 

constituíram durante milênios pontos de referência dos debates e das 

elaborações em matéria educativa. Cria uma linguagem para a 

pedagogia/educação e a provê de termos técnicos (a começar pela paideia) 

funda instituições que deixaram a marca em toda a  tradição educativa 

ocidental. 
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Esse milagre grego vai mascarar um lado dessa civilização que se mostrava dissonante 

com o grau de revolução cultural que acometeu a civilização grega e, paradoxalmente, foi 

essa contradição que manteve o progresso dessa transformação cultural no mundo ocidental. 

Afloram os vários centros culturais, o surgimento da filosofia natural, o 

desenvolvimento da literatura, da ciência e da política, todos frutos do “milagre grego”. Há 

uma ávida fome de produzir conhecimento por essa civilização. O homem grego clássico quer 

demonstrar que, por meio do conhecimento, ele pode bastar a si mesmo como indivíduo e ser 

totalmente autossuficiente. E tudo isso era oferecido por um aparato organizacional 

tecnicamente articulado, formado por doutos que ofereciam o conhecimento acumulado e 

refinado aos seus concidadãos. Pois, essa nova educação visava à formação de: 

 

 

[...] um homem completo, moralmente desenvolvido, que não seja só um 

técnico, mas justamente um homem, nutrido de cultura antes de tudo literária 

e hábil no uso da palavra, consciente da tradição e que se faz pessoa, sujeito 

dotado de caráter (CAMBI, 1999, p. 96). 

 

 

Contudo, contraditoriamente, esse movimento de progresso cultural milagroso, trazia 

entranhado em seu processo de transformação e expansão racional, uma contradição que 

possibilitava esse mesmo processo de conquista do homem sobre si mesmo. Esse fato era que 

“cerca de 80% de sua população compunha-se de escravos. Esses escravos executavam todo o 

trabalho manual, inclusive, grande parte do trabalho clerical, burocrático e artístico dessa 

sociedade” (HUNT; HOWARD, 1986, p. 11). No entanto, a eles não era oferecido os 

conhecimentos para a formação do cidadão grego. Pois, como eram considerados homens e 

mulheres inferiores, desprovidos de razão, a eles, que formavam a grande maioria da 

população grega, eram oferecidos apenas conhecimentos que os habilitassem a exercer as 

funções que seu senhor – dono – necessitava e ditava. Diante disso,  esse senhor entendia tais 

homens e mulheres como inferiores e, por isso, mantinha justificável que os mesmos fossem 

oprimidos. Logo, os conhecimentos oferecidos a estes (vistos como inferiores) eram 

limitados, ao passo que, apenas servisse de modo suficiente para exercerem seus papéis dentro 

dessa lógica social. Aos estrangeiros, que não eram vistos como cidadãos gregos e, por isso, 

não tinham direito de fazer parte da vida política das pólis, cabia o exercício de atividades 

livres que também deviam estar subordinadas à aristocracia grega. Já aos cidadãos gregos, 

vistos como superiores, era destinado todo conhecimento conquistado por essa civilização. 

Por tais motivos, somos levados a compreender que a civilização grega antiga era 

também uma civilização hierarquicamente dividida em classes que, independentemente de 
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toda a expansão dos conhecimentos produzidos por ela, em relação à educação, se assemelha 

a “aspectos da educação do antigo Egito”, uma vez que, se encontra na educação grega 

também “a separação dos processos educativos segundo as classes sociais” (MANACORDA, 

2010, p. 58).  

Por isso, a educação integral voltada para a formação do sujeito autossuficiente, 

oferecida apenas à classe dominante, ou os aristocratas gregos, que se originou na Grécia, se 

constitui, em grande parte, como uma educação para um grupo ínfimo, do qual só participava, 

normalmente, a elite, os aristocratas gregos. Nesse contexto, às mulheres, aos estrangeiros, 

aos pobres e aos escravos, vistos como seres inferiores, não era dado o direito a essa educação 

humanística. Pois, não era para esses que a democracia, à luz da razão, da política ou da 

filosofia, era voltada, na concepção de quem ditava o direcionamento da educação na 

sociedade grega. Essa postura é incoerente, tendo em vista os ideários ontológicos fundados 

por essa cultura e o peso que essa multidão explorada tinha nessa sociedade, uma vez que 

vinha desse grupo a manutenção técnica e econômica de toda a civilização. 

O mesmo fato também ocorrerá na civilização romana, mantendo, desse modo, uma 

contradição que força a educação a tornar-se – independentemente de seu processo de 

evolução no decorrer do desenvolvimento e conquista do acúmulo de conhecimentos humanos 

– instrumento de dominação nas sociedades que se estruturavam socialmente dentro de uma 

lógica, onde deveria ser naturalizada a relação opressor/oprimido como meio de organização 

social possível. Essa educação, que nesse momento se fragmentava por sua razão social, 

voltada, principalmente, para a adaptação dos indivíduos a divisão social no decorrer do 

processo histórico, vai se atrelar mais fortemente ao poder econômico. Isto é, às estruturas de 

produção, resultado do caráter opressor que tanto a divisão social vai tomando, como as 

estruturas de produção. Ambos,  – o poder econômico ao se integrar com a própria hierarquia 

social – , se reproduziram cada vez mais rigidamente, formando assim um ciclo que se 

retroalimenta, visto que darão forma ao próprio processo de transmutação, que o agir apenas 

para a sobrevivência humana vai tomando historicamente, com a supremacia do pragmatismo 

no mundo moderno.  

Dentro desse processo de retroalimentação do fenômeno adaptativo se tornou uma 

função da educação extirpada de seu caráter libertador, para os sujeitos oprimidos adapta-los 

as necessidades de outros que se colocavam como demiurgo das necessidades do todo social. 

Assim, a educação se faz para manter e legitimar a divisão hierárquica que promovia uma 

sociedade opressora, ao mesmo tempo em que mantinha uma realidade de exclusão e 

exploração: o dominador – cada vez mais consumidor de erudição – para o domínio e o 
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dominado – cada vez mais necessário na construção do mundo racional produtor – para a 

servidão. Para possibilitar a manutenção desse sistema opressor, eficaz em relação à 

sobrevivência e a reprodução, é necessário docilizar. Isso significa dizer que a educação, que 

prevalece historicamente, se volta em seu cerne pragmaticamente para limitar o indivíduo a 

adaptar a sua vida a modelos preestabelecidos e aceitos pelo coletivo. Esses modelos obrigam 

o enformamento do indivíduo para que cumpra sua função de combustível do progresso. É o 

que podemos constatar na reflexão abaixo: 

 

 

Agora o trabalho de um número mais restrito de pessoas rendia o suficiente 

para sustentar a sociedade em seu conjunto, mantendo o nível habitual de 

vida da coletividade ou até mesmo níveis mais elevados. [...], as sociedades 

começaram a sofrer um processo de diferenciação interna [...], as classes 

sociais. A diferenciação hierárquica [...] obedecia a razões econômicas: os 

que trabalhavam pertenciam geralmente as classes mais baixas; os que se 

livravam do fardo trabalho comum pertenciam à classe mais alta [...]. Um 

sistema como tais características não podia sobreviver durante muito tempo 

se a maioria [...] não compartilhasse as mesmas opiniões sobre a maneira 

apropriada de se conduzir as questões econômicas e sociais     (HUNT; 

HOWARD,1986, p. 10). 

 

 

Essa necessidade exploradora se tornará a base adaptativa do meio social, organizado 

em civilizações e, portanto, traço da educação formal oferecida socialmente. Esse traço 

enformador da educação se tornará cada vez mais evidente ao decorrer do processo de 

racionalização da civilização ocidental, como esclarecem Adorno e Horkheimer (1985). 

O humano, a partir do processo de desvelamento do mundo, grego clássico, por meio 

do conhecimento desencantado, toma consciência de que a razão
11

 o torna sujeito por 

proporcioná-lo identidade, uma vez que o ato de pensar traz a evidência factual da existência 

pensante. Assim, o homem se compreende sujeito enquanto pensa sobre o seu ato de pensar.  

Desse modo, esse ato de pensar de forma consciente, por saber que está pensando e 

direcionar e construir esse pensamento de forma sistemática, não só corrobora a pulsão 

autoconservadora, inerente a todo ser vivo, como possibilita ao ser humano a construção de 

sua identidade, enquanto ser racional, dotado de poder de criação e mudança que, por isso, 

detém poder de transpor seus limites naturais. Segundo esclarece Cambi (1999, p. 72): 

                                                           
11

 Apesar de esta pesquisa fazer uso dos termos razão instrumental e razão crítica, deve-se compreender que tais 

indicações se fazem necessárias apenas para trazer à tona o processo de reprodução de uma visão dicotômica de 

razão, onde existirão razões distintas. Contudo, esse próprio modo de pensar esvazia a razão do seu sentido de 

soltura. Esse sentido de soltura garante a pluralidade na medida em que torna possível compreender que a razão, 

enquanto fenômeno que nos possibilita sermos construtores e destruidores de nossa realidade, se funde na 

percepção do conhecimento para além do conhecido e, por isso, é meio de sobrevivência sem nunca deixar de ser 

nossa potência de ser mais, como diria Paulo Freire (2011) . 
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[...] os diversos elementos míticos-religiosos e técnicos-pragmáticos tendem 

cada vez mais a se tornar instrumentos nas mãos do homem para 

compreender e dominar o mundo natural e humano em que vive, tendendo, 

portanto, a laicizar-se, a fugir das práticas de tipo mágicas e esotérico ( de 

iniciados e de caráter sagrado) professadas por grupos sociais separados do 

resto da sociedade (os sacerdotes) e a tornar-se, pelo contrário, 

conhecimento próprio da  mente que cada homem [...] (ou pode) reconhecer 

como sua natureza mais especifica, conhecimento que deve ser criticado, 

renovado, aumentado, além de demostrado na sua verdade e no seu rigor. 

 

 

Como podemos ver, a razão enquanto ato de pensar refletido, torna-se o instrumento 

que possibilita a construção de novos conhecimentos. Por sua vez, esses novos conhecimentos 

aumentam o poder que o ser humano conquista sobre si mesmo e sobre a natureza. Nisto, 

constrói  uma identidade, enquanto ser que pensa, que tem o poder de tomar consciência do 

seu mundo e se utilizar desse poder para transformar esse mesmo mundo, independentemente 

das suas limitações, como aconteceu na Idade Moderna. Por isso, o fenômeno da razão 

humana está para além de sua utilidade visível, ou perceptível produtivamente, pois não há 

razão fora do humano, da mesma forma que não há humano esvaziado completamente de 

razão.    

Contudo, “o despertar do sujeito tem por preço o reconhecimento do poder como o 

princípio de todas as relações” (ADORNO; HORKHAIME, 1985, p. 24). Esse fato faz com 

que a educação vá, paulatinamente, se naturalizando como instrumento social e econômico, 

devido ao seu papel de disseminação, passando por transmutações históricas que reestruturam 

esse processo de instrumentalização da educação de forma cada vez mais velada, por modelar 

aquele que é educado instrumentalmente, segundo preceitos preestabelecidos. Com isto, 

reproduz a hierarquização social que, ao se complexar, assevera ainda mais a opressão e a 

exploração dentro dessa lógica social transmutada. Sobre tal situação de exploração e 

opressão velada, afirma Adorno (1992, p. 28): “os donos do poder e os que a eles se ligam 

tornam-se subjetivamente por completo desumanos. Desse modo, a classe retorna a si mesmo 

e apropria-se da vontade destrutiva do curso do mundo”. 

E, como esclarece o filósofo, a história denuncia que no decorrer da trajetória humana 

se sobressaiu o sentido reprodutor do processo de esclarecimento, concomitantemente à 

educação voltada para a adaptação, reprodução, enformamento daqueles que eram colocados 

como utensílios para o processo de autoconservação ditado pelos grupos opressores. Para 

Adorno (1992, p. 19), “O princípio mau que sempre esteve escondido na afabilidade, 

desenvolve-se, no espírito igualitário, em direção à sua bestialidade”. Dessa forma, a Idade 
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Moderna é marcada por transformações técnico-tecnológicas, sociais, culturais e econômicas 

inimagináveis. Contudo, a margem desse progresso se mantem toda uma estrutura de 

exploração e legitimação desse poder que, aparentemente, parece se intensificar, só que agora 

transmutada
12

 de forma cada vez mais dissimulada. 

 

1.1 Discutindo sobre o conhecimento 

  

A razão, como proporcionadora do esclarecimento do ser humano sobre si mesmo e 

sobre a natureza, se divide entre o que Adorno e Horkheimer (1985) vão conceituar como 

razão instrumental e razão crítica, sendo a razão instrumental os conhecimentos utilitaristas 

que apenas buscam a autoconservação humana; já a razão crítica seria o conhecimento 

humano que é voltado para a reflexão crítica, isto é, o transpor das limitações. A razão 

instrumental visa fins de dominação, enquanto a razão crítica tem em si mesmo seu fim. Por 

isso, ela não reproduz diretamente uma autoconservação, por ser o conhecimento que 

extrapola essa determinação e proporciona o enlarguecimento da compreensão humana em 

prol da conquista de uma existência cada vez melhor. 

Como apontam Adorno e Horkheimer (1985), a civilização ocidental reconhecendo o 

poder como o princípio de todas as relações, aposta na construção de conhecimentos que lhe 

proporcionasse se apoderar da natureza e de todos os mecanismos que a constituíam. Esses 

conhecimentos garantiram, por sua vez, uma revolução técnica surpreendente que, 

respectivamente, afiançou o afloramento do poder econômico – tal poder econômico 

controlado por uns –, por meio da dominação de múltiplas técnicas, atrelando definitivamente 

a construção de novos conhecimentos ao progresso econômico. E isso significa dizer que a 

educação também era atrelada, definitivamente, ao poder econômico, dado o seu papel de 

disseminação. 

Contudo, tais conquistas racionais se davam por meio da supervalorização da razão 

instrumental, pelo fato dela garantir a continuidade do progresso econômico das civilizações 

vistas como mais evoluídas, como fica explicitado. Tal fato se tornou inegável no período 

moderno, pós-primeira Revolução Industrial, tento em vista os grandes avanços técnicos e 

tecnológicos conquistados pela humanidade e a discrepância desses em relação aos avanços 

sociais.  

 

                                                           
12

 Variante de transmutação. 
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A divisão de trabalho e a acumulação de instrumentos de trabalho (ou 

capital) em quantidade cada vez maior e de qualidade cada vez melhor, 

possibilitaram ao homem ampliar extraordinariamente seu poder sobre a 

natureza, bem como desenvolver seu potencial para produzir e satisfazer as 

necessidades materiais de vida [...] (HURT; CHAMAM, 1986, p. 9).   

 

 

Contraditoriamente a esse avanço, existe outro lado, o lado da margem que escondia a 

continuidade das situações de explorações de uns sobre outros, só que agora em uma 

roupagem nova e em uma escala elevada, dada a expansão produtiva. 

 

 

Nas fábricas, o emprego de mulheres e de crianças tornou-se, por várias 

razões, muito comum [...]. A divisão do trabalho simplificou e rotinizou de 

tal modo a maioria das operações produtivas que as mulheres e crianças 

ainda que despreparadas estavam em condições de executá-los [...]. As 

crianças trabalhavam entre 14 e 18 horas por dia, até caírem exaustas. [...] A 

industrialização foi rigorosa dura e cruel ao extremo, tanto para os homens, 

quanto para as mulheres e crianças (HURT; CHAMAM, 1986, p. 73-74). 

 

 

Diante disso, tais fatos, que irão se tornar cada vez mais latentes no decorrer da Idade 

Moderna, já podiam ser observados nas contradições do período anterior, embora com outros 

traços, porém ainda com a exploração de uns sobre muitos como forma de mantimento social. 

O Iluminismo, período histórico que antecede a Modernidade, se caracteriza pela razão 

racionalizada, passa a abrir novos caminhos e horizontes que fundam não só um novo modo 

do pensar, mas também todo um novo mundo marcado pelas conquistas científicas, políticas e 

econômicas. A dominação de muitos por poucos, que antes era legitimada por crenças e por 

isso reproduzida de forma rígida, a partir do novo sistema econômico capitalista, se torna sutil 

e deve ser legitimada por outras vias que não as crenças.   

 

 

No curso do século XVIII veio a delinear-se [...] um fenômeno econômico-

social que breve giro de alguns decênios transformará desde as raízes toda a 

vida europeia e do mundo ocidental [...]. produzida por um complexo feixe 

de eventos [...] a Revolução Industrial vem transformar profundamente a 

sociedade moderna [...] produzindo também  uma nova classe social (o 

proletariado) e um novo sujeito socioeconômico (o operário)... Este 

complexo processo de transformação econômico social manifestou-se como 

a submissão de massas bastante numerosas de homens, mulheres e crianças 

às esferas do capital [...], e reorganizou sua existência, mentalidade e 

aspirações, dando vida a um processo “educativo” bastante articulado, mas 

que girava em torno do princípio, já bem identificado por Marx, da 

alienação. [...] o operário é radicalmente deseducado, desumanizado 

(CAMBI, 1999, p. 299-300). 
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A racionalização humana foi, em grande parte, a mola propulsora dessas 

transformações. Essa racionalização ocorreu no momento em que o homem se propôs 

sistematizar a sua própria compreensão de mundo construindo, a partir de elementos 

repetitivos dedutivos e intuitivos, uma estrutura empírica que lhe garantiu prever o 

funcionamento da natureza e manipular tais elementos em prol do progresso produtivo.  

Assegurando um maior poder de manipulação sobre esses elementos, o homem moderno 

assegurou, consecutivamente, um maior poder de manejar suas próprias estruturais sociais. 

Contudo, esse fato torna-se mais um elemento reprodutor da exploração de uns sobre muitos, 

velada por uma relação cada vez mais complexa de trocas.  

Dado o sucesso desse conhecimento instrumental, ocorreu uma supervalorização desse 

modo de pensar instrumental-racional, que categoriza e classifica funcionalmente aquilo que 

interpreta a partir de mecanismos de repetição encontrados, possibilitando uma reprodução, 

logo, um entendimento funcional do fenômeno natural que, por sua vez, torna possível um 

maior poder de intervenção humana no seu mundo.  

Dessa forma, se antes o conhecimento era sinônimo de sabedoria e a sabedoria não era 

necessariamente sistematizada, nesse novo mundo o conhecimento passa a ser validado como 

se fosse sistemático, estruturado metodicamente, com uma função específica preconcebida 

que iria lhe auxiliar a ser mais produtivo em curto prazo. Em virtude disso, ocorre uma 

revolução na própria concepção de se compreender o que seria conhecimento, e conhecimento 

torna-se sinônimo de conhecimento científico, por esse ser entendido como a primazia desse 

conhecimento sistematizado e estruturado metodicamente. Consequentemente, Adorno e 

Horkheimer (1985) apontaram o sentido instrumental de tal razão, por a mesma se relacionar 

com o objeto do conhecimento como se fosse algo que devesse, necessariamente, se mostrar 

em sua funcionalidade e, por isso, faz uso da natureza como um instrumento por interpretá-la 

como um mero mecanismo – assim como ocorrerá com o próprio homem dentro desse 

pensamento reducionista. O conhecimento, nessa concepção, só tem sentido se gerar um 

produto palpável, um efeito imediato que ofereça o acúmulo de algo que venha a ser usado na 

relação de poder.  

Para que essa sistematização se torne possível, os conhecimentos são 

compartimentalizados, tendo como princípio categorizador a finalidade dos mesmos, essa 

compartimentalização gerará uma fragmentação dos conhecimentos internamente. Essa 

fragmentação somada às novas conjunturais políticas econômicas resultam em cada vez mais 

conquistas econômicas e tecnológicas e, por esse motivo, esse modelo de racionalidade 

instrumental é posto em função da dominação política e econômica desse novo mundo 
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racionalizado, reproduzindo aquilo que antes ocorria: a adaptação a uma exploração de muitos 

por poucos, só que cada vez mais revestidos por novas roupagens cada vez mais descartáveis. 

Sobre isso afirmam Adorno e Horkheimer (1985, p. 14-15): 

 

 

O aumento da produtividade econômica, que por um lado produz as 

condições para um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho 

técnico e aos grupos sociais que o controlam uma superioridade imensa 

sobre o resto da população. O indivíduo se vê completamente anulado em 

face dos poderes econômicos. Ao mesmo tempo, estes elevam o poder da 

sociedade sobre a natureza a um nível jamais imaginado. Desaparecendo 

diante do aparelho a que serve, o indivíduo se vê, ao mesmo tempo, melhor 

do que nunca provido por ele. Numa situação injusta, a impotência e a 

dirigibilidade da massa aumentam com a quantidade de bens a ela 

destinados. A elevação do padrão de vida das classes inferiores, 

materialmente considerável e socialmente lastimável, refletem-se na difusão 

hipócrita do espirito. Sua verdadeira aspiração é a negação da reificação. 

Mas ele necessariamente se esvai quando se vê concretizado em um bem 

cultural e distribuído para fins de consumo.  

 

 

O mundo moderno se abre com o homem, se afirmando senhor do seu mundo, a partir 

das conquistas tecnológicas que o tornam detentor de um poder que transforma a natureza, a 

mesma natureza que outrora o amedrontava. Esse mesmo homem constrói para si um espaço 

que deveria lhe resguardar de toda a hostilidade que ele acredita que a natureza lhe impunha. 

Esse espaço seria a civilização.   

Por essa nova sociedade ter sido construída a partir da conquista de novos 

conhecimentos que libertaram, significativamente, as civilizações ocidentais das 

determinações do velho mundo – razão pela qual o exercício do pensamento aufere para si o 

papel de tirar o homem da menoridade, tornando-o autônomo por assumir a condição de 

senhor perante a natureza, que ele entende como hostil –, a educação, instrumento dialético de 

propagação desse conhecimento e dos valores de superação das determinações impostas a 

esse homem, nesse novo mundo moderno, deve ser garantida a todos por esse novo estado 

civilizado. Uma vez que é entendido por tais, que a propagação dos novos conhecimentos 

asseguraria a continuidade do progresso dessa nova sociedade civilizada. Contudo, como 

indicam Adorno e Horkheimer (1985), vale salientar que esse progresso, no geral, nasce de 

uma perspectiva utilitarista e, por isso, instrumental, que se deixa fragmentar por aceitar uma 

visão fragmentária do mundo. Logo, podemos inferir que a educação que é oferecida por esse 

estado civilizado, deveria ser  eficiente em garantir a continuidade do progresso desse tipo de 

organização social em suas características. 
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Dessa forma, não é forçoso refletirmos que a escola, nesse contexto histórico, surge 

como um espaço estruturado para afiançar a transmissão de uma educação sistematizada, onde 

os conhecimentos fossem organizados para garantir uma educação formal que capacitasse o 

indivíduo a participar desse novo mundo. Essa participação, por conseguinte, significa tornar 

os indivíduos sociais produtivos dentro do sistema de produção industrial, isto é, fazer com 

que os indivíduos se adaptassem a suas novas funções de instrumento da estrutura econômica. 

Por isso, esclarece Manacorda (2010, p. 430) que: 

 

 

O nascimento da escola pública é contextual ao da fábrica e comporta 

grandes mudanças na vida social dos indivíduos [...] todo o sistema 

educativo vai mudando em muitos de seus aspectos. Especialmente, verifica-

se “a aliança do saber com a indústria”: a institucionalização escolar recebe 

do trabalho produtivo conteúdos culturais antes excluídos; as novas 

disciplinas científicas-técnicas. 

 

 

Esse fator não só corrobora a fragmentação do conhecimento externamente – por sua 

função como reprodutora da hierarquia social ainda mais complexa –, dadas as suas 

subdivisões, como também corrobora a fragmentação do conhecimento internamente (dado 

sua função capacitadora utilitarista, que deve enformar o indivíduo para tornar-se capaz de 

exercer uma atividade econômica produtiva) que, como vimos, é engrenada 

preponderantemente, por uma concepção racionalista reducionista. Como ele próprio se torna 

mecanismo de manipulação dos grupos que detêm o poder sobre os meios de produção, e que 

necessitam que a grande maioria seja docilizada
13

 para que ela continue a manter-se servil às 

classes dominantes, sem que haja grandes conflitos entre os mesmos. Essa fragmentação do 

conhecimento surge, possivelmente, como meio de garantir a estruturação sistemática dos 

novos conhecimentos, concomitante a essa função estrutural sistematizador, torna-se 

instrumento assegurador da hegemonização do pensamento moderno ocidental que, por sua 

vez, preestabelece aos dominados para assegurar esse processo de docilização
14

, os 

conhecimentos úteis e a quantidade de tais conhecimentos. Assim: 

  

 

                                                           
13

 Termo derivado do conceito docilização. 

7 A docilização é usada com o sentido de ação que tem como finalidade apaziguar o indivíduo em situação de 

conflito, por meio do velamento das situações de exploração e opressão sofridas pelo mesmo, causando uma 

(des)sensibilidade do indivíduo coisificado, para as situações de exploração e opressão. A docilização é, como 

infere Adorno (1992), o velamento da opressão por meio de ideologias bondosas que, por meio da lógica do pão 

e circo moderno, garantem a adaptação direcionada da grande maioria. Para uma maior compreensão, ler a obra 

Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer (1985). 
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A educação, que poderia ser alavanca essencial para a mudança, tornou-se 

[...] uma peça do processo de acumulação de capital e de estabelecimento de 

um consenso que torna possível a reprodução do injusto sistema de classes. 

Em lugar de instrumento de emancipação humana, agora é mecanismo de 

perpetuação e reprodução. [...] No reino do capital, a educação é, ela mesmo, 

uma mercadoria (MÉSZÁROS, 2008, p. 15-16). 

 

 

O novo mundo toma como norte as políticas econômicas: as fábricas, as indústrias e as 

instituições financeiras crescem proporcionalmente ao crescimento da expansão do mercado 

de consumo, como também das descobertas científicas, cada vez mais instrumentalizadas 

pelas necessidades do mundo econômico. Isto, por sua vez, torna os espaços produtivos mais 

automatizados, obrigando novamente a educação oferecida nas escolas a se reformular, 

contudo,  tendo como meta norteadora suprir as necessidades do sistema de produção e de 

consumo.  

A mão de obra, que deve ser formada por essa escola, cada vez mais perde espaço para 

as máquinas e a competição entre eles se torna cada vez mais acirrada, chegando, ela mesmo, 

a tornar-se um instrumento pedagógico, como afirma Adorno (2012), ao inferir que a 

competição tornou-se um instrumento pedagógico muito utilizado e bem quisto nos meios 

educacionais. Vale salientar que “A competição é um princípio no fundo contrário a uma 

educação humana” (ADORNO, 2012, p. 161). 

O conhecimento, propagado por essa sociedade de produção e de consumo, por sua 

vez, se afirma cada vez mais como mercadoria, como também a própria educação, que agora é 

sinônimo de capital cultural – informação acumulada –. Esse mesmo mundo reestrutura a vida 

humana de tal forma que não só muda sua relação com o trabalho, como também sua estrutura 

familiar, sua estrutura temporal e espacial e, até mesmo, psicológica. Como afirma Antony 

Giddens (1991, p. 81): 

 

 

O impacto do industrialismo é claramente não limitado à esfera de produção, 

mas afeta muitos aspectos da vida cotidiana, bem como influência o caráter 

genérico da interação humana com o meio material. [...] o industrialismo 

também condicionou decisivamente nossa própria sensação de viver em “um 

mundo”. 

 

 

Como é sabido pela História:  

 

 

Não restam dúvidas que o capitalismo industrial foi erigido a custa do 

sofrimento e das privações da classe operária, cujo acesso aos frutos do 

desenvolvimento econômico foi negada.  Para ampliar a sua margem de 
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lucro, os capitalistas, submeteram-nos aos mais degradantes excessos.  A 

razão fundamental dos grandes males [...] foi o poder absoluto e irrefreável 

dos capitalistas (GIDDENS, 1991, p. 75). 

 

 

Aquilo que é entendido como conhecimento pela maioria, nesse mundo da produção, 

necessita (para se afirmar enquanto conhecimento útil) fragmentar-se ainda mais, em porções 

cada vez mais específicas ou especializadas, para se tornar mais eficiente ao habilitar o 

indivíduo produtor a lidar com a lógica matemática do tempo-dinheiro (GIDDENS, 1991). E, 

por isso, a própria quantidade desse conhecimento oferecido pelo Estado é proporcional ao 

papel social que esse indivíduo exercerá no mundo do trabalho, pois ele agora não só deve ser 

beneficiador de si mesmo com o fruto do seu trabalho, como deve também tornar-se 

beneficiador do Estado que lhe garante direitos e deveres enquanto cidadão. Tudo isso, por 

meio da sua atividade econômica que se torna o objetivo maior de todos que buscam 

sobreviver dentro desse espaço social civilizado, por ser compreendida como tendo um valor 

em si mesmo. Como aponta Adorno (1992, p. 54), “A divisão do homem em suas faculdades 

é uma projeção da divisão do trabalho sobre os seus pretensos sujeitos, inseparável do 

interesse de utilizá-lo com o maior ganho possível e, em geral, de poder manipulá-lo”. 

 O resultado disso é que a educação oficializada – educação formal – ofertada nas 

escolas, irá estabelecer cada conhecimento em um espaço limitado e com um peso específico, 

como em um arquivo em que cada pasta contém um conteúdo específico em um grau 

específico, que é útil para um fim específico, pois, assim é mais fácil controlar o 

direcionamento de cada conteúdo ministrado como conhecimento instrutivo. A reflexão e a 

criticidade, independentemente de serem elementos teoricamente discutidos como necessários 

nos corredores das fábricas de mão de obra (em que ainda se infiltram os discursos 

humanistas), tais discursos, no geral, não irão passar de retóricas apaziguadoras, alocuções 

apaixonados dos que, como tudo neste mundo voltado para a produção incessante, apenas 

aparentam ser por que não têm necessidades reais de tornarem-se além das aparências do ter.   

 

1.2 Um caminho de fragmentação 

 

A fragmentação do conhecimento não ocorre porque o indivíduo, ao ler o mundo o 

categoriza e o categorizando, o separa em várias categorias, como já definia Emmanuel Kant 

(1724-1804) em seus estudos sobre o entendimento humano. Isso porque,  a cognição humana 

decompõe em um primeiro momento para, posteriormente, depois de compreendidas as 

partes, somá-las ao fazer a leitura do todo. Logo, devemos ter claro que incorrem em um erro 
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aqueles que acreditam que a fragmentação do conhecimento seria um fenômeno natural do 

entendimento humano, já que nosso processo de decompor assim o faz para dar qualidades 

que, posteriormente, irão se tornar elementos de conexão das partes que formaram a leitura do 

todo. 

A fragmentação do conhecimento, opostamente, é um processo construído para 

facilitar a capacitação do indivíduo em uma determinada atividade, ou em uma determinada 

compreensão especializada, não tendo o objetivo de diálogo com os demais conhecimentos ou 

de conexão termina, por tornar-se um entrave para o movimento cognitivo da construção de 

compreensão do todo. Contudo, é importante esclarecer que essa capacitação oferece uma 

maior agilidade na transmissão de informações, ao mesmo tempo em que torna passível o 

aparecimento de várias lacunas no pensamento desse indivíduo capacitado. Segundo Adorno 

(1992, p. 58), “[...] é precisamente o elemento crítico que falta a esse pensamento 

aparentemente independente [...], que tem como sentido que é preciso aceitar sem fazer 

perguntas”. 

Nesse seguimento , a fragmentação do conhecimento enquanto fenômeno ocorre no 

interior da razão instrumental por essa ignorar a necessidade da crítica, isto é, da reflexão 

sobre o próprio pensamento que se constrói como conhecimento de algo. Adorno e 

Horkheimer (1985) esclarecem que a razão instrumental subordina as teorias aos possíveis 

fatos, buscando um desencadeamento sistemático que sirva para construir uma leitura 

estruturada e matematizada, a partir de uma concepção mecânica, restringindo a construção 

do pensamento àquilo que é útil e produtivo à dominação do homem sobre a natureza. Logo, 

“a natureza não deve mais ser influenciada pela assimilação, mas deve ser dominada pelo 

trabalho” de produzir (HORKHEIMER, 1983, p. 232). 

Esse pensamento mecânico, necessariamente, se fragmenta por justapor os elementos 

de causa e efeito que formam essa própria leitura. Desse modo, podemos observar que “A 

doutrina da igualdade entre a ação e a reação afirma o poder de repetição sobre o que existe 

[...] porque as descobertas possíveis poderiam ser projetadas de antemão, e os homens 

estariam forçados a assegurar a autoconservação pela adaptação” (ADORNO; 

HORKEHAIME, 1985, p. 27). Isso os restringe a reprodução das determinações já postas, 

ocorrendo, durante o processo histórico, uma transfiguração apenas de certos padrões 

similares que evidenciam esse sentindo hegemônico instrumental dessa razão produtiva, assim 

como proferem tais filósofos.  

Para esclarecer ainda mais nossa compreensão sobre esse fato, devemos observar que 

a fragmentação do conhecimento ocorre, possivelmente, quando os conhecimentos são 
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manipulados e transformados em semiformação
15

, isto é, informação dada como 

conhecimento todo de algo, mas que oferece apenas uma parte do mesmo útil para um fim de 

submissão daquele que é semiformado. 

Logo devemos entender que a fragmentação do conhecimento não é fazer o 

movimento de pensar as partes, mas tornar a leitura de uma parte uma leitura do todo. 

Devemos entender que ao tomarmos uma parte, como um todo, negamos a própria relação 

dessa parte com o todo, que não temos acesso completamente, uma vez que o todo não se 

mostra em sua inteireza. Contudo, se ignoramos a necessidade de reconectarmos as partes a 

uma busca pela compreensão de um todo possível, perdemos a possibilidade de construirmos 

compreensões de soma que nos dariam um entendimento de mundo mais relacionada a 

complexidade desse todo em formação.      

Essa adaptação é garantida por uma estrutura de pensamento hegemônico que, para 

lidar com a diferença, a dissolve no pensamento como mero elemento desencadeador de um 

sistema justaposto onde o que deveria ser conhecimento é fracionado e hierarquizado, tendo 

como base o grau do seu potencial de produção útil. Assim, a matemática se sobrepõe à 

literatura, como a física se sobrepõe à filosofia, por esses conhecimentos assegurarem a 

reprodução instrumental, ao mesmo tempo em que respondem com mais eficiência as 

necessidades da produção. Então, o conhecimento fragmentado se esvazia de sua possível 

potência libertadora, uma vez que se torna fragmentada, apenas com informação produtiva, 

que pode ser ou não significado por aquele que é enformado. Por isso, é comum que antigos 

estudantes não se lembrem do que foi transmitido nas séries anteriores.  

Ainda somado a essa fragmentação, ocorre outro afunilamento do conhecimento que é 

desencadeado pela própria necessidade de assegurar o processo de adaptação do indivíduo 

dentro da divisão social vigente. Para esse fim, os conhecimentos tornam-se ainda mais 

macerados para caberem nas necessidades imediatas dos que ditam as necessidades do poder 

econômico. A razão, em seu sentido produtivo, torna-se sem sentido para a existência 

humana, uma vez que a vida é reduzida a propagação do instinto de autopreservação que, por 

sua vez, reproduz um olhar mítico sobre o mundo, por não lidar de forma consciente com 

todas as complexidades envolvidas no fenômeno do viver enquanto humano, possibilitando a 

retroalimentação, a exploração e a opressão, por velar o acirramento desses mesmos 

elementos bárbaros (ADORNO, 1992). Isso desencadeia a supervalorização das leituras 

                                                           
15

 Termo derivado do conceito de semiformação de Adorno e Horkheimer. Contudo, o significado desse conceito 

na obra de tais filósofos, se refere ao resultado de uma formação fragmentada que, por isso, semiformava o 

indivíduo capacitando-o para o mundo da produção e do consumo. Por isso é usado neste trabalho, também, para 

nomear o conhecimento fragmentado que resulta no enformamento.  
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instrumentais, que denota uma estruturação do meio social, tendo em vista tais princípios 

utilitaristas. O processo de formação, que ocorre dentro dessa sociedade instrumentalizada, no 

geral, é simplificado e reduzido à capacitação do sujeito em determinado conhecimento 

específico, adequado a esse processo hegemônico que move o progresso econômico. Como 

expõe Horkheimer (1983, p. 122-139): 

 

 

O manejo da natureza física, como também daqueles mecanismos 

econômicos e sociais determinados, requer a informação (formung)  do 

material do saber, tal como é dado em uma estruturação hierárquica. [...] o 

pensamento mecânico passa a ser dominante. [...]. Tanto quanto a influência 

do material sobre a teoria, a aplicação da teoria ao material não é apenas um 

processo intracientífico, mas também um processo social. [...]. O 

pensamento organizador concernente a cada indivíduo pertence as reações 

sociais que tendem a se ajustar as necessidades de modo o mais adequado 

possível. [...] não se emprega mais tanta energia em formar e desenvolver a 

capacidade de pensar, independente de seu tipo de aplicação. [...]. A 

capacidade de pensar na forma exigida [...] tanto pela vida da sociedade 

como pela ciência, foi desenvolvida no decorrer dos séculos no homem por 

meio de uma educação. [...] esse modo de comportamento intelectual 

consiste essencialmente em conhecer as condições para o surgimento de um 

efeito, que sempre surgiu sob os mesmos pré-requisitos. 

 

 

É necessário salientar que, dentro dessa lógica voltada para a garantia do progresso 

produtivo, ocorrem situações marginais que rompem com tais características. Situações essas 

que formam exceções e que, por isso, acontecem à margem do que ocorre normalmente a 

educação adaptativa, mas ainda sim, tais rompimentos são uma realidade possível.   

Assim, independentemente das conquistas no decorrer da história humana, a escola 

que formaliza a educação dentro do estado moderno, atrelada a esse modo de pensar 

instrumental, inibe seu potencial libertador. Isso favorece, por conseguinte, seu potencial 

adaptativo que, juntamente com um processo de inculcamento dos valores dominantes no 

sistema econômico capitalista, adormece o indivíduo de sua potencialidade de conceber 

leituras da realidade de forma crítica.   

Podemos inferir que esse adormecimento teria como utilidade provável a adaptação 

das novas gerações, ao modo de vida no mundo capitalista e adequação dessas novas gerações 

à realidade produtiva que é imposto, dado a lógica do mundo de produção que direciona a 

sociedade moderna (ADORNO, 1992). Assim, a educação formal, oferecida pela escola 

tenderia a reproduzir as hierarquias sociais e econômicas já postas, garantindo a continuidade 

do status quo. Dessa forma, somos levados a compreender que a fragmentação e a 

justaposição dos conhecimentos são usadas dentro desse modo econômico, como instrumento 
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de capacitação aligeirada dos que devem tornar-se peças da engrenagem do sistema produtivo, 

ocorrendo, assim, aquilo que Adorno e Horkheimer (1985) iram conceituar como processo de 

coisificação do indivíduo no mundo moderno. De tal modo: 

 

 

Nasce uma sociedade disciplinar que exerce vigilância sobre o indivíduo e 

tende a reprimi-lo/controla-lo, inseri-lo cada vez mais em sistemas de 

controle [...]; forma-se a escola moderna: instrutiva, planificada e controlada 

em todas as suas ações, racionalizada nos seus processos. È uma escola que a 

assume um papel social cada vez mais determinante: social e civil 

profissional (CAMBI, 1999, p. 245). 

 

 

Estas determinações, que são passíveis de serem desveladas, minimamente, por nosso 

exercício reflexivo, rechaçam o poder crítico do pensamento do sujeito e, muitas vezes, o 

reduzem a um mero reprodutor do pensamento hegemônico vigente. Ideologias
16

 

hegemônicas estas, que são atreladas ao sentido da escola que, por sua vez, são infiltradas nos 

discursos educacionais e terminam por tornar a escola coparticipante do processo de 

coisificação. Tal processo se torna possível por ser fruto de uma miscelânea de 

acontecimentos do mundo moderno, que norteiam a própria história da construção do espaço 

escolar, dos espaços de produção e da estruturação da própria sociedade industrial 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

Dentro desse processo, o indivíduo afastado de seu potencial crítico-reflexivo, se 

compreende como uma coisa diante do mundo de coisas que se tornou a natureza interpretada 

como máquina. Nessa nova realidade, é possível reduzir a formação do indivíduo a um 

enformamento capacitador, que faz uso de um leque de conhecimentos fragmentados, que o 

instruem
17

 a tornar-se coisa produtiva dentro da máquina econômica capitalista.  

Por conseguinte, somos levados a concluir que essa razão instrumental, produtora, ao 

fragmentar o conhecimento, torna-se instrumento dos grupos dominantes que possibilitam a 

manipulação da maioria, por uma minoria dominante que, muitas vezes, ao manipular, se 

exime do peso negativo de tais ações por acreditar que estaria fazendo o melhor para aqueles 
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 O conceito de ideologia aqui tratado não se fixa na concepção de Karl Marx, pois, compreendendo-se a 

ideologia como um fenômeno que faz parte da construção da realidade humana, tanto existe em sentido negativo 

como em sentido positivo, dado seu fundo dialético. Por isso, é necessário entender que o conceito de ideologia 

aqui, está inferido como elemento que gera um sistema de representações. Por isto, é relacionado ao signo, 

formando assim uma ideia de signo ideológico, para tentar inferir aqueles sistemas de representações que 

revisitam os estigmas sociais, por se construírem pautados em ideias de distinções preconcebidas, que falseiam a 

realidade no sentido negativo, mas que, em outro momento, deixam de ser instrumento de opressão para se 

tornar instrumento de libertação.      
17

Aqui, o sentido de instrução está estritamente ligado ao exercício de transmitir ao indivíduo informações que o 

tornem capazes de um dado fim específico.   
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que sãos vistos como incapazes de tornar tuteladores de si mesmos e, por isso, devem ser 

enformados dentro de pré-molduras. Essa alienação, que ocorre nas duas mãos da exploração, 

visa direcionar os explorados a aderir docilmente ao novo sistema de produção capitalista, os 

reduzindo a uma engrenagem. “Em relação a isso poder-se-ia inverter a frase: os órgãos são 

também prolongamentos das ferramentas” (HORKHEIME, 1983 p. 126). Assim, 

sucessivamente, “[...] os homens renovam com seu próprio trabalho uma realidade que os 

escraviza em medida crescente e os ameaça com todo tipo de miséria” (HORKHEIME,1983, 

p. 126). Como pudemos analisar até agora, esse fato não acontece por uma limitação técnica, 

como outrora poderia acontecer, mas por uma instrumentalização do próprio indivíduo pelo 

processo de tecnização
18

 da sociedade na modernidade. Sobre isso esclarecem Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 50-51): 

  
 

Todo progresso da civilização tem renovado, ao mesmo tempo, a dominação 

e a perspectiva de seu abrandamento [...] só a forma da ciência, permanece 

preso á evolução cega da economia, um instrumento que permite medir a 

distância perpetuadora da injustiça. [...] Assim, a relação da necessidade com 

o reino da liberdade permanece meramente quantitativa, mecânica, [...]. Com 

o abandono do pensamento – que, em sua figura coisificada como 

matemática, máquina, organização, se vinga dos homens dele esquecido. 

 

 

Consonante com o que foi analisado até agora, é observável que na sociedade 

administrativa (ou tecnocrata, onde tudo deve passar pelo crivo da produtividade acumulativa 

e, por isso, também gerenciais), os espaços voltados para o exercício da educação (as 

instituições sociais como as escolas e universidades) são compreendidas como organizações. 

Compreensões que as tornam similares a qualquer empresa e, por isso, seu grau de “sucesso e 

eficácia devem ser medidos em termos de gestão de recursos e estratégias de desempenho, 

cujas articulações com as demais organizações se dá por meio da competição” (CHAUI, 

2014). Essa tecnocratização indicia o grau exacerbado de fragmentação em que a educação 

está mergulhada.  

Desse modo, compreendemos que a educação, que se expõe no espaço escolar, 

enquanto instrumento de legitimação desse novo mundo da produção incessante e do 

consumo voraz, se afasta do seu sentido teórico ontológico, para se tornar uma máquina de 

produzir mão de obra, seja intelectual ou física, como afirma Saviani (2012). 

                                                           
18

 Esse processo de tecnização é apontado por Adorno, em sua obra sobre educação e emancipação (2012), como 

responsável pelo processo de coisificação que assola a sociedade moderna e embrutece o humano 

instrumentalizado.  



35 
 

Aqui salientamos o entendimento de que a escola é diferente da educação. Contudo 

tais esferas estão relacionadas, uma vez que, não existe escola sem educação, ao mesmo 

tempo em que grande parte do fenômeno da educação (e que independente de poder) se dá 

fora dos muros da escola, também ira se afetar pela realidade dentro dos espaços escolares. 

Portanto, na maioria das vezes, há aquele que foi formado pelo espaço escolar e que irá se 

socializar, de alguma forma, nos espaços educativos, fora dos muros da escola. Dessa forma, 

o produto da escola afeta, em geral, a educação, ao passo que não existe escola sem educação.  

E, ao se tornar apenas um instrumento de reprodução rechaçada pelos determinantes 

dessa lógica de produção e de consumo, a educação formal, oferecida pelas instituições de 

ensino, corre o grande risco de se tornar, basicamente, apenas um transmissor de informação. 

Sendo assim, ela perde – em parte ou completamente – seu poder de estimular o processo de 

maturação cognitiva para existência. Esse processo de maturação é semelhante ao que Adorno 

(2012, p. 25) conceitua como “processo formativo”, ou melhor dizendo, “movimento pelo 

qual a figura realizada seria confrontada com sua própria limitação”. Contrariamente a esse 

confronto pedagógico, o que ocorre na educação adaptativa é o adormecimento do indivíduo 

em relação a essa limitação, já que esse enformamento, que dociliza, seria uma semiformação 

que negligencia, no processo de ensino e aprendizagem, a responsabilidade que toda a 

educação deve ter com a formação critica (ADORNO, 2012). Por isso, somos levados a 

concluir que essa escola, para a garantia da sociedade da produção e do consumo, 

frequentemente, reduz a educação formal à transmissão dos conhecimentos acomodativos, por 

naturalizar na vida dos indivíduos as determinações que poderiam ser superadas se fossem 

problematizadas por esse mesmo indivíduo.    

Essa escola enformadora deixa também de ser uma educação ontológica ao se deixar 

reduzir, pois, já não é uma concretização da construção do homem por ele mesmo, mas uma 

esfera alienadora que paralisa o indivíduo diante de suas limitações veladas por ideologias 

naturalizadoras, fragmentadas e fragmentadoras, negadoras do direito de ser mais-do-ser do 

humano, como afirma Paulo Freire (2011). Por conseguinte aquilo que para muitos pode ser 

compreendido como um sinal de fracasso dessa escola, 

 

 

[...] é, na verdade, o êxito da escola: aquilo que se julga ser uma disfunção é, 

antes, a função própria da escola. Com efeito, sendo um instrumento de 

reprodução das relações de produção, a escola na sociedade capitalista 

necessariamente reproduz a dominação e exploração (SAVIANI, 2012, p. 

29). 
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Ao entendermos tais mecanismos veladores de uma possível docilização coletiva, 

compreendemos como o progresso desse mundo para a produção torna-se sinônimo de 

esvaziamento do pensar crítico, por ansiar adaptar o indivíduo a um mundo voltado para a 

produção e tornar essa produção de consumo um fim em si, dado que é necessário para o 

mantimento dessa sociedade vigente docilizar aqueles que são sacrificados como coisas nas 

engrenagens da produção excedente. Adorno (1992, p. 53) diz que “[...] faz parte do 

mecanismo da dominação impedir o conhecimento dos sofrimentos que ela produz, e há reta 

que conduz do evangelho da docilização da vida à construção de matadouros humanos [...] 

este é o esquema da capacidade impertubada”, insensibilizada diante da exploração da 

maioria.  

Para que essa barbárie velada seja possível é necessário dividir, fragmentar, fracionar, 

despedaçar, “[...] para facilitar a manutenção do estado opressor que se manifesta em todas as 

ações da classe dominadora” (FREIRE, 2011, p. 194), e se alimenta de todos nós, 

naturalizando tal realidade exploradora como determinantes imutáveis que impõem adaptação 

e não transformação. O movimento de adaptar-se, nessa lógica de opressão, se torna o próprio 

indicador da docilização velada por está infiltrada em nosso instinto de sobrevivência.  

O esvaziamento do pensar a educação no seu sentido ontológico é, dessa forma, um 

reflexo da fragmentação da leitura da realidade oferecida aos demais. Esse procedimento já se 

inicia no processo de inculcamento dos valores liberais que, por sua vez, se dá em 

concomitância com o processo de aperfeiçoamento da linguagem como instrumento de 

alienação e dominação, pois as palavras também devem ser controladas e direcionadas para 

fins úteis. Como afirmou Marilena Chaui (2014)
19

 em sua fala sobre a universidade 

operacional , “as palavras não são inocentes”. Por existir por trás de tal linguagem que é posta 

a educação adaptativa uma consonantemente concepção do que é educação para a produção, e 

do que é o saber útil para essa mesma produção. É, portanto, uma concepção sobre qual deve 

ser o fim dessa educação para essa sociedade. Assim sendo:  

 

 

O homo [...], regido por normas e valores internacionalizados, [...] não 

possui consciência de seus motivos; esse tipo de pessoa também não sente 

que precisa questionar-se para poder desempenhar um determinado papel na 
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 Palestra da filosofa brasileira da Marilena Chauí em uma aula magna onde a mesma denunciou o processo de 

instrumentalização da educação superior brasileira demostrando como a educação subordinada à economia 

neoliberal termina se limitando apenas um negocio a mercê das regras do mercado. Essa universidade que serve 

as necessidades de produção e consumo do livre mercado se tornará como é afirmado pela filosofa uma 

“universidade operacional”. Disponível em: <http://www.adusp.org.br/index.php/universidade2/326-

database/campanha-salarial-2014/2076-aula-magna-de-marilena-chaui-desvenda-universidade-operacional> ou: 

<https://www.youtube.com/watch?v=llXrRg4BaVg>. 

http://www.adusp.org.br/index.php/universidade2/326-database/campanha-salarial-2014/2076-aula-magna-de-marilena-chaui-desvenda-universidade-operacional
http://www.adusp.org.br/index.php/universidade2/326-database/campanha-salarial-2014/2076-aula-magna-de-marilena-chaui-desvenda-universidade-operacional
https://www.youtube.com/watch?v=llXrRg4BaVg
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sociedade. Esse ator social caracterizar-se em suas condutas; a sua 

preocupação é tentar ser coerente com o papel que desempenha, porém sem 

questioná-lo. Esse [...] é o ser humano que aparece antes ao nossos olhos está 

coisificado (SANTOMÉ, 2003, p. 22). 

 

 

Como conclusão de nossa linha de raciocínio até aqui, tais análises nos mostram que a 

educação que não é voltada para uma responsabilidade com a construção do ser mais do 

humano, da maturação existencial, com o auxílio da construção do homem pelo próprio 

homem. Mas, ela possibilita a fragmentação desse indivíduo compartimentalizado que, ao se 

procurar mais pleno, encontra o vazio e se desespera se paralisa, e naturaliza sua situação de 

opressão e exploração.  Desse modo, “A crise da formação é a expressão mais desenvolvida 

da crise social da sociedade moderna” (ADORNO, 2012, p. 16), uma vez que ela denuncia a 

fragmentação do próprio humano desumanizado, semiformando
20

 pela escola enformadora 

que o mantém determinado a ser coisa produtiva.  

 

1.3 A educação para a liberdade e a educação enformadora 

 

Com o desenvolvimento do sistema econômico, no qual o 

domínio do aparelho econômico por grupos privados 

divide os homens, a autoconservação confirmada pela 

razão, que é o instinto objetivado do indivíduo burguês, 

revelou-se como um poder destrutivo da natureza, 

inseparável da autodestruição. 

 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 89) 

  

 

Acerca da LDB, nosso intuito com esta investigação é construir uma linha de 

raciocínio crítico, usando a história da educação para indicar os possíveis elementos que estão 

relacionados com o que aqui chamamos escola adaptativa. Com isto, esperamos que essa 

construção teórico-crítica nos leve a entender como a relação do contexto histórico de um 

documento como a LDB em vigência, possivelmente, gerou traços que velam seu caráter 

reprodutor de um processo de fragmentação do conhecimento, que se normatiza em meio às 

conquistas democráticas existentes em tal conjunto de leis analisadas.  

Sendo assim, compreendemos  que esta pesquisa não poderia limitar seu movimento 

de debruçar-se sobre a instituição escolar em si, mas sobre o fenômeno da educação como um 

todo. Dessa forma foi necessário, para sua formulação, entender as relações imbricadas no 

                                                           
20

 Termo que faz referência ao conceito de semiformação na obra de Adorno e Horkheimer. Nessa obra, os 

autores discutem como o ser humano é semiformado, a partir das ideologias esclarecedoras, na modernidade.  
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fato de o Estado e a sociedade moderna terem, sistematicamente, fragmentado seus espaços, 

depositando atividades e responsabilidades específicas para cada parte de si. Atividades estas 

que só se mostram coerentes com a lógica de produção progressiva. Isso, possivelmente, 

resultou na imposição que dita à instituição escolar – uma vez que ela é uma parte desse 

Estado organizado – a responsabilidade de socializar de forma sistemática os conhecimentos 

acumulados pela humanidade. Contudo, essa sistematização, como nossa análise, indica e vela 

o resultado fragmentador desse processo de compartimentalização, uma vez que essa 

fragmentação docilizadora se mostra como reflexo dessa relação de subordinação entre a 

educação e a produção. Educação esta  que é imposta a manter-se coerente com os ditames 

que retroalimentam as estruturas que garantem a conservação dessa produção. 

Assim, é importante entender que, para desvelar a relação da LDB e a normatização da 

fragmentação do conhecimento nas escolas brasileiras, as possíveis causas e efeitos dessa 

relação com o seu contexto histórico, é necessário que entendamos que tudo isso está 

relacionado com a história em geral e, mais especificamente, com a história da educação e sua 

relação com a história econômica e seus efeitos. Trata-se, portanto, de uma relação não linear, 

tendo em vista que a história por si mesmo não é linear, mas que pode ser apresentada de 

forma fluída, se pudermos construir de tal forma um fluxo de pensamento desvelador sobre 

tais relações entre as esferas do macro e do micro, de forma que sua apresentação se mostre 

de forma linear independentemente de trabalhar com elementos como a história. Por isso, 

buscamos construir um entendimento do fenômeno da educação em toda sua historicidade 

para que fosse possível, dentro dessa historicidade, compreender a relação dos traços 

negativos da construção da escola brasileira nesse todo, como também tornar possível a 

caracterização dessa escola adaptativa.   

Dialeticamente, o fenômeno da educação, além de se dá de forma adaptativa e 

libertadora, extrapola os muros de toda instituição de ensino, já que a educação pode se dá de 

forma formal ou não formal e, até mesmo informal, sistemática ou assistemática e, por isso, 

não se restringe à educação formal institucionalizada. Todavia, é necessário salientar que a 

escola, enquanto espaço de ensino formal institucionalizado, relaciona-se com a educação não 

formal e todas as demais formas de educar em sociedade, tendo em vista que a instituição de 

ensino universalizada no papel da escola, que toma caráter de direito social, forma – de modo 

relacional – grande parte da população que está fora de si, mas que em alguma situação esteve 

nela, uma vez que passou, e passa cada vez mais, por essa escola, que garante o direito a uma 

educação para todos, aqueles indivíduos sociais que fora dela ou dentro dela se relacionam 

entre si e produzem conhecimento e mantêm e reproduzem a sociedade como está posta.  
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Como foi dito acima, a educação, em todo o seu processo histórico de 

desenvolvimento e sistematização, esteve direcionada para o beneficiamento do ser humano, 

independente de que, a cada contexto histórico ocorrerá transmutações dessa compreensão do 

que seria beneficiar o humano, fazendo com que esse mesmo ideal sofresse, e ainda continue 

sofrendo, modificações que têm como bases modeladoras os valores que contingenciam-na. 

Dessa forma, devemos entender que é inquestionável que se é objetivo primeiro de toda a 

educação beneficiar o humano no seu sentido geral, mais completo, essa educação deve 

auxiliar a este ser a se tornar consciente de sua própria humanidade e dos valores que estão 

atrelados a esse processo de tomada de consciência, uma vez que é sua humanidade que 

possibilita esse indivíduo ser humano.   

Nesse sentido, o fenômeno da educação, necessariamente, se coerente com os 

pressupostos que a fundam enquanto exercício que atesta a humanidade da espécie humana 

(por meio da socialização dos conhecimentos acumulados por essa), necessariamente deveria 

ser responsável por promover o processo de libertação do individuo social pelo próprio 

individuo humanizado e, por isso, sujeito humanizador de si em coletivo. Assim, podemos 

entender todo o processo que vai modelando-a no decorrer de sua história, uma vez que a 

própria história da humanidade testemunha que, potencialmente o humano, até mesmo dentro 

dos seus erros, busca caminhar para a direção de sua liberdade, e por isso todas as 

transformações ocorridas no mundo moderno foram movidas pela necessidade da conquista 

do humano tornar-se cada vez mais livre, independentemente de seus pontuais fracassos. 

Sobre isso é necessário esclarecer que: 

 

 

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade 

roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é 

distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não 

vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanidade é 

vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser 

adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, 

pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como 

pessoas, como “seres para si”, não teria significação. Esta somente é possível 

porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, 

porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a 

violência (FREIRE, 2011, p. 40-41). 

 

 

Devemos entender, pois, que a própria construção do espaço escolar se deu porque o 

humano compreende que seu poder de tornar-se consciente de algo pode ser seu instrumento 

de produzir conhecimento, e o conhecimento nos tornam transformadores. Contudo, essa 
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escola atrelada aos fins econômicos, se atrela também às necessidades de um grupo específico 

(os dominantes) que, institivamente, reproduzem suas necessidades de se manter-se 

dominando.  

Por sua vez, o conhecimento e o acúmulo do mesmo, frequentemente, torna-se o 

instrumento de transformação do meio, que não é necessariamente um instrumento utilitarista, 

pois tem a potência de tornar o indivíduo consciente do seu poder de transformar por meio de 

sua ação, do seu trabalho, se essa for refletida criticamente a partir de fins realmente humanos 

– que não nega o direito ontológico do indivíduo ao processo de conscientização para a 

liberdade. Esse conhecimento se torna coisificador e por isso desumanizador, quando usado 

para fins reprodutivistas, que não visam à superação real das limitações humanas, como os 

conflitos sociais ou a exploração de uns sobre outros. 

E por isso que o conhecimento, e a esperança que ele traz por ser um meio de 

proporcionar o movimento transformador, em todos os contextos históricos, é o elemento 

crucial para a calcificação da própria sociedade, tenha ele as características que for. Esse fato 

explica também por que tudo o que tem  a ver com conhecimento tornou-se, de um jeito ou de 

outro, um elemento de diferenciação (de poder), um instrumento para a organização da 

hierarquização ou mesmo um meio para o mantimento dela. E aí está a dialética do próprio 

conhecimento. 

Não obstante, os valores modernos estão relacionados a um ideal de processo de 

esclarecimento do humano que se daria por meio dos conhecimentos científicos – por seu 

poder de utilidade em curto prazo. Por isso é compreendido pelo mundo moderno, do 

comércio e da industrialização, como o mais aproveitável para a superação do humano diante 

das contingências que o aprisionam. Dentro desse modo de pensar, “O pensamento sela sua 

própria nulidade, pois [...] é um exercício técnico, tão afastado de uma reflexão sobre seus 

próprios fins como o são as outras formas de trabalho sob pressão do sistema” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 84). 

O pensamento moderno é fruto de uma semiformação acrítica, dado que ele reproduz 

uma compreensão ingênua do que seria o próprio conhecimento por negligenciar sua face 

complexa. E, por isso, mostra-se como um expositor do reducionismo reprodutivista da razão 

instrumental aceita como razão no sentido geral. Tal fato explica também por que a 

fragmentação do conhecimento torna-se instrumento da docilização
21

 da grande massa, isto é, 

                                                           
21

 Conceito filosófico que busca compreender o processo de homogeneização do pensamento como um processo 

que visa docilizar o indivíduo social, tendo em vista que o ser dócil é servil, subordinado, habilitável, flexível 

aos mandos e desmandos daquele que o domestica, daquele que o dociliza. O dócil é o desumano, que por meio 
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dos oprimidos, dado que é por meio da fragmentação do conhecimento que o conhecimento-

informação
22

, oferecido nas instituições de ensino, se tornou mais controlável e por isso 

instrumento possibilitador do enformamento da grande maioria. Pois, nesse contexto, “a 

dominação sobrevive como fim em si mesmo, sob a forma do poder econômico” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 100), uma vez que: 

 

 

A realidade efetiva da história é uma formação pelo trabalho. – Eis a 

revolução copernicana de Marx [...] mas muito cedo ficaria claro que, 

embora o trabalho fosse formador, o que se observa era a universalização da 

formação social do trabalho alienado, deformador; a formação se 

desenvolveria como um déficit ético no capitalismo (ADORNO, 2012, p. 

17). 

 

 

Logo, esse déficit, essa semiformação
23

 que é ofertada como educação-enformadora, 

constrói pessoas passíveis de serem instrumentalizadas pelos grupos dominantes que retêm 

não só o domínio das terras, dos meios de produção, mas também da própria política que 

organiza o Estado moderno. Desse modo, a semiformação, assim como explicam Adorno e 

Horkheimer (1985), é a informação inculcadora – que carrega os valores, desejos e 

necessidades dos opressores sobre os que devem ser enformados, isto é, os oprimidos – que, 

por isso, é transmitido repressiva e opressivamente como conhecimento culto. 

Essa informação-enformadora, que cunha o sentido de semiformação, tolhe no sujeito 

sua potência de se experimentar intelectualmente por conceber estruturas heteronômicas
24

. 

Dado esse fato, o sujeito formado por essa educação-enformadora é coagido a se adaptar e, 

como resultado desse processo enformador, converte-se em obedientes instrumentos da ordem 

vigente. 

O conhecimento enquanto informação – ou semiformação – é fracionado em porções 

de conhecimentos capacitadores que instruem para um devido fim produtivo. Esse 

                                                                                                                                                                                     
do processo de cosificação, de inculcamento das ideologias elitistas, deixa de se perceber em suas 

potencialidades de ser mais de si mesmo, e por isso se entrega à passividade do que é imposto para ele como o 

melhor a se fazer.  
22

 Conhecimento-informação tem o sentido de nomear a informação que nega o direito do indivíduo de 

ressignificá-la para tornar-se realmente conhecimento. Essa informação livre da relação conhecimento-criação 

humana. 
23

 Conceito usado pelos filósofos Adorno e Horkheimer, para se referir à informação superficial, inculcadora, 

coisificadora, que não traz uma informação completa do que trata, mas uma semi-informação e, por isso, semi-

forma, ou melhor dizendo, aliena, adormecido, cosificado (para maiores esclarecimentos, ler a obra Dialética do 

esclarecimento – vide Bibliografia).   

 
24

 Termo usado por Adorno em sua obra sobre Educação e emancipação (2012), para se referir ao poder que se 

exerce de fora para dentro sobre o indivíduo, no caso é do meio externo do indivíduo social – as determinações 

provindas do sistema de exploração – que saem as determinações preestabelecidas que ditarão para o indivíduo – 

o meio interno – quais as mortificações que esse deve sofrer. Esse termo se relacionará com um processo de 

hegemonização do pensamento moderno. 
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conhecimento compartimentalizado é hierarquizado e relacionado a outros tipos de 

informação, conforme a necessidade do sistema de produção vigente. Dessa forma, o 

conhecimento fragmentado é encapsulado em compartimentos específicos. E tais 

conhecimentos-informação são catalogados a partir dos seus objetos úteis ao sistema de 

produção, de suas utilidades e capacidades produtivas eminentemente. 

Esse encapsulamento torna possível que o conhecimento seja oferecido de forma mais 

otimizada aos indivíduos que estão vivenciando o processo de ensino e aprendizagem nas 

instituições escolares. Isto é, ele mesmo é determinado a tornar-se produto a ser 

comercializado. Assim, é possível o aligeiramento da capacitação especializada que 

promoverá o suprimento das necessidades do mercado de produção, com relação a sua 

demanda de mão de obra em cada etapa do seu desenvolvimento. Logo, é inegável que essa 

capacitação instrutiva se limita a transmitir conhecimentos-informações específicas úteis, que 

habilitem o instruído a tornar-se mão de obra eficiente para um determinado fim produtivo. 

Como podemos observar, com isso é inculcado
25

 no ser humano moderno os valores 

que legitimaram suas próprias transformações e, tal inculcamento,
26

 foi possível pela crença 

cega que o humano deposita no desenvolvimento dos meios de produção como subsídio do 

desenvolvimento da humanidade.  

Assim, apesar de tais crenças terem se mostrado equivocadas, uma vez que o 

desenvolvimento desenfreado dos meios de produção e das políticas econômicas não se 

mostraram eficazes em suas promessas de beneficiamento do humano e de seu processo de 

humanizar-se como um todo, elas deixam claro que a busca do humano está sempre visando o 

melhor tornar-se desse humano, do libertar-se cada vez mais, do ser mais de si mesmo, como 

afirma Paulo Freire (2011). No entanto, como somos seres em construção, e por isso estamos 

sempre aprendendo, somos também seres contraditórios que erram para aprender com o erro a 

construção coletiva do acerto. Cabe à humanidade tornar-se cada vez mais consciente de tais 

contradições e torná-las instrumentos possibilitadores da superação e, logo, da emancipação. 

Nesse sentido, devemos tomar consciência que a educação, como instrumento 

libertador, se faz a partir da compreensão do que é a tomada de consciência desse humano que 

discorre em erros em seu processo de construir acertos. Logo, ela se faz a partir da tomada de 

                                                           
25

 Inculcado: aquele que recebe passivamente semiformação, que o coisifica, que o desumaniza, que nega a 

necessidade ontológica de ser mais do indivíduo.  
26

 Conceito que a escola de Frankfurt, mais precisamente Adorno e Horkheimer, usa para se referir ao processo 

que transfere semiformação ao indivíduo coisificado de forma passiva, o direcionando para uma compreensão de 

mundo reprodutora, hegemônica.   
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consciência do próprio processo de tornar-se consciente. Sobre isso Lasi (2011, p. 12-13) 

explica que: 

 

 

Procuremos entender o fenômeno da consciência como um movimento e não 

como algo dado. Sabemos que só é possível conhecer algo se o inserirmos 

[...] no processo pelo qual ele se tornou o que é: assim é também com a 

consciência: ela não “é”, “se torna”. Amadurece por fases distintas que se 

superam, através de formas que se rompem, gerando novas, que já indicam 

elementos de seus frutos impasses e superações. Longe de qualquer 

linearidade, a consciência se movimenta trazendo consigo elementos de 

fases superadas, retomando, aparentemente, as formas que abandonou.  Esse 

processo é [...] múltiplo e uno. Cada indivíduo vive sua própria superação 

particular, transita de certas concepções de mundo até a outras, vive 

subjetivamente a trama de relações que compõe a base material de sua 

concepções de mundo. 

 

 

É esse elemento intransponível do processo de tornar-se consciente, isto é, suas 

particularidade, que faz cada um viver sua concepção de mundo no movimento rumo à 

consciência  que possibilita  o mais de si mesmo, que possibilita a interessa, que constrói 

processualmente, se relacionada à multiplicidade da diversidade da espécie humana, 

necessariamente socializadora – no sentido de construir-se coletivamente – . E, portanto, esse 

todo desse processo de promover a inteireza do ser humano deve ser uma comunicação entre a 

conquista da consciência particular e a construção de uma consciência coletiva mais humana, 

uma vez que acredita-se que a partir da diversidade de manifestações particulares é que se 

pode falar em consciência de algo (LASI, 2011). 

É a partir desse processo de conscientizar-se que é possível entender as complexidades 

do mundo, que é possível desvelar o movimento dialético da pluralidade dos elementos que 

cercam o fenômeno da vida humana e transformá-las negativa ou positivamente, desumana ou 

humanamente. Desse modo, é possível entender as transformações do sentido de vários 

conceitos que ganham compreensões distintas histórica e socialmente. Por exemplo: aquilo 

que se entende conceitualmente por cidadão pelos teóricos liberais, ora pode ter o sentido de 

“homens livres e independentes”, se esses retêm poder sobre alguma propriedade privada, ora 

pode ter o sentido de “homens dependentes e não livres”, se esses não têm poder sobre 

alguma propriedade privada, como esclarece Chauí (2001). 

Ao que parece, esse fenômeno de ressignificação dos conceitos ocorre porque, no 

transcorrer dos conflitos entre as classes, das lutas entre os oprimidos – desprovidos de 

propriedade privada –, e os opressores – providos de propriedade privada –, esses conceitos 

foram se transmudando e assumindo novas roupagens, a ponto de tornar o cidadão um agente 
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social, detentor do direito sobre si mesmo, do seu poder de produção enquanto “sujeitos 

políticos e, como tais, dotados de direitos” (CHUAÌ, 2001, p. 406).  Contudo, como na 

maioria das vezes são os dominadores quem ditam esse processo de ressignificação (por 

fazerem também da linguagem outro objeto de domínio e manipulação, ditando os padrões 

formais aceitáveis), esse processo de ressignificação também será em muito influenciado, e a 

dubiedade desses novos significados visarão, frequentemente, reproduzir a dominação
27

.  

Nessa ressignificação transmuta-se o como ler a realidade por conceder-lhe novas roupagens 

que tornam possível a naturalização das situações determinantes fruto da exploração e 

opressão sofrido por esses explorados, frente as suas localizações sociais nesse processo de 

produção. Vale salientar que essa roupagem moderna, como é dada velando as situações-

limite, continua a reproduzir a exploração de poucos sobre a maioria, a desumanização, e a 

manter o processo de embrutecimento da grande maioria. 

Notemos, ao analisar o fenômeno de transmutação
28

 do conceito de cidadão, que 

dialeticamente ambas as conceptualizações do que seria cidadão denotam progressos sociais, 

e limitações. Contudo, o conceito que torna o cidadão um agente social camufla sua rigidez no 

que está implícito, a instituições públicas devem satisfazer as demandas dos cidadãos, mas 

quem determina tais demandas? Nesse sentido, o cidadão é agente de sua vida pública se for 

consciente de como exercer seus direitos dentro dos espaços públicos, caso contrário, torna-se 

peça manipulada dentro do jogo da opressão e da exploração. Assim, “a consciência dos 

direitos faz com que os sujeitos sociopolíticos exijam reconhecimento e garantias dos seus 

direitos pela sociedade e pelo poder político” (CHAUÍ, 2001, p. 406). Logo, aquele que não é 

consciente de seus poderes enquanto cidadão, ator social, perde seu poder de cidadania na 

prática.   

Percebamos que se não há um processo de conscientização voltado para o todo social, 

que envolve as questões políticas em seu sentido maior. Como existe essa incoerência entre o 

que seria necessário para a formação de uma sociedade realmente democrática e as práticas 

dessa mesma sociedade, as próprias compreensões das mesmas coisas já dadas, como 

                                                           
27

 Devemos entender que: se existe um grupo que irá dominar aquilo que mantém nossa sobrevivência (os meios 

de produção) e somos determinados pelo nosso instinto de sobrevivência a, primeiro, garantir que 

sobreviveremos, e que, relacionado a esse processo de garantia da sobrevivência, se construíram múltiplas 

determinações que visam nossa adaptação a essa realidade primeira, logo, aqueles que dominam o poder sobre o 

que mantém nossa sobrevivência irão ditar consciente ou inconsciente o direcionamento dos determinantes da 

adaptação.   
28

 Termo utilizado por Adorno e Horkheimer para fazer referência a uma transformação superficial, por isso as 

relações sociais são transmutadas e não transformadas, tal qual esses filósofos entendem que a exploração e a 

dominação ainda continuam a se manter elementos fundadores dos modos de organizações clássicas ocidental e 

continuamente, porém transmutadas, no modo de organização moderna.  
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cidadania, democracia, educação, podem tornar-se deturpadas e deturpadoras, pois seus 

potenciais  de sentidos mais esclarecidos podem se perder e dar lugar a concepções esvaziadas 

do seu sentido original. 

Assim, também se dá com tudo que permeia o mundo moderno e contemporâneo, por 

isso a educação, independente de todas as correntes teóricas que buscaram pensá-la de uma 

forma mais humanizada – e não apenas humanista –, entendendo-a como instrumento de 

libertação, de beneficiamento do humano – como proporcionadora do processo de tomada de 

consciência do homem, o humanizando, ainda sim a educação formal se mantém, em seu 

geral, adaptativa. 

Logo, a educação atrelada às concepções utilitaristas busca um ajustamento, uma vez 

que “há uma imposição à adaptação [...] porque a realidade não cumpre a promessa de 

autonomia, enfim, a promessa de felicidade que o conceito de democracia afinal assegurara” 

(ADORNO, 2012, p. 45). Dessa forma: 

 

 

Se as pessoas querem viver nada lhe resta senão se adaptar á situação 

existente, se conformar: precisam abrir mão daquela subjetividade autônoma 

a que remete a ideia de democracia; a consequência sobreviver apenas na 

medida em que abdicam seu próprio eu. Desvendar as teias do 

deslumbramento implicaria um doloroso esforço de conhecimento do eu é 

travado pela própria situação da vida (ADORNO, 2012, p. 43). 

 

 

Como podemos analisar a partir do que foi proferido, o ser desumanizado moderno é 

fragmentado, pois dele só é necessária a docilidade
29

 da reprodução. Sua autonomia, sua 

consciência crítica, seu olhar emancipador e transformador sobre o mundo é adormecido. 

 

 

A aprovação científica converte-se em substituto da reflexão intelectual do 

fatual, de que a ciência deveria se constituir.  [...] a consciência coisificada 

coloca a ciência como procedimento entre si própria e a experiência viva.  

[...] a ciência como ritual dispensa o pensamento e a liberdade. [...] Uma das 

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

junto a sua própria fraqueza, procurando justificar-se a qualquer custo 

(ADORNO, 2012, p. 70). 

 

 

A educação que deverá lutar contra o processo de coisificação, dialeticamente, é 

corrompida por ser assimilada pelos processos de adaptação do indivíduo social e pelas 

necessidades que o mundo de produção o impõe. Dado isso Adorno explicita que:  

 

                                                           
29

  Se refere àquele que  por sua passividade, mostra-se já docilizado (vide docilização).  
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Um mundo em que a técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece 

atualmente, gera pessoais tecnológicas, [...], existindo algo de exagerado, 

irracional, patológico [...]. Os homens inclinam-se a considerar a técnica 

como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, 

esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os meios – e a 

técnica é um conceito de meios dirigidos a  autoconservação da espécie 

humana – são fetichizados, porque os fins – uma vida humana digna – 

encontra-se encoberto e desconectados da consciência das pessoas 

(ADORNO, 2012, p. 132). 

 

 

É possível dizer que tais contradições, que minam o mundo contemporâneo, 

fragilizariam a reprodução do sistema de exploração de uns sobre outros, se todos fossem 

conscientes de tais contradições, tendo em vista que elas se mostram como situações-limite 

que oferecem para o indivíduo coisificado a possibilidade de, ao se perceber coisa, mudar tal 

realidade. Por isso, o processo de docilização é justificável para aqueles que se mantêm no 

poder nesse sistema de exploração por meio da instrução adaptadora.  

Apesar disso, “[...] a educação tem muito mais a declarar acerca do comportamento no 

mundo do que intermediar para nós alguns modelos ideais preestabelecidos” (ADORNO, 

2012, p. 141). Como libertadora, a educação “[...] tem sentido unicamente como educação 

dirigida a uma autorreflexão crítica” (ADORNO, 2012, p. 121), opostamente ao que acontece 

na instrução enformadora (coisificadora, fragmentadora, desumanizadora), que é oferecida 

como educação formal, sitiada pela instituição de ensino do Estado, tal qual a instrução-

enformadora, é “[...] mera apropriação instrumental técnico e receituário para eficiência” 

(ADORNO, 2012, p. 27). Pois, a racionalidade instrumental que é significada nos tempos 

atuais, como a razão em si, é apenas uma necessidade material de dominação do próprio 

intelecto e da cultura, do homem sobre o homem e, por isso, causa a própria barbárie. 

A história tornou-se a melhor testemunha desse processo de ressignificação, uma vez 

que nela podemos analisar os movimentos de pensamento díspares e, ao mesmo tempo, o 

processo de assimilação e ressignificação desses mesmos pensamentos. Na medida em que 

esses pensamentos foram direcionados a uma perspectiva reprodutivista dos sistemas de 

produção, das hierarquias já postas, se tornam as engrenagens de dominação que mantêm o 

ser humano inconsciente da sua necessidade de se conscientizar, de se emancipar. É passível 

de observação também a relação desse movimento no macro para o micro, uma vez que as 

engrenagens do macro são desenvolvidas nas organizações do micro, como veremos no 

desenvolver da história da educação do Brasil. 

A violência que isso denota resulta em um processo de barbárie velado que é nutrido 

por aquilo que deveria combater. A escola, ao tornar-se esse espaço de violência de uns sobre 
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muitos – reproduzindo aqui o que o próprio Adorno (2012) acredita ser parte de uma 

animalidade, mas que isso não infere na redutibilidade do humano a tal animalidade –, 

alimenta no ser um espírito de destruição, ao mesmo tempo em que o paralisa diante da 

necessidade de se manter sobrevivendo dentro dessa realidade bárbara. Esse sistema, por sua 

vez, nutre não só a barbárie em nossa era, mas também o espírito de competição, de 

dominação, de injustiça, que aprisiona toda a sociedade por reproduzir os meios de exploração 

e dominação de forma cada vez mais violenta e cada vez mais velada.  

A fragmentação do conhecimento usado como instrumento de eficiência no processo 

de capacitação e de mercantilização do conhecimento enquanto capital privado intelectual, 

reforça a transmissão do conhecimento-informação. Esse conhecimento-informação, enquanto 

informação dissimulada como conhecimento, reproduz o desenvolvimento do espírito 

adaptativo aos custos da extirpação do poder reflexivo-crítico do indivíduo, convertendo “[...] 

todos os homens em seres inofensivos e passivos” (ADORNO, 2012, p. 164). Essa conversão 

torna possível o uso da competição como instrumento pedagógico, tendo em vista que tanto o 

conhecimento-informação como a competição emolduram o exercício do entendimento 

humano a uma heteronomia reflexiva. No entanto, é pertinente explanar que “[...] essa 

passividade inofensiva constitui ela própria, provavelmente, apenas uma forma da barbárie, na 

medida em que está pronta para contemplar o horror e se omitir no momento decisivo” 

(ADORNO, 2012, p. 164). 

Tudo isso nos leva a concluir que uma educação enformadora, seja não formal ou 

formal, se volta para a adaptação, e por isso torna-se uma semiformação, reproduzindo as 

barbáries sociais que deveria combater, ao mesmo tempo, contraditoriamente, essa educação 

não oferece estímulos para que o indivíduo se torne sujeito de seu próprio pensamento, tutor 

de suas compreensões, por entender a necessidade de refletir sobre fins transparentes e 

humanos, como acontece na educação para a libertação.   

A educação enformadora capacita o indivíduo a se adaptar às determinações do meio, 

e com isso enrijece a cognição do indivíduo, produzindo uma hegemonização pertinente às 

necessidades do meio de produção capitalista, mas paralisando o poder reflexivo e o 

diminuindo-o a um mecanismo logístico. “As reflexões precisam portanto serem transparentes 

em sua finalidade humana” (ADORNO, 2012, p. 161), para exercitarem, no humano, seu 

poder de servir-se do próprio entendimento sem a orientação de outrem para deliberar. 

A educação libertadora, por conseguinte, é o ensino, não formal ou formal, que busca 

romper com a barbárie, e por isso nega o conhecimento-informação como conhecimento que 

abarcaria uma compreensão do todo, e por isso o desnuda enquanto informação ideológica. 
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Ela combate o processo de coisificação do sujeito humano e, por isso, não reforça a 

hierarquização do conhecimento ou das classes sociais, ou das atividades produtivas que 

reproduzem uma compressão esfacelada do mundo, antes sensibiliza o sujeito reflexivo ao 

caráter violento de tais modelações sociais. A escola para a libertação, dessa forma, não 

fragmenta o conhecimento por compactuar com princípios reducionistas da economia, mas 

resiste a esse processo de docilização, auxiliando o desenvolvimento da própria resistência.  

É importante esclarecer que, independentemente desse processo dialético, que está 

sendo discutido aqui se direcionar mais para essa escola que aliena por supervalorizar o 

sentido adaptativo da educação formal, como essa escola termina por se entrelaçar com as 

demais formas de educação, devemos entender que esse entrelaçar muitas vezes ocorre por 

meio de embates, pelo fato da educação não formal, frequentemente, entrar em choque com a 

educação formal, devido a suas distinções.  

Esse entrelaçamento se dá porque a educação não formal sendo o ensino que se dá nos 

“ [...] espaços educativos localizados em todos os territórios que acompanham às trajetórias de 

vida dos grupos e indivíduos [...]” (GOHN, 2010, p. 17), é também o espaço que 

potencialmente o indivíduo enformado, por essa educação formal adaptativa, irá expor essa 

mesma alienação. Logo, é observado que a educação formal se distingue da educação não 

formal. Contudo, é entendido também que a educação não formal sofre consequências desse 

processo de docilização, porque ela poderá, dialeticamente, reproduzir, reforçando esse 

processo, ou tornar-se um espaço de reação contra esse mesmo processo de docilização. 

Todavia, esse espaço de educação não formal será respingado por esse processo de 

docilização que se sobressai dentro da educação formal, isto é, dentro da escola que se tornou 

enformadora.    

Devemos ter em mente que tais acontecimentos não são resultados de um 

maniqueísmo em que, do outro lado existe uma cúpula de homens maus que organizam 

premeditadamente planos mirabolantes que visam o mal de todos. Esse pensamento não é 

coerente com a postura crítica que foi exercitada até agora em nosso processo de compreensão 

das relações entre as situações contraditórias impressas na educação brasileira e seu contexto 

histórico social e econômico. Devemos entender que não existem lados bem definidos, que 

aqueles que concordam com essa lógica bárbara não o fazem, normalmente, porque têm 

consciência dos seus atos negativos completamente. Eles, como todos nós que fazemos parte 

dessa lógica de naturalização da barbárie, estão movidos por um instinto de sobrevivência, 

que muitas vezes nos faz apostar em erros e persistir neles por considerá-los como acertos de 
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alguma forma. O que nos cabe, enquanto humanos, diante das possibilidades de erros, é a 

busca por mudanças mais coerentes com quem somos: humanos.  
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2 A EDUCAÇÃO NO BRASIL: UMA HISTÓRIA DE RUÍDOS 

 

Ao olhar com mais profundidade para a história em seus movimentos não lineares, 

somos levados a refletir sobre a necessidade de nos tornarmos mais conscientes do 

movimento constante do mundo, das imbricações que esse entrelaçamento móvel dos fatos 

históricos exerce sobre nossa realidade, mobilidade dialética, que se mostra como uma teia 

complexa, pois, é nesse olhar dialético “sobre e com” a fluidez das relações humanas, que 

temos uma maior visibilidade do humano em seu exercício de se conquistar cada vez mais 

humano. 

É a partir dessa tentativa que podemos conquistar a possibilidade de compreender 

melhor vários elementos que caracterizam a própria história em sua não linearidade, em suas 

rupturas, como é o caso do fato de que a história da educação é marcada por uma bipartição 

constante entre a educação que é oferecida aos oprimidos, ou mais resumidamente, as classes 

menos desfavorecidas, e a educação que é oferecida aos dominantes, ou seja, os mais 

favorecidos, fato que tanto é afirmado por Manacorda (2010) como por Cambi (1999), em 

seus livros sobre a história da Educação e da Pedagogia
30

. 

Por sua vez, a compreensão dialética dos fatos históricos também nos oferece lentes 

que nos auxiliam em muitos momentos a compreender porque tais fatos se tornam 

acontecimentos, dentro dessa história não linear. Fatos que muitas vezes são velados por uma 

transmutação vinculada à mudança dos personagens, dos contextos históricos, das estruturas 

que os reproduzem, mas que não sofrem mudanças no seu cerne. No caso da distinção entre 

os conhecimentos que são oferecidos às diferentes classes sociais, isso ocorre, provavelmente, 

porque a educação escolar também é utilizada como instrumento reprodutor das hierarquias 

sociais vigentes, como foi explicitado anteriormente.   

Devemos, contudo, compreender que em uma situação onde o lado adaptativo da 

educação se sobressai, além de desencadear consequências específicas, dado que nessa 

educação não se forma, se enforma no geral, ainda existe nela uma potencialidade tensora
31

 

amordaçada, tendo visto que sendo a educação dialética existirá até mesmo na situação mais 

rígida, a possibilidade ínfima de libertação nela, uma vez que no fenômeno do educar estão 

presentes tanto elementos acomodativos como elementos de enfrentamentos. Portanto, 

independentemente de ainda existir na educação adaptativa seu lado tensor em potência, de 

                                                           
30

  Respectivamente, A história da educação e A história da pedagogia, vide Bibliografia.  
31

 Ao usar o termo “potencialidade tensora”, buscar-se aludir ao lado não adaptativo, que por ser 

problematizadora não é adaptativa, mas emancipadora, como infere Adorno (20012), em sua obra Educação e 

emancipação, vide Bibliografia. 
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onde emana a sua potência de libertação amordaçada, essa “[...] tornou-se instrumento 

daqueles estigmas da sociedade capitalista” como afirma Emir Sader (2008, p. 25).
32

  

Se entendermos, dialeticamente, que as compreensões de mundo aceitas coletivamente 

refletem em como se deram, se dão e se darão as organizações sociais, poderemos entender 

que a manifestação do entendimento dos indivíduos pode ser usada como um indicativo dos 

fenômenos ideológicos, podendo nos denunciar como ocorre o processo de dominação dos 

grupos favorecidos sobre os desfavorecidos, como indica Milkhail Bakhtin
33

 (1995, p. 31), 

“Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo”. 

Assim, podemos encontrar nas relações históricas dos indivíduos consigo mesmo e com o 

coletivo, esclarecimentos que nos explicariam as contradições que eclodem dessas mesmas 

relações. 

Diante dessa busca por compreender a existência dos signos ideológicos
34

, analisemos: 

se na Grécia antiga, no período romano e no período medieval, era fato aceito pelo coletivo 

que existiam grupos inferiores a outros, onde os grupos vistos como superiores deviam 

direcionar os demais tornando-os –  os desfavorecidos – úteis para a manutenção dos grupos 

aceitos como superiores, os favorecidos. Logo, podemos compreender que a ideia, ou o 

significado, de inferioridade tornava aceitável a opressão e a exploração de uns sobre muitos. 

Devemos entender que a ideologia que estruturava essas sociedades em um dado momento 

histórico, fazendo parte de vários âmbitos das relações dos indivíduos, se retroalimentava não 

só por permear o modo de organização social, mas por permear a organização da linguagem, 

do pensamento daqueles que formavam essas sociedades. Por isso, aqui é usado o conceito 

signo ideológico bakhtiniano
35

, para indicar os elementos que terminam por direcionar os 
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 Autor que apresenta a obra, Para além do Capital de Istvàn Meszáros, vide bibliografia. 
33

 Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975), teórico da linguagem que, a partir do conceito de Dialogismo, 

procurou apontar as diversas vozes presentes em um mesmo discurso e a sua historicidade, isto é, como se 

estabelece a relação de um discurso com o outro. Pois acreditava-se que todo enunciado é uma réplica de outro, 

um resultado histórico que o sujeito que profere expõe, como afirma José Luiz Fiorin em seu livro Introdução ao 

pensamento de Bakhtin (2006), vide Bibliografia. 
34

 Faz-se uso aqui do conceito de signo, pois sendo o signo um elemento da linguagem que denota a soma do 

significado mais o significante, onde o significado é o conceito e o significante é a forma que é expressa tal 

conceito. Busca-se afirmar, fazendo uso de tal conceito, que essas ideologias discriminatórias se tornam tais por 

penetrar no modo de pensar do indivíduo social, fazendo com que o modo de entender a referência (realidade 

dada a significação do processo linguístico), seja ela também resultado desse modo de organizar ou entender o 

mundo. 
35

 “Todo signo é ideológico; a ideologia é um reflexo das estruturas sociais; assim, toda modificação da 

ideologia encadeia uma modificação da língua [...] O signo é, por natureza vivo e móvel, pluralivalente; a classe 

dominante tem interesse em torna-lo monovalente” ( BAKHTIN,1995,p 15), pois “ Os signos são o alimento da 

consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis” (BAKHTIN,1995,p 

35-6). Assim, os signos ideológicos podem ser entendidos por aquilo que direciona a construção do olhar do 

individuo sobre o mundo, por denunciar a relação do ser humano com seu contexto social, mas não o limitar a 

ele, dado que “A consciência individual não é o arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas apenas um 
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nossos modos de significação transmutada, já por não conseguir romper com esse movimento 

de direcionamento limitador. Isso caracteriza o funcionamento do fenômeno ideológico, como 

afirma Bacchetto (1967), e, por sua vez, refletirá na forma como se estruturam os mecanismos 

de transmissão e socialização dos conhecimentos, como foi discutido no capítulo I. 

Essas posturas, resultado do direcionamento das representações dos signos 

ideológicos, independentemente de terem sido problematizadas no decorrer das conquistas do 

conhecimento científico, das novas concepções políticas e sociais no mundo moderno 

forçando reformulações do entendimento do meio social, resultando nas transmutadas dos 

fenômenos sociais que expunham mais visivelmente tais signos, terminam por apenas 

ganharem nossas roupagens. 

Devemos entender que, como resultado dessas transmutações forçadas pelas mudanças 

de compreensão de mundo, esse tipo de ideologia hierarquizadora torna-se aparentemente 

julgada como desumana, tendo em vista a compreensão e aceitação do coletivo social do 

princípio de igualdade provinda, em muitos aspectos, dos novos conhecimentos das ciências 

biológicas que atestavam a semelhança entre todo humano biologicamente.  Essa semelhança 

biológica, assimilada pelo coletivo social por meio de muitos conflitos, terminaram por forçar 

o entendimento que: se todos os humanos são semelhantes biologicamente, logo essa 

semelhança deveria assegurar a organização de uma sociedade pautada pelo princípio de 

igualdade. Obrigando, assim, que as relações sociais hierarquizadas fossem modificadas e que 

tais signos ideológicos adquirissem novas roupagens significantes, não antes de vários 

embates de classes que garantiram a abertura do entendimento coletivo ao direito a igualdade, 

mas não extirparam do seio social a hierarquização opressora dos indivíduos ante outros 

indivíduos.  

As mesmas posturas discriminatórias provindas das representações desses signos 

ideológicos que mantêm a exploração e a opressão de uns sobre muitos, serão revitalizadas, 

ganhando outras formas, outras roupagens, isto é, outras representações sociais, pelos novos 

grupos dominantes que desejam manter a sujeição dos grupos desfavorecidos, movidos, 

possivelmente, por representações ideológicas voltadas para a asseguração da sobrevivência. 

Essa possível segurança se relaciona com reprodução do status quo, é isso que caracterizaria o 

que apresentamos até agora como transmutação. 

Assim, essas representações revisitadas e direcionadoras das transmutações são o que 

chamamos aqui de signos ideológicos, por determinar socialmente elementos representativos 

                                                                                                                                                                                     
inquilino do edifício social dos signos ideológicos” (BAKHTIN,1995,p 36). Por isso, esses edifícios sempre são 

passiveis de ressignificações ou transmutações.  
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ideologicamente. Para melhor entender isso, pensemos que a distinção racial é resultado de 

um signo ideológico que faz com que se gerem representações sociais racistas, 

preconceituosas dentro das relações sociais. Dessa maneira, tais signos refletem e orientam 

modos de ser e modos de estruturações sociais, visto que “a consciência adquire forma e 

existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais” 

(BAKHTIN, 1995, p. 35), e sua lógica de ser denuncia as relações que a formam em um 

movimento dialético, conflituoso, que faz emergir  o próprio embate de classes, ou dos grupos 

sociais, já que esse signos se constroem como bases de referências entrelaçados ao significado 

e o significante que formam nossa realidade, por isso afirmamos que ele direciona a 

construção da compressão dessa realidade.  

Contudo, é preciso saber que, independentemente desses signos ideológicos tornarem-

se representações que direcionam como se estruturaram as relações dentro de uma sociedade, 

essa mesma estruturação tornar-se-á ela mesma espaços onde ocorrerão embates entre várias 

impressões do indivíduo, visto que tais espaços sociais são também um espaço de significação 

do individuo em coletivo, como pressupõem as concepções das ideias de Paulo Freire (2011) 

ao se referir sobre a cultura como aquilo que e produzido pelos sujeitos a ser transmitido. 

Essas impressões formarão sua leitura de mundo, até certo ponto, e por isso não podemos 

afirmar que são resultados apenas desses signos ideológicos. Agindo de tal forma, estaremos 

incorrendo no erro de reduzirmos os fenômenos que circundam a existência humana as suas 

funcionalidades passíveis de serem lidas. O que podemos afirmar é que esses signos 

ideológicos, enquanto representações direcionadoras de significados que se expõem na 

compreensão de mundo do sujeito, são eles também direcionadores dessa visão de mundo. 

Tais fenômenos sociais quando aceitos pelo coletivo, dialeticamente, também são 

responsáveis pela instrumentalização da educação, que se torna um aparelho para os grupos 

dominantes quando esses se utilizam da educação oferecida aos demais grupos para não só 

manter a sociedade estruturada a partir das suas concepções de ordens sociais, como também 

produzir lacunas culturais que cultivem a situação de exploração, ao reproduzirem o status 

quo das estruturas sociais vigentes. Tendo em vista que o conhecimento não chega igualmente 

a todos, por não ser oferecido na mesma proporção a todos, e esse modo de oferecer é um 

resultado, também, dos signos ideológicos, seja negativa ou positivamente, já que sendo 

dialético existirão também múltiplas facetas desse fenômeno, contudo, nos debruçaremos 

sobre a face negativa do mesmo. 

Nesse caso, o próprio conhecimento se torna um instrumento de manutenção. E por 

isso deve ser submetido, dentro do meio social, aos ditames dos grupos dominantes, ou aos 
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grupos que formam a elite de dada organização social, como Manacorda (2010) inferiu em 

sua obra, ao afirmar que o modelo norteador imposto dentro da história aos demais, 

independentemente de suas singularidades contextuais, advém dos grupos dominantes. Como 

resultado disso, esse conhecimento não servirá igualmente à construção de uma sociedade que 

se beneficia como um todo. Esse conhecimento posto como instrumento dos grupos 

dominantes, por tornarem-se representações desse signo ideológico, reproduzirá a 

subserviência de um grupo sobre outro, legitimando a injustiça social por corroborar com a 

mesma, e isso se faz resultado negativo desse signo ideológico discriminador.  

O conhecimento, como representação desse signo ideológico, torna-se mantenedor das 

injustiças sociais, por sustentar a sobrevivência dessa dominação, mas, dialeticamente, 

também produz tensões dentro das relações entre os grupos sociais, tendo em vista que o 

homem tem como pulsão natural da sua existência conquistar o ser mais de si. Nessas 

relações opressoras acontece a reprodução dos estigmas sociais que negam a esse indivíduo 

sua potencialidade ontológica, em virtude da estigmatização do homem. Essa pulsão de ser 

mais, como afirma Freire (2011), gerará o surgimento dos elementos conflituosos.  

Esse que arca com o peso da negação de sua potência de conquistar a si mesmo, se 

manterá em tensão com aquele que nega seu direito ontológico de tornar-se mais por meio do 

conhecimento, esteja esse adormecido, e por isso inconsciente, esteja esse em luta por já ter se 

tornado consciente de sua situação de negação. E é essa tensão que, dentro da lógica de 

opressão adaptativa, deve ser extirpada do indivíduo, pois ela é um possível desencadeador de 

mudanças que podem colocar em risco o processo de reprodução do status quo.  

Devemos entender, por isso, que é dentro dessas lacunas, produto de uma educação 

instrumentalizada pelos grupos dominantes, que se formarão mais visivelmente bolsões de 

ignorâncias que fazem com que essas situações de tensões sejam minimizadas e canalizadas 

para a naturalização dos causadores dessas situações de ruídos sociais. Esses bolsões irão 

acometer os grupos sociais dominados, porque, na maioria das vezes, a esses são oferecidos 

apenas fragmentos de conhecimentos que os tornam úteis para a manutenção do sistema 

vigente. No caso do mundo moderno, isso acontece no sistema capitalista que, mais uma vez, 

por necessitar da mão de obra produtora, torna o ser humano instrumento do seu processo de 

manutenção, negando a potencialidade desse ser humano de ser mais que um instrumento de 

manutenção do sistema. 

Porquanto, nessa situação, “a classe dominante é sempre um demiurgo que configura a 

sociedade toda”, como reflete Manacorda (2010, p. 57). Assim sendo, é no interior das 

determinações dominantes que a exploração é naturalizada, tornando-se sine qua non de toda 
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construção social dentro do mundo capitalista. Desse modo, nessa situação, é necessário que 

os grupos dominados sejam adormecidos, e por isso é retirando desse seu potencial de tornar-

se consciente de sua situação enquanto explorado, ao mesmo tempo que torna menos latente a 

tensão fruto do próprio ato de exploração, ação necessária em uma situação de opressão para 

que essa se mantenha. 

Os grupos dominados inconscientes de sua condição enquanto explorados, 

dessensibilizam-se diante de sua situação de negação (ADORNO, 1992), adormecidos, 

acomodam-se na situação de exploração, aceitando-a como algo natural que não é passível de 

transformação. Por tornarem-se inconscientes do seu potencial, aceitam a dominação e 

habituam-se àquilo que é determinado. 

Entendido isso, passemos à análise como as relações de subordinações entre a 

educação e as estruturas econômicas, que historicamente tornam a educação um instrumento 

de dominação e acomodação por subordinar à educação as necessidades dos grupos 

dominantes, se dão na relação de um indivíduo sobre outro, de grupos sociais sobre outros. Da 

mesma forma, iremos analisar como essa situação de subordinação faz uso da fragmentação 

do conhecimento para adormecer o explorado e ao mesmo tempo legitimar e reproduzir a 

própria exploração.  

Para tanto, utilizaremos a método do materialismo histórico dialético e a análise 

teórico-crítica frankfurtiana, com o intuito de evidenciar a relação hermética entre a 

construção da LDB de 1996 e as concepções economicistas provenientes da política do Banco 

Mundial, juntamente com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e outras instituições 

multilaterais, para compreender a relação desses elementos históricos e a normatização da 

fragmentação do conhecimento por esse mesmo documento basilar da educação brasileira, 

como consequência da reprodutora de uma educação voltada para a adaptação. Essa 

metodologia híbrida
36

 visa abarcar a complexidade encontrada no exercício crítico de desvelar 

os efeitos que estão por trás dessa relação de subordinação entre a educação formal de um 

país e tais instituições multilaterais com fins financeiros, uma vez que, possivelmente, estaria 

nessa relação entre organizações multilaterais, com preceitos claramente economicistas, os 

elementos expositivos dos signos ideológicos que elucidam a construção do documento da 

LDB em vigência.  

                                                           
36

 A junção da teoria crítica e do materialismo histórico dialético. Junção não incoerente, dado a teoria crítica, 

metodologia de Adorno e Horkheimer, ser ela mesmo construída a partir do materialismo histórico dialético. 
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É nessa relação de submissão entre uma nação e outra, entre países colonizados e 

colonizadores, subdesenvolvidos e desenvolvidos
37

, que a relação subordinativa entre a 

educação e a economia ganha uma visibilidade constrangedora, e por isso visibiliza também o 

possível processo de adormecimento do sujeito explorado mais claramente. Como podemos 

observar, ao nos debruçarmos sobre os processos históricos desses países subordinados – mais 

especificamente os países da América Latina – que denunciam a exploração de tais países por 

meio de relações de subordinações com outros países. Fenômeno que podemos entender 

melhor nas palavras de Galeano (2014, p. 18), ao clarificar a exploração que sofreu e sofre o 

continente latino-americano: 

 

 

É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos 

dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-

americano, e como tal acumulou e se acumula nos distantes centros do 

poder. Tudo: [...] os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os 

recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura 

de classes de cada lugar foram sucessivamente determinados, do externo, por 

sua incorporação á engrenagem universal do capital. 

 

 

Esse mesmo autor, para ilustrar a exploração que sofreu toda América Latina em sua 

formação histórica, ainda afirma: 

 

 

A história do subdesenvolvimento da América Latina integra [...] a história 

do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre 

implícita na vitória dos outros. [...] O desenvolvimento desenvolve a 

desigualdade (GALEANO, 2014, p. 18-19). 

 

 

Observemos que tais esclarecimentos explicitam o entrelaçamento entre os fatos 

ocorridos internamente na construção dos países latino-americanos e a manutenção do sistema 

capitalista como um todo, evidenciando, nesse sentido, o emaranhado de relações que a 

exploração termina construindo para manter-se. Provavelmente, é daí que vem a necessidade 

de fazer uso da fragmentação do conhecimento como instrumento de comodismo, peça que 

foi incluída na estrutura da exploração. Por esse motivo a história do Brasil mostra-se, em 

                                                           
37

 Este trabalho não ignora as problematizações possíveis em relação ao uso dos termos subdesenvolvidos e 

desenvolvido, que atualmente como resultado dessas problematizações terminaram por dá espações a outros 

termos que semanticamente carregam sentidos mais brandos em relação as suas valorações comparativas que 

envolve os países classificados  como mais desenvolvidos em comparação a outros  por algum aspectos. Contudo 

como nossa pesquisa não busca problematizar tais mudanças semânticas não se viu a necessidade de adentrarmos 

a uma discursão sobre o uso do termo. Pelo contrario, foi escolhido usar o termo antigo para trazer o sentido 

pejorativo que se esconde por traz do olhar dos países que se colocam como superiores diante de outros por suas 

ideologias economicistas. 
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muitos aspectos, como um exemplo de tal situação, dado que toda sua construção social, 

cultural e econômica irá confirmar sua relação de subordinação às nações dominantes.  

Isso, por sua vez, não quer dizer que a História do Brasil não seja marcada por 

conflitos, pelo contrário, o país deve em muito sua riqueza étnica, cultural e social ao modo 

como o povo brasileiro ressignifica tal processo de conhecimento, tendo em vista que seu 

povo, independentemente de todas as situações de opressão, encontra meios de, pelo menos 

no fórum cultural, construir uma identidade própria, minada por forças ideológicas externas, 

mas, apesar disso, ainda sim singular. Por isso, a importância de desvelarmos esses 

mecanismos de reprodução da opressão e exploração no âmbito da formação da instituição de 

ensino brasileiro, pois é desvelando as situações que limitam nossa nação que podemos 

garantir a elaboração de estratégias de transformações.  

É por meio desse debruçamento sobre a história da educação no Brasil que poderemos 

ver com mais nitidez, não só como se deu a relação tendenciosa entre a esfera econômica e a 

educação, como também poderemos observar como a fragmentação do conhecimento é usada 

como instrumento de docilização entre os dominantes sobre os dominados. E, posteriormente, 

poderemos, dentro dessa história da educação no Brasil relacioná-la à construção da LDB, em 

vigência atualmente, e se utilizar desse documento para desnudar como se dá o processo de 

normatização da fragmentação do conhecimento, que por sua vez tem como um de seus 

efeitos o adormecimento do sujeito. Normatização essa suscitada pela relação do contexto 

histórico que gerou tal documento e certos pontos ruidosos que ele termina por levar para 

todos os espaços educacionais do Brasil, uma vez que é o documento base de toda instituição 

de ensino do território brasileiro. 

Para compreendermos como a historia do nosso país implica no como se coloca as 

contradições que formam a nossa atualidade é importante compreendermos que o Brasil, 

como todos os outros países da América Latina, foi colonizado por uma nação europeia, em 

meados do século XVI, quando a Europa tanto passava pela fase de expansão marítima como 

necessitava de novas fontes de metais nobres. Por esse motivo, a colonização da América 

Latina, em sua maioria, foi do tipo exploratória, em que os colonizadores se apropriaram de 

todas as riquezas das colônias e fizeram pouquíssimos investimentos com a finalidade de 

melhorar o modo de vida dos seus habitantes. Essa colonização exploratória explica o fato de 

grande parte das riquezas encontradas na América Latina terem sido investidas em outros 

continentes.  

Seguindo esse rastro deixado pela relação de exploração entre uma nação sobre outras, 

é possível entender como o explorador faz com que uma nação explorada deixe de manter a si 
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e torne-se mantenedora daquele que o explora. Para ilustrar tal afirmativa, observemos as 

seguintes considerações de Galeano (2014, p. 62): “A economia colonial latino-americana 

valeu-se da maior concentração de força de trabalho até então conhecida para tornar possível 

a maior concentração de riqueza com que jamais contou qualquer civilização na história 

mundial”. Agora, relacionemos tal reflexão à outra elucubração do mesmo autor, em que este 

cita o economista Adam Smith para denunciar que a riqueza explorada da América Latina não 

foi direcionada para construir nações autônomas e fortes, mas para elevar “[...] o sistema 

mercantil a um grau de esplendor e glória que de outro modo, ele não teria alcançado jamais” 

(GALEANO, 2014, p. 112). A partir da relação entre essas duas citações, entendamos que a 

glória e o esplendor do sistema mercantil não beneficiaram, igualmente, os explorados e os 

exploradores, já que cabia às colônias se resignar ao seu papel de exploradas, e aos 

exploradores, o direito à exploração. Observemos, aí, a presença do signo ideológico da 

distinção no sentido negativo, como foi explicado acima.  

Na história da educação, os dominantes se revestem da ideia de que cabe a eles o 

dever de tutelar os dominados, de modelar as “colônias”, tendo como princípios norteadores 

seus valores. Contudo, o que realmente está em jogo é o mantimento da exploração que 

enriquece à medida que pauperiza o explorado. Fato semelhante ao que aconteceu no processo 

de colonização do Brasil, onde os dominantes se utilizaram do controle que eles exerciam 

sobre a colônia brasileira para se enriquecer, pauperizando todo o Brasil. Tendo em vista que 

o que estava  em jogo era o acúmulo de metais preciosos e a expansão do mercado comercial 

europeu, e não proporcionar ao Brasil “colônia” sua emancipação política, econômica ou até 

mesmo social, elemento esse voltado para o mantimento do status quo. E, para que essa 

exploração mantenedora fosse sustentada, era necessário que tais colônias exploradas se 

mantivessem ignorantes das suas reais condições. Dessa forma, por exemplo, aqueles 

aventureiros que vinham para o Brasil deviam ter o objetivo de acumular riquezas com a 

exploração e consumi-las nos países europeus.  

A educação que era oferecida aos que habitavam tais colônias, deveria estar coerente 

com as necessidades do processo de colonização exploratória, tendo em vista que ela também 

deveria estar consonante com o processo de mantimento do status quo. E por isso, aos que 

aqui viviam, era oferecida a aquisição de conhecimentos que lhes tornavam úteis para a 

Companhia dos Jesuítas
38

 e para os colonizadores. Esse espírito utilitarista fazia com que aos 

                                                           
38

 Companhia de Jesus, criada por iniciativa de Inácio de Loyola em 1534 com o objetivo de combater o 

protestantismo por meio da catequização, porém independentes dos seus objetivos religiosos se tornaram com o 
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escravos, que eram comercializados como objetos, fosse oferecido apenas o direto à labuta, e 

aos demais, da mesma forma, fosse determinado aquilo que lhes dessem funções 

mantenedoras da própria exploração que o país almejava ao seu ideal econômico.  

Por 300 anos não foi cômodo para Portugal deixar que a colônia brasileira 

florescesse
39

: era indesejável que seu povo adquirisse conhecimentos além dos que lhes era 

necessário para manter a máquina de exploração das riquezas naturais funcionando. Se 

entendermos que a “marcha do capitalismo é a mesma em toda parte” (LIMA, 1974, p. 75) e, 

por isso, que o ”desenvolvimento de um país, ao que parece é sempre função do 

subdesenvolvimento de outros” (GALEANO, 2014, p. 64), entenderemos porque se deu e se 

dá a própria exploração, e como ela se relaciona com o ato de submeter, e porque a educação 

se torna aparelho desse processo de subserviência. 

Como esse processo de submissão é baseado nos ditames do mundo econômico, a 

história do Brasil, portanto, testemunha que em se tratando de políticas econômicas os 

indivíduos que fazem parte dos grupos dominantes, por necessitarem reproduzir a exploração 

para se manter exploradores, colocam o ser humano em segundo plano, ou até em último, se 

estiver em jogo a conservação do seu poder de dominação. Nesse jogo de cartas marcadas, a 

educação é usada por esses jogadores que dominam a regra do jogo apenas como mais um 

meio para conservar o domínio sobre essas mesmas regras. E isso está vinculado ao signo 

ideólogo de distinção, que por sua vez se relaciona no como se representara o instinto de 

sobrevivência humano e sua potência de adaptação.  

Por não ser proveitoso para o explorador que o explorado adquira conhecimentos para 

além de sua utilidade como explorado, uma vez que esse conhecimento a mais além de gerar 

possíveis conflitos, vistos como desnecessários, além de incidir em uma possível mobilização 

de recursos que também são vistos como algo desnecessário, uma vez que a porção de 

conhecimento semiformador oferecido já torna o indivíduo útil para a reprodução do status 

quo, concretizando assim sua função reprodutora. Coerente com essa lógica, no Brasil os 

jesuítas, integrantes da Companhia de Jesus, que chegaram ao Brasil em 1549, foram os 

únicos a ter o aval da coroa portuguesa para transmitir educação uma educação escolar aos 

que aqui estavam. Como afirma Lima (1974, p. 23): 

  

                                                                                                                                                                                     
tempo uma verdadeira potencia econômica, como afirmam as historiadoras Schwarcz e Starling (2015), dada seu 

papel no processo de espação marítima no séc XVI.    
39

 É importante esclarecermos aqui que o fato dos colonizadores terem barrado nosso florescimento não significa 

que em vários âmbitos o povo brasileiro não se transformou culturalmente. O que está colocado aqui é  que 

houve um embarreramente de nosso processo de florescimento econômico e cultural e isso refletiu em nosso 

porvir histórico.  
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Durante 259 anos [...] os jesuítas montaram, quase clandestinamente, uma 

rede escolar (“rede” á falta de outro termo), de caráter estritamente 

profissionalizante (preparação de clérigos e de amanuenses para a colônia 

das Companhias de Comércio e Navegação), “rede”, contudo, que 

provavelmente nunca deve ter alcançado, mesmo em seu auge, número 

superior a 3.000 alunos – a única oportunidade escolar da Colônia em quase 

três séculos (um território de extração de matérias-primas precisa, 

evidentemente, apenas, de clérigos e feitores). [...] sabe-se muito bem que os 

colégios dos jesuítas eram, apenas, centros de recrutamento de futuros 

“soltados” da Companhia de Jesus.  

 

 

Dada essa situação, podemos considerar que a educação que foi oferecida pelos 

jesuítas aos que aqui habitavam estava compatível, no geral, com as necessidades das 

Companhias de Comércio e Navegação, logo, corroborava, no seu sentido geral, com o 

adormecimento dos explorados, para que esses não tomassem consciência da sua exploração. 

Assim, “Percebe-se [...] que a organização escolar no Brasil colonial está, como não podia 

deixar de ser, estreitamente vinculada á política colonizadora dos portugueses” (RIBEIRO, 

2010, p. 8).  

Os jesuítas só perderam seu poder quando foi necessário ao Estado português diminuir 

o poder da Igreja em sua colônia, visto a necessidade de aumentar os lucros com a mesma. 

Entra aí, por exemplo, a reforma pombalina, em meados do século XVIII, que tinha como fim 

aumentar os lucros que Portugal conquistava por meio da exploração da colônia brasileira. 

Para esse fim, o sistema de ensino dos jesuítas deveria ser desmantelado para que a mão de 

obra indígena fosse direcionada para o trabalho escravo de forma mais otimizada (LIMA, 

1974). Ainda segundo o mesmo autor: 

 

 

Com o Marquês de Pombal, requintam-se as medidas opressivas, do ponto 

de vista econômico, ao desenvolvimento do Brasil. Tem-se a impressão de 

que durante longo tempo, toda política da Coroa visou aniquilar a riqueza e a 

organização do país. Pombal foi, antes de tudo, um instrumento do 

Capitalismo “sem as colônias e o trabalho forçado nelas desenvolvido não se 

teria desenvolvido o Capitalismo” (LIMA, 1974, p. 25). 

 

 

Como reflexo dessa lógica de mantimento do status quo, podemos observar que até a 

chegada da coroa portuguesa em solo brasileiro, foi boicotado pela metrópole qualquer tipo de 

organização social que pudesse trazer maiores esclarecimentos à população da colônia – não 

era permitido: ter tipografia em solo brasileiro, comercializar livros se não aqueles ofertados 

pela coroa (LIMA, 1974). O que se esperava do povo brasileiro era que cooperasse com a 

exploração, trabalhando arduamente no sucateamento de todos os bens que aqui existissem, e 
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que promovesse lucratividade para Portugal, tal como analisa Celso Furtado (2007), fato que 

evidencia a subordinação econômica que sofria o Brasil. 

Com a chegada da coroa portuguesa à colônia brasileira em1808, surge a necessidade 

de formar um sistema educacional que suprisse as novas demandas da colônia. Essa educação 

colonial agora deveria formar burocratas administradores, médicos, advogados, capazes de, 

minimamente, administrar o Brasil. Contudo, esse novo grupo de burocratas deveria vir das 

famílias abastadas que aqui viviam, uma vez que aos grupos desfavorecidos muito pouco era 

oferecido além da possibilidade de se alfabetizar, que também era restrita, logo, alfabetização 

não era assegurada a todos das classes desfavorecidas. De acordo com Ribeiro (2010, p. 21): 

“A formação modernizada da elite colonial (masculina) era uma das exigências para que ela 

se tornasse mais eficiente em suas funções de articuladora das atividades internas e dos 

interesses da camada dominante portuguesa”. 

Atentemos para a relação de subordinação ruidosa que vai entrelaçando nações a 

outras nações, e notemos que, de forma similar, possivelmente, essa subordinação acontece 

entre a educação e a economia ou entre grupos sociais e outros grupos sociais. Observemos 

que esse entrelaçamento só se faz subordinando algo a algo, alguém a alguma coisa, e por isso 

reproduz, mantém e legitima as relações hierarquizadas, coisificadoras, como esclarecem 

Adorno e Horkheimer (1985). 

Corroborando essa relação de subordinação, novamente por necessidade de outros – 

essa necessidade vinha da coroa portuguesa que aqui é instalada – são abertos cursos de 

formação superior, é construída a biblioteca nacional, é criado o primeiro jornal brasileiro, são 

abertos os portos, são criadas escolas de artífices – “escolas de serralheiros, oficinas de lima e 

espingardeiros” (RIBEIRO, 2010, p. 27) –, se estrutura o ensino imperial composto por três 

níveis: no 1° era ofertado o aprendizado da escrita e da leitura de forma muito básica; no 2° 

eram oferecidas as aulas régias; e no 3° eram oferecidos cursos superiores os quais eram 

subordinados a dois pontos imediatistas: “organização isolada (não-universitária) e 

preocupação basicamente profissionalizantes”, como descreve Ribeiro (2010, p. 27). 

É necessário entender sobre esse fato que: 

 

 

A “abertura dos portos”, além do significado comercial da expressão 

significou a permissão dada aos “brasileiros” (madeireiros de pau-brasil) de 

tomar conhecimento de que existia, no mundo, um fenômeno chamado 

civilização e cultura. Enquanto em 1820 os EUA já eram uma potência 

comercial [...] o Brasil, só então abriu os olhos do longo sono colonial (300 

anos) em que esteve narcotizado pelas proibições de ensino, de leitura, de 

vida cultural, salvo para um pequeno grupo insignificante de padres e de 
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burocratas ligados a políticas do pequeno grupo insignificante de padres e de 

burocratas ligados á políticas da coroa (LIMA, 1974, p. 103). 

 

 

O fato de ter sido negada à maioria do povo brasileiro a possibilidade de construir-se 

culturalmente, não fará com que a nação não construa para si uma cultura própria, mas 

determinou que essa construção possível fosse marcada pela heteronímia dos seus 

dominadores, pois restou ao Brasil, dentro dessa lógica de adaptação para a exploração, 

apenas a possibilidade de se construir por preceitos de outros (primeiro europeus e depois 

norte-americanos). E isso se refletirá em toda a história brasileira, e delineará um traço que até 

hoje a nação não conseguiu apagar; trata-se da tendência à subordinação, como não só 

esclarece Lima (1974), mas também afirma Chaui (2014), ao fazer uma discrição das 

características da sociedade brasileira em seu livro A Ideologia da Competência
40

, onde essa 

filosofa vinculou esse traço ao fato da sociedade brasileira se deixar dominar por outros, como 

também ser passiva em situações de opressão, como o que aconteceu no período que se 

instalou o regime de ditatura da década de 1960
41

 e grande parte da população brasileira 

apenas se acomodou à situação. 

Sobre essa situação de acomodamento imposto pela necessidade de sobrevivência, 

explica as historiadoras Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starting (2015) que independente das 

situações de resistência o controle arbitrário a informação, a economia e a situação de 

beneficiamento da classe media urbana fez com que no geral houvesse um silenciamento 

dessa população que sofria com a ditatura e tentava resistir. O consumo nessa época fez com 

que grande parte da população se adormecesse a situação de negação que acometia uma nação 

que estava em ditadura. Sobre isso explicam as historiadoras que: 

 

 

muita gente, em especial entre as classes médias urbanas, se beneficiaram 

com o crédito fácil, as novas oportunidades profissionais e os estímulos para 

consumir num mercado abarrotado de novidades [...]. Para completar a 

felicidade do brasileiro, ainda existia a possibilidade de o salario finalmente 

“dar o salto da casa própria” e comprar imóvel  financiado [...], assim o 

“milagre econômico” ajudou a fabricar uma base geradora de consentimento 

junto á população. (Schwarcz & Starting 2015, p.453 á 454)   

 

 

Esse traço que a história brasileira carrega, como prolongamento dos estigmas sociais, 

se alastra por todos os âmbitos da nação e, ao nos debruçarmos sobre a história da pedagogia, 

                                                           
40

 Vide bibliografia. 
41

 Atualmente, existe historiadores que afirmam que o golpe de 64 foi um golpe civil-militar por ter sido 

patrocinado em grande parte pelas camadas da elite brasileira, juntamente com as Foças Armadas  que temiam a 

expansão das concepções socialistas.  
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se mostra no fato aludido por Dermeval Saviani (2011) quando aponta a dependência 

intelectual dos movimentos pedagógicos nacionais aos movimentos intelectuais externos ao 

país. Essa subordinação entre ideias pedagógicas se evidencia ao analisarmos o fato de que 

muitas vezes essas transferências de ideias se deram ignorando as discrepâncias entre os 

fatores sociais, físicos e culturais e até mesmo econômicos do Brasil. Nesse caso, evidenciou-

se uma suposta obrigatoriedade que força, no geral, o Brasil a ter que se adaptar às ideias 

externas, dada a suposta superioridade que tais ideias aparentam ter sobre as ideias elaboradas 

por personalidades nacionais. Esse fenômeno fruto dos signos ideológicos sentencia, 

frequentemente, os pensadores brasileiros a reproduzir as ideais dos pensamentos externos 

como base de sustentação válida. Por esse motivo, pode-se entender porque, em muitos casos, 

a transferência dessas ideias importadas foi feita de forma superficial, ganhando 

pseudorroupagens adaptativas. Mas em cerne tais modelos pedagógicos não perdem os traços 

de suas origens, dessa forma não se descaracterizando das singularidades que lhes fazem não 

ser compatível com as singularidades do brasileiro.  

Esses modelos por serem frutos de pensadores vistos como superiores aos nossos, e 

por isso ter um grau de aceitação muito alto e ao mesmo tempo não serem normalmente 

criticados, muitas vezes se tornam mecanismos de manipulação ideológica (BACCHETTO, 

1967) por entidades econômicas mundiais. São usados para direcionar as estruturas da 

educação brasileira, como foi o caso das políticas liberais tecnocratas norte-americanas, que 

tomaram o Brasil no período da Ditadura, como também é o caso das políticas neoliberais que 

norteiam até hoje as políticas públicas brasileiras, logo, direcionam nossas políticas 

educacionais atualmente, como iremos mostrar mais à frente. Sobre isso, inferimos que:  

 

 

A cooperação de órgãos multilaterais (como o BIRD e o BID) à educação 

brasileira deu sequência a um processo de assistência técnica entre Brasil e 

Estados Unidos que se iniciou ainda na primeira metade do século [...] A 

partir dos anos 50, a cooperação técnica  realiza-se no interior de acordos 

econômicos entre os governos [...] este [...] caracteriza-se [...] pelo 

formalismo que caracteriza os acordos econômicos e seus corolários de 

inflexibilidade financeira e de condicionalidades políticas e econômicas. [...] 

No final dos anos 60, o governo norte-americano toma a iniciativa de 

substituir as atividades de cooperação técnica bilateral por outras formas de 

cooperação, por meio de instituições multilaterais como BIRD e o BID 

(FONSECA, 2009, p. 229-30). 

 

 

Para exemplificar tal afirmação, tomemos o exemplo do Informe de Rudolph P. Atcon 

(1966): um documento elaborado pelo americano Rudolph Atcon, na década de 1960, que 
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propunha uma reforma modernizadora nas universidades da América Latina. Tal reforma 

serviu aos preceitos tecnocráticos, que naquele momento histórico tinha necessidade de 

direcionar o ensino de nível superior, para se tornar mais eficaz aos olhos do mercado, uma 

vez que deveria suprir as necessidades do mesmo e, por esse motivo, deveria ser norteado por 

preceitos que o tornassem mais produtivo economicamente. Tais preceitos afirmavam que um 

dos fatores que tornavam os espaços universitários ineficazes para o mercado era seu grau de 

politização. Esse espaço deveria ser despolitizado para se tornar mais lucrativo enquanto 

espaço formador de mão de obra de alta qualidade. É o que se pode constatar na afirmação de 

Schwartzman (1980, p. 7): “Afastada a política do caminho, está aberta a via pela qual a 

ciência e a tecnologia podem transformar-se em tecnocracia”. Rudolph Atcon (1966), 

enquanto transmissor dos ideais norte-americanos, tinha como missão expandir o modelo 

norte-americano de universidade para toda a América Latina, e foi o que aconteceu 

maciçamente ao decorrer da década de 1960.   

Além dessa subordinação às ideias que vêm de fora, – continuemos tomando como 

exemplo as reformas universitárias brasileiras ocorridas na década de 1960 que são norteadas 

pelo documento denominado Acton (1966) – observemos como na prática acontecem 

transferências descuidadas de ideias externas às quais são submetidas toda uma realidade 

interna. Nesse processo que sofreu o espaço universitário na década de 1960, é constatável 

como muitas vezes são transferidas ideias provindas de forças externas à realidade brasileira, 

impostas sem nenhum tipo de contextualização que as tornem mais compatíveis com as 

singularidades do lugar.  

Da mesma forma o Brasil também foi, e, é subordinado politicamente às potencias 

mundiais, como outrora era subordinado à Europa, e atualmente é pelo EUA, que muitas 

vezes se relacionam com a nação brasileira, como se a mesma ainda fosse uma colônia que 

devesse ser direcionada para o “bem” da mesma, independente dessas situações de 

subordinações gerarem ruídos que são responsáveis por inúmeras tentativas de romper com 

tais situações dominadoras. Contudo, por trás do espírito de benevolência que se expõe na 

superfície se esconde o fato de que, na verdade, esse direcionamento só beneficia grupos 

dominantes que fazem uso do seu poder econômico para conseguir se apoderar e manipular as 

estruturas das políticas públicas de outras nações. Mais uma vez, é necessário que nos 

lembremos de que tais afirmações não devem ser interpretadas de forma maniqueísta. Ao 

contrário, devem ser entendidas como um movimento complexo que relaciona posturas 

bárbaras veladas ao possível instinto de sobrevivência humana também velado, que por sua 

vez termina por direcionar o humano a reprodutor a realidade como ela está posta e apenas se 
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adaptar as determinações que são geradas por essa mesma realidade. Para evidenciar tal fato, 

analisemos, na seção seguinte, a construção da LDB de 1961 (a primeira Lei de Diretrizes de 

Base da Educação Brasileira).  

 

2.1 A primeira LDB e seu testemunho  

 

Concluímos que nossos ricos não se sentem responsáveis 

pela sociedade em que vivem. Sentem como se a 

desigualdade viesse de Marte, não de nós – ou deles – 

mesmos. 

(Renato Janine Ribeiro, 2004, p. 49)
42

 

 

A educação no Brasil, desde seus primórdios, evidencia o descaso dos governantes 

com a formação de um segmento da população brasileira, seja esse no período colonial, 

imperial ou republicano, como denuncia Lima (1974).   

Esse descaso mostra que a educação se estruturou no Brasil, mas não para todos. Fato 

esse que permaneceu independentemente do que os documentos tentaram mostrar: para as 

classes abastadas era oferecida uma educação baseada nos ideais que eram, normalmente, 

importados de fora, visões europeias ou americanizadas; para as classes menos favorecidas 

eram oferecidas instruções básicas da escrita e leitura, e uma formação profissionalizante – se 

estas se encontrarem nos grandes centros urbanos – “O sistema não visa á aculturação do 

povo, como se fosse um fenômeno intrínseco do processo sócio-cultural. O sistema visa 

atender ao mercado de trabalho [...], jogando-se a borra para o limbo dos desvãos sociais” 

(LIMA, 1974, p. 50).   

Situação essa, que reproduz as injustiças sociais e enrijece, por sua vez, as estruturas 

sociais elitistas, é corroborada por ideias torpes disseminadas por muitos que formam os 

grupos dominantes, a elite. É o caso do que é exemplificado por Lima (1974, p. 97), ao trazer 

a seguinte fala do senador Teixeira Júnior: “[...] a grande massa deve ter apenas instruções 

elementares [...] o menino pobre deve ter noções muito simples”. Em sua fala, o senador , 

citado por Lima (1974), deixa claro que aos grupos sociais menos favorecidos é oportuno que 

apenas seja oferecida uma instrução útil: útil  aos grupos favorecidos, pois esses grupos 

desfavorecidos devem continuar subordinados aos grupos favorecidos. Consonante a isso, sua 

parca instrução não deve lhes proporcionar meios para mudar essa situação. Concepção que é 

reproduzida pelo Banco Mundial e por outras instituições multilaterais até hoje dentro de suas 

                                                           
42

 Filósofo brasileiro que busca nessa obra – O afeto autoritário – discutir, dentro do possível, a relação da mídia 

brasileira com o seu desdobramento que constrói uma moral coletiva, e marca a “democracia” desconcertada do 

Brasil. Vide bibliografia.    
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políticas sociais compensatórias as quais apontam que para os pobres o Estado deve oferecer 

uma educação básica, que deve visar apenas tornar esse pobre explorável dentro do sistema de 

produção (CORAGGIO, 2009). 

Isso ocorreria não porque tais organizações multilaterais são maldosas simplesmente, 

mas porque reproduzem em suas estruturas o que chamamos aqui de signos ideológicos. Estes 

fazem com que suas políticas muitas vezes imponham-se descaracterizadas da realidade que 

as mesmas que lhes são impostas. Por sua vez, isso se relaciona com as representações que 

tais organizações reproduzem internamente como sendo a melhor coisa a se fazer diante das 

compreensões que são disseminadas por essas mesmas organizações.  

Atentemos, dessa forma, para o fato de que esse tipo de postura subordinativa com 

suas ações exploratórias como meio de manutenção termina por revisitar o princípio retrógado 

que entende os grupos desfavorecidos como inferiores aos grupos favorecidos e por isso esses 

grupos favorecidos se imbuem do poder de se darem o direito de direcionar o grupo 

subordinado a uma dita utilidade, que na maioria das vezes será mais benéfica aos 

dominantes, como podemos analisar no discurso citado por Lima (1974).   

Todavia, o brasileiro que comunga com esse processo de exploração, por isso legitima 

uma educação fragmentadora para aqueles assistidos pelas escolas públicas no Brasil, não 

observa a localização da nação no macro
43

. Caso o fizesse, veria que todo o país, assim como 

toda a América Latina, é marginaliza por essas políticas que são impostas sem a devida 

cautela que se deve ter diante das múltiplas singularidades que formam cada nação. Essa 

cautela que se deveria ter diante do peso das singularidades ao se tratar de um processo de 

formação é a mesma cautela que se deve ter como crivo crítico diante de todo processo 

educativo não adaptativo, pois a singularidade é também uma característica que funda o 

indivíduo, e se ignorada nega ao negligenciado seu direito de se perceber e se formar em sua 

inteireza composta por suas singularidades fundantes. Por isso: 

 

 

Nunca tivemos escolas que não fossem, estritamente, profissionalizantes. 

Podemos, pois, nos vangloriar de sermos uma nação de trabalhadores, de 

modo que nada mais justo que o sistema escolar reflita esta característica 

nacional. [...]. O hábito colonial de trabalhar sem refletir e sem questionar 

(presença do feitor) imprimiu-se na índole nacional (LIMA, 1974, p.  43). 

                                                           
43

 È importante esclarecermos que este trabalho não se debruça sobre o fato de que o espaço das escolas privadas 

também enformam porque este trabalho termina por optar ao se forcar em esclarecer tal fenômeno de negação do 

ser humano, fazendo uso daquilo que acontece na escola pública. Contudo, se faz importante se colocar aqui que 

as escolas privadas, no geral, sendo sua existência efeito da própria mercantilização do conhecimento, terminam 

por absorver ainda mais os princípios produtivistas que são impostos pela lógica mercadológica simiformativa, 

por provir, como é esclarecido nesse trabalho, das adoções como princípios norteadoras da educação as 

necessidade impostas pelos princípios do meio de produção capitalista, atualmente, neoliberalista.  
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É essa característica predominante em nossa formação que dificulta a conscientização 

de que até mesmo o grupo que forma a elite brasileira, frequentemente, não foge à regra da 

exploração, só desloca sua exploração para uma esfera macroestrutural. Nosso pragmatismo 

ao tratarmos sobre a educação que forma o povo brasileiro é o elemento denunciador da 

inconsciência de que, no geral, todos somos explorados, todos que se localizam à margem das 

estruturas de produção, todos que são distinguidos por sua utilidade produtiva dentro dessa 

mesma estrutura de produção. Como bem esclarece ainda Lima (1974, p. 41): 

 

 

 Há quem se alarme com a súbita e recente reviravolta ideológica do 

“sistema” escolar brasileiro que vai, segundo dizem, do humanismo clássico 

para o radical “profissionalização”. Contudo, nada mais tradicional em nossa 

estória da educação que este pragmatismo: não caracteristicamente voltados 

para a produção que nosso próprio nome gentílico (brasileiro – cortador de 

pau-brasil) é o nome de um profissional (pedreiro, ferreiro, bombeiro). 

 

 

Dessa forma, ao ignorar a própria exploração, ignora-se o próprio movimento histórico 

que denuncia essa mesma exploração e isso refletirá, principalmente, em como o povo 

explorado organizará a educação. De tal modo, independente das lutas internas entre às 

classes que formam a sociedade brasileira, observamos que é o grupo dominante que termina 

por se manter ditando frequentemente como se formula as leis que organizam essa sociedade. 

Por sua vez, esse grupo organiza e dita também às reformas que nortearam e norteiam a 

organização da educação escolar no Brasil, em sua maioria por suas influências nas esferas 

políticas. Diante disso, é possível afirmar que essas mesmas leis são contraditórias por serem 

fruto de uma elite que é explorada, mas não se identifica como explorada, pois não se 

identificam com o micro que é explorado com o auxílio, frequentemente, dessa mesma elite, 

como podemos explicitar na LDB de 1961.  

Nesse documento iremos observar o quão contraditórias são as leis que regem a 

organização da educação escolar brasileira. Independentemente de ter garantido algumas 

conquistas para os grupos desfavorecidos, em contraposição, o documento legaliza tantos 

outros pontos negativos para esse mesmo grupo, pontos completamente contraditórios em 

relação aos argumentos teóricos que são afirmados como fundantes do mesmo. O documento 

começa definindo quais são os fins da educação: 

 

 

Art. 1º A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por fim: a) a compreensão dos direitos e 

deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais 

grupos que compõem a comunidade; b) o respeito à dignidade e às 
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liberdades fundamentais do homem; c) o fortalecimento da unidade nacional 

e da solidariedade internacional; d) o desenvolvimento integral da 

personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum; e) o 

preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos 

e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as 

dificuldades do meio; f) a preservação e expansão do patrimônio cultural; g) 

a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe 

ou de raça (Título I, LDB, 1961). 

 

 

No entanto, observemos que, independentemente do uso de conceitos humanistas que 

aludem à ideia de uma educação para todos, com a perspectiva qualitativamente humana, 

inspirada nos “princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade”, tem por fim a 

“compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana”. Esse documento também, após tais 

elucubrações, torna legal, apesar da obrigatoriedade da educação fundamental, que o Estado 

se exima da responsabilidade de assegurar a ensino primário para aqueles que estejam cativos 

em situações como: “a) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável; b) insuficiência 

de escolas; c) matrícula encerrada; d) doença ou anomalia grave da criança (Art. 30, CAP II, 

BRASIL, 1961). 

Vale salientar nesse momento de nossas elucubrações que tais contradições mostram 

os pontos de continuidade das situações de negação, mas as lutas contra essas situações de 

negação existiram – pequenas diante do grau de negação, mas ainda sim existentes – e 

provavelmente são as causas da própria existência de um víeis humanista em tais leis, uma 

vez que se não fosse os ruídos causados por tais transmutações, que terminam por gerar 

contradições, as situações de negação seriam ainda mais bárbaras e ainda mais opressivas. 

Nessa situação as contradições sinalizam que tanto houve o mantimento da situação de 

negação, como houve lutas contra esse próprio movimento e por isso houve também a 

necessidade das transmutações acontecerem. Por esse motivo é importante deixarmos claro 

que, ao nos propormos analisar partindo de um olhar dialético, pressupomos que as situações 

de luta existirão e que são elas mesmas que exigem da realidade opressiva as transmutações 

das reproduções que terminam por revisitar os signos ideológicos e propagar as situações de 

reprodução da opressão e da dominação.   

Logo e possível observemos a contradição que essa LDB reproduz quando preconiza 

uma escola acolhedora e humana e ao mesmo tempo torna legal que o Estado continue se 

eximindo da responsabilidade de assistir àqueles que se encontram em situações-limite, como 

a pobreza extrema, a falta de escolas ou vagas, ou mesmo em casos de deficiência. Situações 

essas que deveriam ser prioridades do Estado, pois expõem situações de risco social. Contudo, 
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são essas as situações citadas à cima que esse documento desresponsabiliza o Estado em 

assegurar auxílio.    

Além de tais contradições, o aluno que conseguisse ter acesso a essa escola pública, 

que na realidade do Brasil era para um grupo restrito, tal qual grande parte da população se 

enquadrava em um dos segmentos que a excluía da possibilidade de ter acesso à educação 

pública, para dar continuidade aos estudos, teria que passar, ao final do pré-primário e o 

ensino primário, por uma prova de habilidades que focava nos conhecimentos da língua 

portuguesa e da matemática, como está posto no Artigo 36°: 

 

 

O ingresso na primeira série do 1° ciclo dos cursos de ensino médio depende 

de aprovação em exame de admissão, em que fique demonstrada satisfatória 

educação primária, desde que o educando tenha onze anos completos ou 

venha a alcançar essa idade no correr do ano letivo (Título VII, Cap. I, 

BRASIL, 1961). 

 

 

Também está posto no Art. 37° que: “Para matrícula na 1ª série do ciclo colegial, será 

exigida conclusão do ciclo ginasial ou equivalente” (Título II, Cap. I, LDB, 1961). O Art. 18°, 

por sua vez, preceitua que: “[...] nos estabelecimentos oficiais de ensino médio e superior, 

será recusada a matrícula ao aluno reprovado mais de uma vez em qualquer série ou conjunto 

de disciplinas” (Título V, LDB, 1961). Tais ordenamentos deixam bem claro o grau de 

exclusão dessa escola, que é provavelmente reflexo do próprio grau de exclusão social que os 

grupos desfavorecidos sofreram historicamente no Brasil, resultado de uma reprodução dos 

estigmais sociais, que, por sua vez, são reflexo dos signos ideológicos, em grande parte.  

Para se somar a tais traços excludentes da escola brasileira, naquele momento 

histórico, havia no ensino médio, obrigatoriamente, uma disciplina vocacional com o objetivo 

de encaminhar o aluno a uma profissionalização de nível médio, como pode se notar no Art. 

44°, que trata sobre o ensino médio e suas matérias: “§ 2º Entre as disciplinas e práticas 

educativas de caráter optativo no 1º e 2º ciclos, será incluída uma vocacional, dentro das 

necessidades e possibilidades locais” (LDB, título VII, cap. II, 1961). Essa disciplina 

vocacional serviria para que aqueles que passassem por todas as barreiras impostas e, mesmo 

assim, se atrevessem a educar-se (e a eles fossem oferecidos uma capacitação estritamente 

profissionalizante), corroborando, dessa forma, com as necessidades exploradoras dos grupos 

dominantes sobre os grupos dominados.  

A profissionalização também seria útil àqueles que ao terminarem o ginásio não 

passassem no exame de maturação, dado que: “aos maiores de dezesseis anos será permitida a 
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obtenção de certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de 

madureza, após estudos realizados sem observância de regime escolar”, como está disposto no 

Art. 99 da LDB de 1961. Como podemos ver, era necessário que em todo tempo, dentro dessa 

escola, fosse estimulada a formação da mão de obra solícita e produtora. Nesse sentido, uma 

vez que a maioria que conseguia ter acesso a ela, ficava pelo caminho do processo de 

formação.  

Para se explicitar ainda mais o grau de exclusão do ensino brasileiro, nessa época, 

deve-se observar que até mesmo para se ter acesso ao ensino técnico, o aluno que almejasse 

uma vaga deveria portar uma carta de ofício ou certificado de conclusão de curso de 

aprendizagem e passar por outro exame de habilidades, como está disposto no “§ 2º do  

Artigo 51, que se dispõem sobre  o ensino técnico”. Esse exame de habilidades permitiria que 

o aluno tivesse o direito a “matricular-se, mediante exame de habilitação, nos ginásios de 

ensino técnico, em série adequada ao grau de estudos a que hajam atingido no curso referido” 

(Título VII, Cap. III, LDB, 1961). Atentemos para os empecilhos que serviram para que: a 

sociedade desfavorecida se responsabilizasse pelo seu fracasso escolar, como também não se 

conscientizasse tão claramente do quanto era precário o sistema educacional que deveria os 

assistir, tendo em vista seu grau de impossibilidades de acesso dos grupos mais 

desfavorecidos às esferas sociais ocupadas pelos grupos dominantes. Para se transpor tais 

limitações impostas, seria preciso de um grau de conhecimentos mais sofisticado, grau, nesse 

caso, negado a grande maioria da população.  

E por fim, no ensino superior, para aqueles que conseguissem transpor todas as 

barreiras construídas pela falta de instituições de ensino maquiadas pelos exames de 

habilitações, só era oferecido o acesso se: “[...] concluído o ciclo colegial ou equivalente, e 

obtido classificação em concurso de habilitação;” como está disposto no Art. 49 – a (Título 

XIX, cap. I, LDB, 1961). Observamos que essa realidade não mudou, uma vez que tivemos a 

evolução de habilitação, para vestibular e, atualmente, para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

Por tais motivos, a educação oferecida se tornava, na maioria das vezes, um 

preparatório conteudístico para a aprovação de tais exames. Como afirma Lima (1974, p. 33), 

“[...] para as elites o sistema; para o povo os exames”. Fato que fica ainda mais explicitado 

nas palavras de Daniel e Pessanha (2002, p. 8), ao esclarecerem que: 

 

 

Reforçando a intenção de padronizar o ensino ginasial, ou melhor, o tipo de 

candidato que poderia ultrapassar a barreira do Exame de Admissão, os 
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sucessivos decretos e portarias apresentavam, além dos dispositivos gerais 

como período e forma dos exames, documentação exigida para inscrição, o 

detalhamento dos conteúdos das provas e, inclusive, da correção. Durante 40 

anos, crianças entre 10 e 13 anos foram submetidas ao mesmo exame, pois, 

embora as provas fossem diferentes, o fio do corte era o mesmo e a 

disciplina. 

 

 

Após tais esclarecimentos, podemos analisar como os conhecimentos foram dispostos 

nesse sistema excludente, reforçando uma hierarquia entre eles, uma vez que era apenas 

ressaltada a importância do ensino de Português e da Matemática sobre todos os outros 

conhecimentos, tornando os demais secundários. Os conhecimentos mais relevantes em tais 

exames eram o Português e a Matemática, e, por isso, era sobre eles que eram elaboradas as 

provas escritas e orais. Em relação aos conhecimentos referentes à Geografia, à História do 

Brasil e às ciências naturais, era pedido domínio rudimentar, como se pode vê no Decreto nº 

19.890, de 18 de abril de 1931. Tais preceitos, no decorrer do tempo, acirraram-se ainda mais 

com relação ao conteúdo de Matemática e Português, até a extinção da obrigatoriedade de tais 

exames, no ano de 1971.  

Sobre tais exames, a LDB de 1961 ainda dispõe no Art. 22° que: 

 

 

O exame de admissão constará de provas escritas, uma de Português 

(redação e ditado) e outra de aritmética (cálculo elementar), e de provas orais 

sobre elementos dessas disciplinas e mais sobre rudimentos de Geografia, 

História do Brasil e Ciências Naturais. Art. 23 – O Departamento Nacional 

de Ensino expedirá instruções que regulem o processo de julgamento dessas 

provas (apud DANIEL; PESSANHA, 2002, p. 11). 

 

 

O exame escolar, nesse sentido, tornou-se o norteador decisivo do que era, ou deveria 

ser dado nas escolas, delineando dessa forma a função social da escola, uma vez que assume 

um papel regulador sobre a formação ministrada, já que dita os conteúdos que devem ser 

ministrados em sala de aula, tornando-se, dessa forma, um direcionador, dentre os que 

passavam pelo exame, do seu lugar social, ordinariamente.   

A partir da análise de tais informações, podemos observar que o conhecimento 

oferecido pela educação pública brasileira, correntemente, se norteava apenas por tais 

disciplinas. A funcionalidade da fragmentação do conhecimento oferecido nessa escola que, 

no geral, tem como objetivo formar um indivíduo social cumpridor e mantenedor da ordem, e, 

por isso, deve buscar apenas imitar modelos exemplarmente. De acordo com Silva (1995, p.37 

apud DANIEL; PESSANHA, 2002, p. 9): 
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Nessa escola, que orientava o aluno para o cumprimento da disciplina e do 

dever, bem como para a imitação de modelos exemplares, as normas 

gramaticais ensinadas, em favor do texto escrito, articulavam-se em torno de 

um modelo de língua muito distante da língua viva na época.  

 

 

Vincula-se a tal formação a necessidade econômica de se formar mão de obra, tendo 

em vista que o país passava por uma fase de desenvolvimento e industrialização e “[...] por 

modificações substanciais na composição das importações” (FURTADO, 2007, p. 324), 

desencadeada pelo pós-guerra. Esses elementos resultavam numa maior dependência dos 

países desenvolvidos, como no caso os Estados Unidos. Por isso, após o início da Segunda 

Guerra Mundial e, posteriormente, com o combate norte-americano aos ideais socialistas-

comunistas, o processo de dominação da população brasileira fica ainda mais acirrado; o país 

entra em um período de Ditadura, afiançado pelo governo norte-americano, que teme a 

expansão dos ideais comunistas na América Latina. 

O ambiente escolar, como foi possível observar era um ambiente onde aqueles que 

conseguiam se inserir, eram emoldurados pelo processo de inclusão e exclusão do mesmo. 

Concomitantemente, eram enformados pela transmissão de um conhecimento fragmentado, 

que os limitavam a uma capacitação direcionada por conhecimentos específicos. O resultado 

disso, correntemente, era a formação de pessoas não críticas, não ativas, apenas imitadoras e 

disciplinadas, que se inseriam na sociedade letrada e, por sua vez, no mercado de trabalho. 

Fato que para a maioria das pessoas oriundas das classes mais desfavorecidas era sinônimo de 

funções subalternas, na maioria das vezes envolvendo trabalhos físicos. Contudo, vale 

salientar que como essa formação era conteudista, chegando a ser, no ensino superior até 

mesmo uma formação enciclopédica, aqueles que passavam por ela, pelo menos recebiam 

uma bagagem de informações que lhes abriam, em alguns casos, as portas para alguns lugares 

das esferas sociais elitistas.  

É importante também aludirmos que a maioria dos planos educativos do início dos 

anos 1960, foram resultado da relação direta entre o governo brasileiro e o governo norte-

americano, que, como assevera Fonseca (2009) sobre a relação dos norte-americanos com a 

politica interna brasileira, os mesmos ainda não se interessavam diretamente pela educação, 

contudo, mantinham uma relação de imposição política sobre o Brasil. Esse “intercâmbio 

contribuiu para a assimilação do ideal de educação para todos no texto dos primeiros planos 

educativos [...], assim como da Lei Brasileira de Diretrizes e Base de 1961” (FONSECA, 

2009, p. 230). 
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2.2 Uma problematização da relação do Brasil com algumas instituições internacionais 

 

Nos 20 anos de Ditadura Militar no Brasil, do qual era um dos pilares desse período o 

fortalecimento da indústria brasileira, por razão do processo de industrialização do país, do 

desenvolvimento da década de 1970 e da modernização das estruturas econômicas produtivas, 

o país torna-se cada vez mais vinculado aos Estados Unidos, ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e às demais instituições internacionais, como o Banco Mundial (BM). 

Nesse período é injetado em nosso país capital de investimento por tais organizações, visando 

o fortalecimento do processo de modernização. Contudo, poucas foram as mudanças ocorridas 

na educação e o que continua a acontecer, cada vez mais nitidamente, é o vínculo das 

necessidades do mercado econômico às diretrizes da educação brasileira.  

 

 

Durante as duas décadas de cooperação, o Banco Mundial definiu um 

conjunto de políticas educacionais, as quais vêm fundando a concessão de 

crédito para o setor. Duas tendências são perceptíveis: a primeira busca 

integrar os objetivos dos projetos educacionais à política de desenvolvimento 

do Banco para a comunidade internacional [...] A segunda atribui á educação 

caráter compensatório, entendido como meio de alivio à situação de pobreza 

no Terceiro Mundo, especialmente em períodos de ajustes econômicos 

(FONSECA, 2009, p. 231-232). 

 

 

E isso se explica, até a década de 1980, porque, como afirma Saviani (1986), era 

benéfico que o Brasil e os demais países da América Latina se inserissem no processo de 

modernização que estava acontecendo mundialmente e era encabeçado pelas nações 

desenvolvidas, e por esse motivo embasadas pelos preceitos de hegemonização
44

 do 

pensamento norte-americano, mentor econômico mundial pós-Segunda Guerra Mundial 

devido à fragilidade econômica dos países europeus envolvidos no conflito.  

No entanto, tal processo de modernização era marcado por traços conservadores 

vinculados a preceitos liberais-tecnocratas, tendo em vista que estavam por trás deles grupos 

dominantes que buscavam fortalecer os estados-nações, para que fortalecessem o próprio 

mercado, que esses países latinos americanos deveriam ser inseridos para se tornar 

consumidores dos produtos dos países desenvolvidos. Nesse processo, “[...] saiu-se pior a 

educação, cujo papel passou a segundo plano” (SAVIANI, 1986, p. 9). 

                                                           
44

 Para melhor esclarecimento sobre esse processo de hegemonização do pensamento neoliberal, encabeçado 

pelos Estados Unidos, uma referência a ser consultada é a obra Educação e neoliberalismo, de Santomé, vide 

bibliografia.  
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Nesse processo de modernização, a educação deveria favorecer o fortalecimento das 

camadas médias, os novos consumidores, já que: 

 

 

Em suma [...] o desenvolvimento histórico da América latina se resume a um 

processo de modernização conservadora conduzida pelos setores 

economicamente dominantes, através das elites intelectuais que expressam 

seus interesses e cujo limite situa-se na incorporação subordinada das 

camadas medias. Para tanto é mister manter sob controle as camadas 

trabalhadoras, evitar sua organização e não hesitar em lançar mão da 

repressão toda vez que as pressões populares possam ameaçar a ordem que 

corresponde aos interesses dominantes (SAVIANI et al., 1986, p. 11). 

 

 

O que vemos é que o ideário tecnocrata que invade os anos 1970 e 1980, no geral, 

tendeu a tornar-se mais forte (no decorrer do tempo) no meio político-administrativo 

brasileiro, e vem para corroborar a lógica de submissão da educação aos princípios 

econômicos, tornando a educação uma espécie de extensão econômica que deve primar por 

preparar funcionalmente recursos humanos, como afirma Saviani et al (1986). 

Para compreender melhor o movimento que se fez entre a LDB de 1961 e sua reforma, 

em 1971, é preciso entender que, apesar de, aparentemente, tais posturas envolvidas nesses 

dois momentos, que orquestraram a LDB de 1961 e a sua reforma em 1971, parecerem 

divergentes, por uma se fazer em sua maioria por concepções liberalistas – a da LDB 61 – e a 

outra por concepções tecnocráticas por seu teor ditatorial: elas divergem no modo de operar, 

embora os fins sejam idênticos em seus corolários (SAVIANI, 2003), sendo esse fim comum, 

aparentemente divergente, uma integração (vertical e horizontal) que apenas visa “[...] o 

aprimoramento técnico, com a eficiência e produtividade em busca do máximo de resultados 

com o mínimo de dispêndios” (SAVIANI, 2003, p. 34).  

A partir da análise de tais elementos, é possível concluir  que, aparentemente, tais 

pontos divergem, pois, independente da diferença envolvendo tal reforma que sofreu a LDB 

de 1961 e deu origem a LDB de 1971, o que se pode observar é que a diferença entre as duas 

orientações envolvidas nesse processo de transição entre dois documentos, se dava: 

 

 

[...] pelo fato de que, enquanto o liberalismo põe a ênfase na qualidade em 

lugar da quantidade: nos fins (ideais) em detrimento dos métodos (técnicos): 

na autonomia em oposição à adaptação: nas aspirações individuais antes que 

nas necessidades sociais: e na cultura geral em detrimento da formação 

profissional (SAVIANI, 2003, p. 32). 
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Os tecnocratas liberais eram mais diretos em suas movimentações pró-eficiência. O 

que acontece é o aprimoramento da tecnocracia pelos grupos militares que necessitavam do 

aperfeiçoamento administrativo do sistema educacional brasileiro, em prol da continuidade do 

processo de modernização do país, que se norteava apenas por necessidades econômicas que 

deviam, por sua vez, embasar as demais esferas do Estado. Como esclarece Saviani (2003, p. 

21): 

 
  

A ruptura política levada a efeito pelo golpe militar de 1964 foi considerada 

necessária pelos setores economicamente dominantes para garantir a 

continuidade da ordem socioeconômica [...] A nova situação exigia 

adequações no âmbito educacional, o que implica mudanças na legislação 

que regulava o setor. Entretanto [...] o governo militar não considerou 

necessário editar, por completo, uma nova lei de diretrizes e bases da 

educação nacional. 

 

 

Entendemos, assim, que tal fato se dá pelo teor tecnocrático que já existia de antemão 

na LDB de 1961, visto que os preceitos administrativos de eficiência, modernização e 

flexibilidade administrativa já estavam implicitamente postos anteriormente, sendo apenas 

necessárias mudanças pontuais que tornaram ainda mais o sistema educacional brasileiro 

tecnicista e utilitarista, uma vez que apenas tivera seu teor tecnocrático sublimado.  

Ressaltemos que esse sistema educacional tecnocrático é consonante, em grande parte, 

com a lógica adaptativa opressora, se entendermos que a escola baseada por preceitos 

tecnocratas toma o indivíduo como algo amorfo, que deve ser formado a partir das 

necessidades do seu meio, isto é, das necessidades econômicas que o devem direcionar. Ao 

professor cabe treinar os alunos, baseado nas determinações das habilidades e capacidades 

que lhes são transmitidas nas instituições formadoras. Essa lógica torna o professor outra 

ferramenta administrativa que tem como função determinar os procedimentos, controlar o 

tempo e vigiar, por meio das avaliações, ratificando a eficácia do processo de 

instrumentalização do indivíduo adormecido. 

O professor, usualmente, nesse espaço tecnocrata, que a escola vai se tornando, 

transforma-se em apenas um zelador da qualidade do produto que ele insere no mercado de 

trabalho.  Tais preceitos são uma necessidade da continuidade econômica que insere o país no 

mercado livre de consumo que, neste momento, é caracterizado por um capitalismo 

monopolista, e, por isso, sua relação com políticas ditatoriais, fato que se dá de forma oposta 

no capitalismo neoliberal, já que esse tem seu caráter opressivo velado por meio do 
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oferecimento de um leque de escolhas que aparentam beneficiar quem as consomem, mas 

apenas materializam o acirramento do consumo nessa nova roupagem do capitalismo.     

Como a relação dos movimentos de progresso modernos com o conhecimento em 

geral é utilitarista, a fragmentação do conhecimento será necessária para otimizar o tempo de 

formação dessa nova leva de mão de obra. Fato coerente com a lógica do mercado, segundo a 

qual tudo deve tornar-se capital, mas esse processo de fragmentação do conhecimento 

também carrega consigo, concomitantemente, outra utilidade, a de inculcar os valores do 

mundo moderno (ADORNO; HORKEHEIMER, 1985). Além de tais elementos, esse 

conhecimento fragmentado que é transmitido por meio da educação semiformadora, também 

faz com que o indivíduo semiformado se entorpeça e não reaja conscientemente a sua situação 

de exploração dentro do sistema produtivo econômico, fazendo com que ele, no geral, apenas 

aceite o seu enformamento como a melhor coisa a fazer, já que esse enformamento lhe dá 

oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho.  

Esse processo de inculcamento enforma o indivíduo, já instrumentalizado, e, como 

resultado desse inculcamento instrumentalizador
45

, adormece-o, fazendo com que o 

indivíduo-instrumento, ordinariamente,  não tenha acesso a sua potencialidade crítica. Esse 

processo, provavelmente, é propagado na educação quando por meio dela se transmitem 

conhecimentos compartimentalizados, resultando na semiformação (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985). Uma vez que a educação enformadora se dá, geralmente, por meio de 

um teor fragmentário, por isso semiformadora, que faz com que as informações transmitidas 

não se relacionam entre si. Normalmente essa fragmentação das informações transmitidas 

dificulta o diálogo entre os distintos conhecimentos compartimentalizados. Assim, o 

indivíduo-instrumento, instruído por meio desse conhecimento fragmentado, encontrará muito 

mais dificuldade para relacionar esses fragmentos entre si e construir uma visão de mundo 

que não seja fragmentada, como os conhecimentos a que ele tem acesso, logo o seu olhar 

sobre o mundo será construído também de forma fragmentada. Esse olhar fragmentado geraria 

uma busca por se adaptar como resultado dessa compreensão de mundo engessadora.   

Por isso, a educação que faz uso do conhecimento fragmentado mantém e, ao mesmo 

tempo, reproduz o processo de coisificação, uma vez que na situação que se dá o ato de 

educar formalmente, frequentemente, é oferecido uma instrução semiformadora, ao indivíduo-

instrumento, instrução que não lhe oferece, no geral, a possibilidade de tornar-se consciente 

                                                           
45

 Termo que busca indicar a afirmação de que a processo de instrumentalização da razão, que produz o 

inculcamento, é o fenômeno por meio do qual a razão torna-se critério subjetivo de uma classe dominante, que 

organiza a realidade social, política e econômica em função de interesses próprios, desvirtuando assim o sentido 

da razão, e do próprio processo de humanização a partir da razão (HUISMAN, 2004). 
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de sua situação no mundo, por não lhe permitir tornar-se ser consciente de si mesmo. Essa 

educação-fragmentadora, em vez de possibilitar o enlarguecimento da compreensão de mundo 

do indivíduo que está a ser educado, faz com que, pouco a pouco, ele – o indivíduo 

instrumentalizado – se adéque aos ideais produtivistas do homem-máquina, manipulável em 

prol de sua eficiência produtiva e, por isso, é exatamente enformadora, e não formadora. 

Sobre isso afirmam Adorno e Horkeheimer (1985, p. 102): 

 

 

A dominação confere maior força e consistência ao todo social no qual se 

estabelece. A divisão do trabalho, na qual a dominação se desenvolve 

socialmente, serve á autoconservação do todo dominado. Mas como isso, o 

todo como tal, a atividade da razão a ele imanente, torna-se execução 

particular. A dominação faz frente ao indivíduo a titulo de geral, de razão na 

esfera da realidade. O poder de todos os membros da sociedade, que 

enquanto tais não dispõem de outra saída aberta, soma-se, sempre de novo, 

por meio da divisão de trabalho que lhe é imposta, para a realização 

justamente do todo, cuja racionalidade assim é por sua vez multiplicada. O 

que é feito a todos por poucos, perfez-se sempre pela subjugação de alguns 

por muitos: a opressão da sociedade exibe sempre, ao mesmo tempo, traços 

da opressão exercida por um coletivo. 

 

 

Nessa situação de subordinação, na qual naturaliza-se o uso do conhecimento-

informação em prol dessa mesma subordinação, que faz com que o indivíduo que sofre a 

subordinação torne-se uma peça. O coletivo fecha-se para a possibilidade de menos opressão 

e mais liberdade, em prol do assegurar o modo de produção que embasa o modo de 

organização desse mesmo coletivo oprimido, como esta disposto na citação a cima. Essa peça, 

que se torna o indivíduo-instrumentalizado, provavelmente, dará base para a construção de 

um ciclo vicioso que estimula o indivíduo-instrumento a não buscar a conscientização, mas a 

reproduzir a exploração, como se uma força coletiva se formasse, movendo o homem 

inconsciente de sua exploração viciosa a tornar-se algoz do outro homem, que, por sua vez, 

também inconscientemente, reproduz o ato de subordinação. 

Tal análise, que foi trilhada por nós até esse momento, funciona como uma lente sobre 

as estruturas socioeconômicas do Brasil, evidenciando a continuidade da exploração no 

processo de inserção da nação brasileira no meio econômico do mundo moderno, como 

aconteceu a todos os países da América Latina. Essa lente sobre o processo de exploração 

também explica a situação dessa mesma nação atualmente, uma vez que, embora tenha 

ocorrido à redemocratização política do país, e embora nessa nova fase histórica, democrática, 

o Brasil conseguiu expandir seu sistema escolar a ponto de torná-la universal, uma vez que 

vemos elaboradas políticas públicas educacionais que inserem o jovem e o adulto dentro da 
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sala de aula, entre tantos outros que outrora eram excluídos, como as “politicas públicas para 

a juventude”, responsáveis por programas como o projovem, pronatec e etc. Vemos como 

traça dessas conquistas a continuidade da barbárie velada por tais conquistas se darem 

também como meio de continuidade de opressão e exploração de poucos sobre muitos.  

Logo, apesar de todas essas conquistas, o Brasil ainda mantém, no geral, um sistema 

educacional que propaga os estigmas sociais, naturalizando correntemente as injustiças, a 

exploração e reproduzindo a dominação de uns grupos sobre outros. Dessa forma, os 

indivíduos mantêm-se como um tijolo que fornece base para a construção desse ciclo vicioso, 

mantendo a exploração e a opressão, mas agora cada vez mais velada, como descrevem 

Adorno e Horkheimer (1985).  

Devemos, então, questionar as incongruências eclodidas dessa realidade, tais como: 

entender como um país que tem uma taxa de alfabetismo de 90,4% entre às pessoas com 15 

anos ou mais de idade, números relativos ao ano de 2013, como indica o IBGE (2015), ao 

mesmo tempo é dono de um percentual de analfabetismo funcional de 61%, em 2001, e 73 %, 

em 2012, como indica o INAF (2015). Como entender o meio milhão de jovens que tiraram 

nota zero na prova de redação do ano de 2014? Foi o que noticiou o site Todos Pela 

Educação, em 14 de janeiro de 2015
46

, informando que: “Mais de meio milhão de estudantes 

demonstraram que não conseguem se expressar por escrito, uma vez que tiraram zero na 

redação do Enem. As notas no geral pioraram”
47

.  Como entender a crescente desvalorização 

da educação em uma geração que vive na era do conhecimento?  

Atentemos para a relação do produto dessa escola adaptativa e os dados que 

denunciam a discrepância social que acomete a população brasileira, mesmo dentro de um 

processo de mudança que garante várias conquistas sociais, e lembremos que um dos grandes 

instrumentos sociais que possibilita a mobilidade social e, por isso, o processo de igualdade 

econômica é a escola. Melhor dizendo, é na escola que se dá o processo de tornar o indivíduo 

social inteirado
48

 dos conhecimentos acumulados pela humanidade, e é o grau de inteireza 

49
que o ser humano pode conquistar em relação ao conhecimento que vai lhe trazer mais 

probabilidades de construir um espaço social cada vez mais benéfico para o coletivo, 

inclusive para ele mesmo. 

                                                           
 
47

 Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/>. Acesso em: 14 jan. 2015. 
48

 Se refere ao processo de inteireza, busca inteireza.  
49

 Termo usado para fazer referência ao processo de busca ontológica do ser humano de tornar se inteiro e, por 

isso, buscaria uma inteireza de si mesmo, sendo essa inteireza relacionada diretamente com sua busca por ser 

mais. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/


79 
 

As discrepâncias sociais e econômicas que acometem a sociedade brasileira estão, 

possivelmente, relacionadas também ao modo como se estrutura a educação escolar do Brasil. 

Por isso, para compreender tais questões, é necessário entender o contexto da formação do 

documento que atualmente norteia a educação escolar brasileira, a LDB de 1996, visto que, 

compreendendo a formação da LDB, entendemos os preceitos que estão inseridos no mesmo, 

e que prescrevem a formação da educação voltada para a produtividade que termina por ser 

improdutiva, como conclui Gautêncio Frigotto (2006) ao se propor fazer uma 

problematização sobre a escola voltada para a produtividade. Dessa forma, poderemos 

desvelar o modo como e por que esse documento está relacionado ao mantimento dessas 

discrepâncias sociais no Brasil e como isso, muito provavelmente, se relaciona com o que foi 

discutido sobre o uso da fragmentação do conhecimento como instrumento de adormecimento 

do indivíduo social na contemporaneidade.   
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3 CONSTRUÇÃO DA LDB EM VIGÊNCIA  

  

Independentemente de a LDB ter sido promulgada em 1996, depois do processo de 

redemocratização do país que aconteceu na década de 1980, é em meados da década 1970 que 

várias associações de professores começam a se organizar para discutir criticamente os 

direcionamentos que foram dados à educação brasileira. Contudo, é no contexto das 

discussões sobre a nova Constituição do Brasil que essas associações iniciam suas 

reivindicações pela elaboração de uma nova LDB que fosse compatível com os preceitos de 

um país democrático. Tais reivindicações, fundamentadas pelas críticas direcionadas ao 

sistema educacional vigente no período da ditatura, buscavam construir, nessa nova etapa da 

história do país, uma educação escolar que pudesse munir o sujeito social de uma maior 

consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Sobre essas movimentações de 

educadores esclarece Saviani (2003, p. 35) que: 

 

 

A organização dos educadores no período referido pode ser caracterizada 

através de dois vetores distintos: aquele caracterizado pela preocupação com 

o significado social e político da educação, do qual decorre a busca de uma 

escola pública de qualidade, aberta a toda a população e voltada 

precipuamente para as necessidades da maioria, isto é, das camadas não-

dirigentes; e outro, marcado pela preocupação com o aspecto econômico-

corporativo, portanto de caráter reivindicativo, cuja expressão mais saliente é 

dada pelo fenômeno das greves que eclodiram a partir do final dos anos 70 e 

se repetem em ritmo, frequência e duração crescentes ao longo da década de 

80 e penetram nos anos 90.  

 

 

Um espírito democrático, de liberdade e esperança, tomou o país e os professores, 

impulsionados por esse espírito, “[...] envolveram-se num clima de positiva expectativa, que 

tomava conta da sociedade brasileira face às possibilidades abertas pelas mudanças na vida 

política do país, uma vez cessado o longo período de regime militar” (CARTA GOIÂNIA, 

1986, p. 3). É nessa atmosfera de renovação que surge a primeira proposta da LDB no seio 

daqueles que tinham a educação escolar mais que uma profissão, ela era a esperança da 

construção de um país mais justo que realmente zelasse por seus concidadãos. 

Essa proposta forjada em meio às discussões promovidas por essas associações 

organizadas de educadores, elaborada pelo senador Octávio Elísio (1988, p. 156, apud 

SAVIANE, 2003), como fruto de mais de sete anos de debates, tem como tema central “A 

educação no Brasil e a nova LDB”. Tais discussões, que nortearam a construção dessa 

primeira proposta, foram obra do espírito de luta dos educadores que se organizaram em 
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associações diversas para batalhar por um bem comum: a construção de um documento 

norteador da educação nacional que garantisse, acima de tudo, o direito a uma educação 

gratuita de qualidade e que fosse responsabilidade do Estado. Por isso, deveria ser organizada 

de tal forma que se tornasse um instrumento direcionador de uma educação que rompesse 

com todo o contexto histórico de exclusão da educação brasileira até ali. 

Sobre tal fato histórico, que testemunhou a mobilização dos educadores brasileiros em 

busca de uma educação para além da reprodução dos grilhões, profere Saviani (2003. p. 57): 

 

 

De início importa considerar que diferente da tradição brasileira em que as 

reformas educacionais resultam de projetos invariavelmente de iniciativa do 

Poder Executivo, neste caso a iniciativa se deu no âmbito do legislativo e 

através de um projeto gestado no interior da comunidade educacional. Esta 

manteve-se mobilizada principalmente através do fórum em Defesa da 

Escola Pública na LDB que reunia aproximadamente 30 entidades de âmbito 

nacional: ANDE, ANDES-SN, ANPAE, ANPEd, CBCE, CEDES, CGT, 

CNTE, CNTEEC, CONAM, CONARCFE (  depois AMFOPE), CONSED, 

CONTAG, CRUB, CUT, FASUBRA, FBAPED, FENAJ. FENASE, FENOE 

(as duas últimas depois integram à CNTE), OAB, SBF, SBPC, UBES, 

UNDIME e UNE, além das seguintes entidades convidadas: CNBB, INEP e 

AEC. 

 

 

Podemos, então, observar que tal documento se caracterizou por explicitar as 

necessidades e os desejos dos educadores brasileiros. Com base nesse fato, podemos também 

observar que existem nessa proposta elementos que, possivelmente, só um educador dotado 

de sua análise crítica sobre sua prática profissional poderia produzir. Desse modo, é inegável 

o caráter democrático do documento, por conter nele as vozes desses professores, as queixas e 

as esperanças das comunidades que dão vida aos espaços escolares brasileiros. 

O caráter democrático, observado nessa proposta, se exemplifica no modo como esse 

documento se dispõe do conceito de humano para direcionar os fins da educação brasileira à 

perspectiva unitária, progressista, onde os espaços e os objetivos dos vários níveis da 

educação escolar dialogariam em prol de uma educação que deveria promover mudanças na 

realidade da educação brasileira, inspirados nas ideias de igualdade, liberdade, solidariedade e 

bem-estar social. Assim entendemos, com base na análise desse documento, que só a partir 

desse ato de promover e assegurar o domínio de todos os conhecimentos possíveis pelo 

sujeito social, é que se constrói um cidadão consciente de si, do seu espaço, ativo em suas 

responsabilidades consigo mesmo e com o coletivo. E por meio desse cidadão consciente 

promoveríamos a construção de uma sociedade mais justa social e economicamente.    
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Está proposta nesse documento a construção de uma educação escolar que tem como 

cerne a formação do ser humano como bem em si, uma vez que o próprio processo de 

formação seria a finalidade maior do sistema educacional brasileiro, e não a formação de mão 

de obra para a alimentação dos meios de produção. Em conformidade com tal proposta, essa 

educação deveria garantir 

 

 

[...] a formação de seres humanos plenamente desenvolvidos, capazes, em 

consequência, de compreender os direitos e deveres da pessoa humana, do 

cidadão, do Estado e dos diferentes organismos que compõem a sociedade; 

[...] colocando cada cidadão brasileiro na condição de poder ser governante e 

de controlar quem governa; (PROPOSTA LDB p. 5. apud SAVIANI, 2003, 

p. 43). 

 

 

Atentemos para o foco desse documento, que se propunha tornar o indivíduo social 

consciente das relações que movem e transformam a sociedade. É por isso que sua construção 

é um movimento ativo do sujeito político, que toma em suas mãos o poder de construir sua 

própria sociedade em benefício não de um grupo dominador, mas de um todo que deve ser 

articulado em prol do progresso desse mesmo todo. É por esse mesmo motivo que as palavras, 

conceitos, propostas e ideias que recheiam esse documento não são, possivelmente, vazias do 

sentido ético, democrático, não são torpes, ou ludibriadores, muito menos subjugadores, mas 

a compilação das ideias e esperanças de grande parte do povo brasileiro, expressa nas vozes 

dos educadores da nação.   

É importante observarmos também que, sendo esse documento uma proposta a ser 

apreciada pela Câmara dos Deputados, em 1988, ela sofre algumas transformações que já 

denunciam a invasão do espírito neoliberalista na esfera política do país, que vem se 

infiltrando no Brasil pouco a pouco, por meio dos históricos programas de apoio econômico 

do Banco Mundial, que nesse período se encontram em baixa pela caótica situação política e 

econômica do país. Todavia, como nesse momento tais forças provindas do meio externo 

ainda estavam focadas apenas nas transformações das estruturas fiscais do país, dado que 

buscavam a flexibilização das leis de proteção econômica, essa infiltração ainda não era 

sentida tão fortemente nos espaços que discutiam o futuro educacional do Brasil.  

Em 1990, é levado à apreciação da Câmara Federal um substitutivo, formulado pelo 

relator então, deputado Jorge Hage da proposta organizada pelo Octavio Elísio em parceria 

com as varias frentes que lutavam por uma educação melhor. Sobre esse fato, Saviani (2003, 

p. 57) relata que:  
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O deputado Jorge Hage, na condição de relator, demostrou competência, 

tenacidade, capacidade de trabalho, habilidade de negociação e foi 

incansável no empenho em ouvir democraticamente todos os que, a seu 

juízo, pudessem de alguma forma contribuir para o equacionamento da 

matéria em pauta, tendo percorrido o país a convite ou por sua própria 

iniciativa para participar de eventos dos mais diferentes tipos em que 

expunha o andamento de projeto e acolhia as mais diversas sugestões. 

 

 

Como fruto desse ato de dar voz à sociedade brasileira sobre tal tema, 

independentemente de nas conjunturas políticas os ares neoliberais estarem se tornando cada 

vez mais perceptíveis, o relator Hage entrega o substitutivo a Carlos Sant‟Anna, que 

minuciosamente reescreve o texto, dando origem à terceira versão de seu substitutivo, 

aprovado e logrado com unanimidade, pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, algo 

que irá se transformar, ao chegar ao Senado, na PLC-101/93, dando, assim, continuidade “Ao 

que talvez tenha sido o mais democrático e aberto método de elaboração de uma lei de que se 

tem notícia no Congresso Nacional” (HAGE, 1986 apud SAVIANI, 2003, p. 57). 

É importante ressaltar que a essa altura, o que chega no Brasil como uma marola 

neoliberalista vai se tornando uma tsunami causadora de profundas transformações. Essas 

transformações são iniciadas por Fernando Collor de Melo no setor econômico, e continuadas 

por Itamar Franco, pós impeachment. Contudo, como foi apontado anteriormente, nesse 

momento histórico tais ideologias neoliberais estão voltadas para a abertura do mercado 

interno brasileiro e para o desmantelamento gradual da máquina de fiscalização financeira, 

fato que se agravará no decorrer do tempo. 

Ressaltemos, ainda, em relação à proposta dos educadores que a forma democrática 

como foi elaborada torna-se o elemento que, além de ter dado força a mesma para reagir aos 

ares neoliberais, atestava seu espírito de reação, ao mesmo tempo que demonstrava a 

idoneidade da PCL 101/93, visto que traz em seu conteúdo uma real possibilidade de 

mudança que poderia  ter transformado drasticamente  os rumos da educação brasileira. 

Transformações essas provindas do exercício direto da cidadania participativa e democrática, 

uma vez que tais propostas foram fruto do exercício político ativo do educador-cidadão 

brasileiro que fez parte diretamente da construção de uma possível realidade, ao propor fazer 

parte da formação da LDB, da formação dos espaços educacionais erigidos pelo Estado 

brasileiro.  

Como resultado disso, entendemos que esse exercício ativo dos educadores seria o 

crivo de qualidade dessa transformação, não uma qualidade da eficácia dos números, mas uma 

qualidade que, não ignorando a importância dos meios, não toma os fins como único objetivo 
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do processo de ensino e aprendizagem, não reduzindo, assim, o que é o sentido da educação. 

Por isso, foi uma aposta em um país emancipado de seus grilhões históricos, aposta essa que 

foi inserida na proposta da possível LDB.  

Em 1990, contudo, avessamente a essa movimentação democrática nunca antes vista 

no Brasil, já se sentia em nossas conjunturas política o poder do espírito neoliberalista 

provindo das políticas públicas impostas pelo Banco mundial (BIRD) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Como afirma Kruppa (2000), a tsunami começa a afogar o espírito 

democrático brasileiro.  

Essas instituições internacionais, por meio do poder de liberar empréstimos para o 

setor público e privado, impunham imposições severas aos países devedores, mecanismos 

pelos quais o Banco Mundial e o FMI se utilizavam para promover, junto ao governo 

brasileiro, modificações que beneficiassem as multinacionais e os setores privados, isto é, o 

livre mercado.
50

 

Como parte do processo de introdução dos ideais neoliberais, tais instituições 

introduzem nas políticas brasileiras concepções neoliberalistas
51

, benéficas ao processo de 

expansão econômica do livre mercado, assegurando o lucro das grandes corporações. O que 

se pode ver são instituições como o Banco Mundial e o FMI buscando uma difusão ideológica 

neoliberal em todas as esferas da educação brasileira, impondo seus princípios mascarados em 

ajudas, como se pode analisar no que profere Kruppa (2000, p. 3-4): 

 

 

Para o ordenamento sistêmico desses níveis de ensino, o Banco oferece suas 

vantagens comparativas (recursos + concepções + conhecimentos + 

assessorias), propondo, inclusive, as adequações jurídicas necessárias para a 

montagem integrada do sistema educacional com essas configurações. Em 

segundo lugar, em torno do princípio da governabilidade, cujo centro é a 

definição dos níveis de articulação entre as esferas de governo dos países e 

do comando do sistema, com a proposta de processos de descentralização, 

mas com a construção de uma engenharia de controle centralizada, baseada 

na forte ênfase à padronização (do currículo ao conjunto de insumos/inputs 

do sistema) e da montagem de um sistema potente de avaliação, bases 

fundamentais do processo de reforma implantado nos anos 90. A todos esses 

itens, o Banco disponibiliza não só recursos, mas assessorias e informações, 

com cursos e sites especiais, onde os países podem encontrar modelos e 
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 Assistir ao documentário The corporation (A corporação), que faz uma análise dos poderes das grandes 

corporações no mundo atual, além de uma profunda discussão sobre a exploração da mão de obra barata no 

Terceiro Mundo e a devastação do meio ambiente por grandes corporações como: Nike, Shell e IBM, além de 

Noam Chomsky, Milton Friedman e Michael Moore, entre outras, que são protegidas pelos Estados por se 

intitularem pessoas “jurídicas”. Assim, conseguem “externar” as perdas e acumular os lucros. Vide Bibliografia. 
51

 Se faz importante esclarecer que hora se usa o termo neoliberalismo, como derivação das teorias econômicas 

neoliberais, para trazer ao leitor uma ideia de teorias que agem sobre o meio social, e por isso são elas 

neoliberalistas, uma vez que buscam impor a hegemonia dos princípios neoliberais à todas as esferas mundiais, 

extrapolando assim a esfera econômica.  
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ferramentas (“toolkits”) Em terceiro lugar, e não menos importante, pela 

definição das formas de financiamento, a discussão dos fundos públicos e de 

seu gerenciamento e execução, sugerindo-se a contribuição do setor privado 

também para esse gerenciamento. A relação de coordenação dos processos 

de privatização, inclusive da educação, tem forte participação do Banco, 

através da ação combinada de suas instituições como se verá, a seguir, neste 

trabalho. 

 

 

Isso é o que a política brasileira testemunhou, quando as conjunturas políticas foram 

invadidas pelas ideologias neoliberais, trazidas pela disposição política do governo que entrou 

no poder em 1995, tendo na presidência o governante que ficou conhecido por privatizar 

grande parte dos bens públicos, conforme foi denunciado pelo jornalista político e econômico 

Amaury Ribeiro Júnior (2012). No governo Fernando Henrique Cardoso, o Estado tomou 

traços neoliberais, visto que para esse presidente todas as demais esferas do Estado deveriam 

se subordinar à economia, e partir de suas necessidades para estruturar as políticas públicas 

brasileiras. Sobre isso Soares (2009, p. 37,) diz: 

 

 

O governo Fernando Henrique vem dando continuidade às reformas 

liberalizantes, ampliando o processo de abertura econômica, intensificando o 

processo de privatizações e aprovando uma série de mudanças 

constitucionais que abre caminho para o aprofundamento das reformas 

neoliberais. 

 

 

A tsunami, que foi gerada por tais reformas, afogou não só a esperança dos educadores 

brasileiros que se propuseram debater a construção de uma LDB para o povo e com o povo, 

mas também submergiu o real espírito democrático que florescerá nesse momento da história 

brasileira.  

Nessa nova conjuntura, a educação foi subordinada aos preceitos neoliberais, porque o 

objetivo do governo neoliberal deixa de atacar diretamente as contradições sociais, para torná-

las secundárias, e esperar que a partir do crescimento econômico da classe média a classe 

mais baixa fosse favorecida pelo aumento das taxas de poder aquisitivo dessas classes médias. 

Percebamos aqui, em ato, o que está disposto no esclarecimento de Adorno e Horkheimer 

(1983) sobre o ciclo vicioso da exploração, da razão usada como instrumento de dominação 

de uns sobre outros: ao pobre é oferecido apenas o direito de esperar que sua exploração lhe 

torne menos explorado por aquele que lhe explora, acreditando que esse explorador, ao ganhar 

mais poder dentro do jogo que mantém a exploração, transferiria para o explorado certa 

porção de migalhas de poder dentro do sistema que explora a todos, e essa transferência seria 

um equilibrador natural dos conflitos e contradições sociais. 
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O então Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, partilha de tais ideias 

neoliberais, como se pode observar em sua entrevista ao programa de TV Roda Viva em 9 de 

outubro de 1995
52

. Este ministro, juntamente com, o então senador, Darcy Ribeiro
53

, entre 

outros políticos, se aproveitando do momento de tramitação da PLC 101/93 e das muitas 

queixas que os setores privados tinham sobre ela (FRIGOTTO, 2007), orquestram uma 

manobra política que tinha o intuito de vetar essa proposta em tramitação, visto que ela, 

independentemente de já está muito modificada, significaria grandes vitórias para a educação 

pública brasileira. Logo, essa proposta significaria, em contrapartida, as garantias sociais que 

ela sinalizava. Ela seria sinônimo de prejuízos econômicos para o setor privado, e para que 

isso não acontecesse, às forças que materializavam, nesse momento histórico, essas 

conjunturas, construídas pelas formas neoliberais no governo brasileiro, se utilizaram dos 

instrumentos democráticos para tornar possível a reestruturação da escola brasileira, a partir 

dos preceitos do mercado. “Eu comparo o que aconteceu a um conjunto de decapitações, pelas 

quais a melhor parte de alguns dispositivos ou foi transformada ou foi eliminada” 

(FERNANDES , p. 101 apud FRIGOTTO, 2007, p. 55). Sobre isso, assegura Frigotto (2007, 

p. 56-57): 

 

As mutilações e subterfúgios que se foram introduzindo no projeto da LDB 

colocam o campo educacional como um dos espaços onde claramente [...] o 

Estado, enquanto sociedade política não reflete o avanço politico-

organizativo da sociedade civil. [...]. Na prática, todavia, o que os 

representantes dos empresários aprovaram no Congresso foi a terminalidade 

aos cinco anos de escolaridade. Naturaliza-se, desse modo, o longo e 

perverso descaso com a educação pública para as classes populares 

demarcando como patamar possível apenas a alfabetização funcional.  

 

 

Tal manobra organizada pelos políticos que não apoiavam a proposta PLC 101/9, 

ignorando toda trajetória democrática que foi galgada pela PLC, desarquiva um substitutivo 

elaborado por Darcy Ribeiro, que vira a tornar-se a proposta do governo, e posteriormente a 

proposta de lei da nova LDB. Para que isso viesse a acontecer, os políticos interessados em 

garantir que a proposta do governo seria pleiteada com a proposta ao se tornar a nova LDB. 

Esse boicote se sustentava por argumentos que criticavam a PLC 101/93 por sua extensão e 
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 Vide bibliografia  
53

 É importante que não se entenda que a problematização aqui feita as escolhas políticas do então senador 

Ribeiro venha a diminuir o peso dessa personalidade para historia do Brasil, pois como ele mesmo afirma em 

uma entrevista no programa Roda Vida em 1988, o objetivo dele era abrir escolas e para esse fim ele estava 

disposto a se relacionar com todo tipo de forças que pudessem garantir essa seguridade social material para a 

nação brasileira, tendo em vista a necessidade urgente da garantia mínima de escolas. Vide Bibliografia. 
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por sua suposta inconstitucionalidade. Contudo, esclarece Del Pino (1995, p. 358-359 apud 

SAVIANI, 2003, p. 159):  

 

 

As inconstitucionalidades a que se refere o senador são, em sua expressiva 

maioria, decorrentes da extinção do Concelho Federal da Educação e da 

conseguinte criação do Conselho Nacional de Educação. No limite, as 

inconstitucionalidades já estariam sanadas devido à Medida Provisória n° 

992/95 (várias vezes reeditada) de iniciativa do Poder Executivo (governo 

Itamar Franco). 

 

 

Esse fato provaria que o argumento era inconsistente. Mas como não era esse elemento 

que preocupava realmente os grupos que orquestraram tal boicote, foi levada à frente essa 

manobra apoiada pelo alto escalão do Ministério a Educação e Cultura (MEC) e pelo próprio 

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, como também pelos grupos políticos 

que tinham interesses pessoais comprometidos, caso fosse adiante a promulgação da proposta 

orquestrada pelo povo de forma democrática. Concretiza-se a manobra política que ficou 

conhecida como “manobra regimental”, e com ela são jogadas no lixo da história todas as 

vozes, todas as articulações do povo, para ativamente construir uma LDB que fosse 

compatível com as necessidades do povo e não dos grupos dominantes, privilegiados.  

Entretanto, devemos notar que esse absorvimento dos preceitos neoliberais 

desencadearia um significativo investimento na educação, investimentos que garantiriam a 

construção de mais escolas para a população brasileira, além de transferir parte da demanda 

pública para as instituições privadas, uma vez que tais determinações modeladoras do cenário 

educacional brasileiro eram impostas a partir não só de uma gorda injeção de capital dentro 

desse mesmo cenário, mas também com o treinamento de pessoas dessa área que pudessem 

levar à frente a garantia da eficácia desses investimentos nesse mesmo cenário, mas sob as 

determinações impostas por essas organizações para o investimento de tais inputs.  

É na análise de tais acontecimentos que se entende a relação dessa manobra com os 

princípios neoliberais, adotados pelo governo em vigência, naquele período, dado que essa 

adaptação do Brasil a tais preceitos não só iria satisfazer os poderes das elites do país, mas 

também garantir infimamente algumas melhorias materiais no cenário educacional brasileiro. 

Uma vez arquivado a PLC 101/93, o projeto da lei da nova LDB proposta por Darcy Ribeiro 

vai ao Senado para votação, e, diferente do processo que deu forma à PLC 101/93, o que dá 

forma a proposta Darcy Ribeiro são os interesses dos donos das redes de instituições de 

ensino privado e as sugestões oferecidas pelos técnicos do Banco Mundial, em maioria. 

Porém, são reafirmadas também nesse documento as garantias de melhorias sociais já 
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conquistadas na construção da Constituição de 1988, como veremos mais à frente. Isso 

demonstra que os preceitos neoliberais manipulam os direitos democráticos não para garantir 

a plenitude dos mesmos, mas para garantir as regalias dos grupos privados sobre o grande 

resto que continua desassistido pelo Estado. 

Essa manobra é a prova viva dos princípios neoliberais agindo, uma vez que utiliza o 

poder de convencimento e a alienação do direito à participação da sociedade, para legalizar 

uma atitude déspota dos governantes. Estes, fazendo uso do seu poder representativo, 

desfazem-se do direito de escolha do povo, decidem por si mesmos que suas escolhas devem 

ser mais benéficas aos mesmos do que benéficas a toda uma nação, limitando a maioria 

apenas a enquadrar-se e habituar-se ás modificações geradas por tais escolhas. Assim, 

impede-se que essa maioria participe das ações políticas que orquestraram as transformações 

de todo o sistema educacional brasileiro. Como esse fato termina por submeter uma grande 

maioria às determinações de uma minoria, por eles entenderem que poderiam decidir de 

forma melhor sobre tais assuntos, podemos inferir que tais posturas são, provavelmente, 

prolongamentos transfigurados do que chamamos anteriormente signos ideológicos em seu 

caráter negativo. Tal situação se assemelha à política interna do Banco Mundial, pois: 

 

 

Tipicamente, as políticas e os projetos financiados pelo BM nos países em 

desenvolvimento são discutidos e negociados no hermetismo, nas cúpulas, 

sem informações e muito menos discussões, participação ou busca de 

consenso social. [...] Dessa forma [...] a reforma educativa proposta pelo BM 

representa o modelo clássico de reforma vertical, de cima para baixo 

(TORRES, 2009, p. 182-183). 

 

 

Notemos que existe uma similitude entre a postura adotada por esses políticos e pelo 

BM, e elementos relacionados àqueles posturas ideológicas, que discutimos anteriormente, 

que formaram a história da educação na Grécia, em Roma, e no período medieval e, por isso, 

estão impressas nas distintas conjunturas históricas da humanidade, justificando atitudes 

opressoras e ideias hierarquizadoras de forma singular, por transfigurar-se em cada novo 

contexto histórico que a história apresenta dada a sua não linearidade.  

De tal modo, podemos ver que a LDB proposta pelo então senador Darcy Ribeiro se 

torna, em muitos aspectos, um instrumento para fazer valer o poderio dos grupos das elites 

brasileiras, e agora também os investidores estrangeiros, sobre as necessidades dos grupos 

desfavorecidos, reproduzindo a submissão e a carência do explorado diante da bonança do 
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explorador, por meio do presente troiano
54

 que nos garantiu conquistas materiais 

significativas. Apesar disso, é legitimado pelo Estado por meio da elaboração da LDB de 

1996, a continuidade do processo de tornar possível a barbárie que conota toda situação de 

exploração e dominação, e que submetido as ideologias neoliberais, torna-se, em geral, essa 

lei mais um instrumento em prol da lucratividade da máquina de produção, da legitimidade da 

propriedade privada sobre os bens públicos e, por isso, estimulador do livre mercado de 

consumo e de produção.    

Entendamos que esse apequenamento das funções do Estado é imposto pela cartilha do 

Consenso de Washington, documento que nos anos 1990 é usado como ditame para a 

reestruturação de todos os países da América Latina. Como um dos princípios desse 

documento, elaborado tanto pelo Fundo Monetário Norte-americano, como pelo Banco 

Mundial e o FMI, principiavam que o Estado deveria privilegiar em suas políticas a esfera 

econômica, tornando o país atrativo para os investimentos estrangeiros, as grandes 

corporações. Isto foi o que foi feito. Todavia, isso teve um alto preço para as demais políticas 

brasileiras que, por esse princípio, deveriam ser direcionadas pela necessidade do livre 

mercado, ou, as necessidades das grandes corporações, independentemente de tais políticas 

não terem sido aplicadas ipsis litteris, tendo em vista a força de resistência que entrava em 

choque com tais reestruturações, mas que eram minorias. 

Devemos, diante de tais conjunturas históricas, entender que tais mecanismos de 

controle que são impostos por esses organismos, independentemente de tornarem-se uma 

forma modeladora. Como, nesse momento, nossas analises se debruçam sobre o movimente 

de reflexão que envolve situações não controláveis completamente, devemos ter em mente 

que dentro dessas situações irão existir situações de resistência por parte dos países que são 

modelados economicamente. Contudo, essa resistência é assimilada por mecanismos de 

hegemonização que tentam naturalizar tais preceitos ideológicos, propagando-os por essas 

instituições, como o único pensamento coerente com o progresso da humanidade, dentro de 

uma realidade que deve ser interpretada como “menos ruim” (SANTOMÉ, 2003) e, por isso, 

aceita por todos como a melhor a ser adotada. 

Por isso, não é forçoso entendermos que, independentemente dos focos de resistência, 

o que se torna geral é a aceitação é a adaptação da população dessas nações subordinadas a 

tais políticas. No entanto, essas políticas nunca serão praticadas ipsis litteris como planejado, 

visto a resistência, que pode ser uma exceção por ser minoria, mas ainda sim realidade, e que 
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 Este termo se refere a uma analogia ao mito do cavalo de troia já explicado em uma nota de rodapé. 
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por isso força tais políticas a serem, muitas vezes, remodeladas, perdendo algumas 

características opressoras, porém ainda mantendo seu cerne de condicionamento. 

Da mesma forma, é importante esclarecer que o Estado que governa para o livre 

mercado, no geral, deixa de garantir o bem comum a sua nação para garantir, mais 

maciçamente, a lucratividade dos investimentos privados dos pequenos grupos dominantes, 

fenômeno chamado de “externalidades”
55

. Evidenciando assim que, submetido aos princípios 

neoliberais, o Estado torna-se, instrumento de dominação e manipulação da elite, pois o 

Estado nessa situação garante que os direcionamentos políticos do estado sejam coniventes a 

liberdade do mercado e, por sua vez, essa liberdade de mercado é a liberdade das formas de 

produção que move a existência da elite em sua forma exploradora e opressiva, dado sua 

necessidade do lucro incessante acima do bem estar da maioria, elemento que assegura a 

continuidade da realidade como ela está posta. 

Ao mesmo tempo em que o Estado neoliberal torna-se instrumento de dominação e 

reprodução das injustiças sociais, minimamente, ele não resguarda suas políticas internas de 

tais preceitos, mas, contrariamente, os impõe na formação dessas políticas, dita para toda uma 

nação as características do corpo coletivo, uma vez que, as formas de um corpo coletivo “[...] 

são inteiramente determinadas pelas relações de produção e pela estrutura sociopolítica” 

(BAKHTIN, 1995, p. 43). Por esse motivo, é coerente analisarmos o poder modelador de tais 

princípios que estão dispostos no Consenso de Washington, documento porta-voz das ordens 

dos grupos neoliberais sobre a América Latina, logo, sobre o Brasil. 

A cartilha do Consenso de Washington apregoava para os países latino-americanos 

políticas privacionistas, que envolviam a reestruturações de âmbito econômico (SILVA, 

2005), mas também reestruturações no sistema de ensino. Entre os princípios que nortearam 

esse documento, os que mais refletem na educação diretamente são: a soberania do mercado 

preconiza que tudo que pode se tornar produto deve ser explorado pelo mercado como 

produto sem a presença do Estado; a redução dos gastos públicos com políticas sociais 

assistencialistas ou de distribuição de renda, ou de segurança social, isso indica que aquilo 

que deveria ser responsabilidade do Estado, como bens-comuns como a saúde pública, a 

educação e a segurança, deve ser transferido para a esfera privada como comércio de serviços; 

a busca por investimentos estrangeiros, que indica a flexibilização de direitos civis já 

garantidos; privatização dos bens públicos, que indica tirar do poder do estado empresas 
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 Conceito administrativo que  indica o efeito de uma transação econômica na qual é assegurada a transferência 

dos lucros para um grupo e a transferência das despesas para outro grupo (Documentário A Corporação, vide 

Bibliografia) 
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públicas e torná-las privadas, isto é, tirar do bem comum à propriedade de meios de produção; 

a garantia da propriedade intelectual privada, que por sua vez, essencialmente, faz necessária 

a compartimentalização de conhecimentos diversos pulverizados e privatizados que se tornam 

bens privados, embalados e rotulados em porções úteis, logo, passíveis de serem 

comercializados, seja por livros, por aulas, por meios digitais ou físicos. Esses foram os 

pontos, entre outros, que atingiam a educação diretamente. Assim, podemos observar que: 

 

 

O marketing das ideias neoliberais foi tão bem feito que, além de sua 

identificação com a modernidade, permitiria incluir no Consenso de 

Washington com toda naturalidade, a afirmativa de que as reformas 

realizadas na América Latina se devem apenas à visão, à iniciativa e à 

coragem dos seus novos líderes. O que vinha de fora emerge transmutado em 

algo que teriam resolvido fazer por decisão própria, no interesse de seus 

próprios países e sem pedir reciprocidade, compensação ou ajuda. Com o 

que perdiam [...] o direito a pleitear uma ou outra coisa.  [...] Tão eficaz foi a 

mensagem, e ao mesmo tempo tão desmoralizadora da autoestima nacional 

latino-americana, que se tornou possível a pública discussão, até nos meios 

de comunicação, sem resquício de pudor, de soluções visivelmente 

comprometedoras da capacidade nacional de decisão (BATISTA, 1994, p. 8-

9). 

 

 

A proposta da LDB elaborada por Darcy Ribeiro foi elaborada de forma a beneficiar, 

no geral, as necessidades das empresas privadas que comercializam o conhecimento-

informação, aperfeiçoando-se e sintonizando-se com as linhas da política educacional do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (SAVIANI, 2003). No entanto, por outro lado, 

garantiu a construção de novas escolas, o investimento naquilo que tais preceitos entendiam 

por modernização dos espaços escolares, e a construção de instituições voltadas para avaliar a 

eficiência do sistema de ensino escolar brasileiro, todas garantias sociais que eram 

compatíveis com os preceitos neoliberais. 

O autor supracitado esclarece que “[...] o texto aprovado no Senado correspondeu 

inteiramente às expectativas dos empresários do ensino” (SAVIANI, 2003, p. 101). Diferente 

do que aconteceu com a proposta construída pelos educadores em conjunto com os demais 

cidadãos interessados, que na forma democrática – real – construíram uma proposta forjada 

no debate, na escuta do povo, que englobava as várias perspectivas diferentes sobre o tema, 

essa foi a PCL 101/93 que passou mais de dez anos entre idas e vindas, e, que foi substituída 

pela proposta Darcy Ribeiro, rapidamente votada, com todos os seus pontos discutidos por 

uma pequena cúpula de políticos e empresários, que, em 20 de dezembro de 1996, 
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conseguiram tornar tal proposta à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Nesse ponto Saviani (2003, p. 102) observa que:  

 

 

Esse resultado é explicável uma vez que o MEC foi, por assim dizer, coautor 

do texto de Darcy Ribeiro e se empenhou diretamente na sua aprovação. E, 

como a iniciativa privada, ficou inteiramente satisfeito com o desfecho. 

Tanto que recomendou ao Presidente da República a sanção sem vetos. E 

assim foi feito. 

 

 

Fatos assim só haviam ocorrido na época da Ditadura, mais precisamente no governo 

Médici e no governo Costa e Silva, tendo em vista autoritarismo presente em tal contexto, 

“[...] não havendo espaço sequer para os pálidos protestos” (SAVIANI, 2003, p. 102).  

Tais dispositivos neoliberais, que tomam a esfera política econômica na década de 

1990 no Brasil e mudam a face das políticas públicas, ficam impressos implicitamente não só 

na forma como foi estruturada a nova LDB de 1996, no geral, mas também no próprio texto 

do documento, uma vez que é essa usurpação do documento que faz com que seja tão 

importante para essas forças neoliberais se infiltrarem na esfera da educação escolar. É essa 

perversão legal, via educação formal, que vai levar as ideologias neoliberalistas para todo o 

corpo do coletivo brasileiro de forma barata, rápida e eficiente, independentemente das 

formas de resistências que até hoje lutam por mudanças nessa lei, garantindo vitórias e ao 

mesmo tempo sofrendo perdas. 

Notemos que são essas impressões que irão nos ditar uma educação que se utiliza do 

conhecimento de forma fragmentada, uma vez que é normatizada a educação adaptativa e 

normatizado também por esse documento o uso da fragmentação do conhecimento como meio 

de eficácia e eficiência do resultado dessa escola, dado que essa escola voltada para adaptação 

deve se relacionar com o conhecimento e com a própria formação de forma útil para as 

necessidades do mercado.  

Assim podemos inferir que esse documento tem como objetivo principal a produção 

de mão de obra em massa, ou – da tentativa – da produção de capital humano
56

 qualificado, já 

que internamente as relações que se formam dentro dos preceitos neoliberais o fazem pela 
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 Capital Humano, conceito abordado por Shultz (1973) ao esclarecer a necessidade de se investir na educação. 

Sua origem está ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação, nos Estados Unidos, em meados dos 

anos 1950. Theodore W. Schultz, professor do departamento de economia da Universidade de Chigago à época, 

é considerado o principal formulador dessa disciplina e da ideia de capital humano. Esta disciplina específica 

surgiu da preocupação em explicar os ganhos de produtividade gerados pelo “fator humano” na produção. A 

conclusão de tais esforços redundou na concepção de que o trabalho humano, quando qualificado por meio da 

educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das 

taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a ideia de capital humano gerou toda uma concepção 

tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que acabou por mistificar seus reais objetivos.  
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lógica de uma utilidade lucrativa para os entes privados que estão envolvidos no âmbito da 

educação formal brasileira. 

E por isso a relação entre o conhecimento – os vários conhecimentos que formam o 

conhecimento acumulado pela espécie humana – em uma escola é determinada pela lógica do 

mercado, caracterizando assim um direcionamento dessa relação conhecimento/escola que 

deve garantir sua eficiência produtiva, inserindo mão de obra barata no mercado de trabalho, 

que, semiformado, será explorado mais eficientemente, gerando uma maior produção para 

quem o explora. Porém, devemos estar cientes de que essa fragmentação já não é mais a 

mesma fragmentação disposta em todo o fluxo da história da educação, que tinha como 

objetivo diferenciar os grupos sociais a partir de suas atividades produtivas dentro dessa 

mesma sociedade. Essa fragmentação atual é mais meticulosa, por não só fragmenta as 

informações oferecidas, mas fragmentar, também, a própria subjetividade do indivíduo social 

(CHAUI, 2014).  

É importante percebemos também que, para os grupos neoliberais obterem total 

controle sobre o Brasil, era necessário que a sociedade brasileira, por si mesma, fosse 

fragmentada, desagregada de toda e qualquer identidade que pudesse tornar-se uma barreira 

para os fins do livre mercado, das corporações multilaterais. Da mesma forma, deveria ser 

construído o pensamento da população, que receberia os efeitos de uma economia baseada 

nos princípios neoliberais, dado que deveriam ser inculcados nos mesmos os valores 

individualistas
57

. Assim, a sociedade estaria pronta para competir entre si em prol de um 

sistema de produção eficaz, ao mesmo tempo em que essa situação de competição exacerbada 

extirpa em parte a organização dos possíveis focos de resistência ao processo de 

desagregação.  

Como testemunha de sua época, o cientista econômico e jornalista, Aloysio Biondi 

(2003, p. 14) afirma que, “[...] com o jogo perverso de estimular a busca de pretensas 

vantagens individuais, o governo FHC destruiu a busca de objetivos coletivos. Destruiu a 

Alma Nacional, o Projeto Nacional”. Biondi (2003) ao proferir tais palavras busca fazer uma 
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 O individualismo no neoliberalismo torna ainda mais proeminente o sentido liberal de individuo. Nessa 

concepção o individuo é compreendido como o ser solitário que deve lutar contra todos os outros por seu sucesso 

econômico e por isso o Estado deve ser minimizado (BEAUD,1987). Nessa compreensão de individuo, o 

individuo social é responsabilizado por seu estado financeiro e é estimulado a competir com os demais para 

conquistar seus objetivos matérias, assim é exigido a esse uma eficiência e um eficácia produtiva que lhe 

assemelha a uma maquina. Nessa concepção a qualidade total é naturalizado como meio gerencial de se chegar a 

eficiência e a eficácia exigida pelo mundo do trabalho neoliberal (GONSALVES et al 1996). 
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crítica a esse processo de adormecimento em massa, apontados como efeitos desse processo 

neoliberal, Biondi (2003, p. 13)
58

 ainda indaga;  

 

 

O que somos hoje? Um quintal dos países ricos? Não. Somos um curral. 

Bovinos ruminando babosamente enquanto [...], todos um a um, são 

arrastados para o grande matadouro em que o país se transformou, com suas 

mil formas de abater. 

 

 

Essas reflexões apontando para ideia de que são bois o que se espera produzir com a 

educação baseada nos preceitos neoliberais, nos leva a entender que a educação que é 

oferecida aos que devem submeter-se às necessidades do mercado, às necessidades das 

grandes empresas privadas, à lei do livre mercado deve, minimamente, produzir e reproduzir 

seres desagregados de seu senso crítico, de sua potência de refletir, seres que só mantenham 

vivos em si seu poder de produzir, sua potência de capital humano, uma vez que, “[...] um 

povo ignorante é mais facilmente manipulável”
59

 (MANGUEIRA, 2015). Isso é o que 

analisaremos, agora, nas entrelinhas da LDB. 

 

3.1 A nova LDB e sua relação com as políticas neoliberais: entendendo as entrelinhas da Lei 

  

A hegemonia do neoliberalismo nas políticas 

educacionais tem resultado na eliminação 

continuada das conquistas sociais. 

(MAURO DEL PINO, 2000, p. 40 APUD, 

LIBANIO, 2007, p. 7). 

  

Antes de iniciarmos nossa análise crítica, que tem por finalidade desnudar os 

resultados da normatização da fragmentação do conhecimento, como efeito da relação entre a 

construção da LDB e os preceitos neoliberais, é importante que tenhamos em mente que o 

cenário financeiro mundial tem como grandes expositores duas das instituições mais 

influentes do século XX da atualidade: o FMI e o Banco Mundial. Teoricamente, essas 

instituições, às quais também se somam a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outras instituições multilaterais, 

seriam instituições distintas, mas que cada vez mais se articulam entre si em torno de 

princípios neoliberais comuns. Sobre isso é noticiado que: 
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 Termo usado para dá ênfase à afirmação de Aloysio Biondi apresentada acima.  
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 Artigo escrito pelo professor Gootemberg Mangueira publicado no jornal Online, em15 de fevereiro de 2015, 

vide bibliografia.  
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A Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou documento que trata 

de sua cooperação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BM), com o objetivo de articular políticas econômicas 

globalmente coordenadas [...] O pressuposto é que a liberalização comercial 

funciona em todos os casos como meio infalível de combate à pobreza. Ou 

seja: para a OMC, o FMI e o Banco Mundial, a ampliação de mercados para 

grandes empresas privadas é o instrumento para se chegar ao crescimento 

justo a todos. OMC-FMI-BM também inclui a adoção de reformas 

econômicas estruturas nas nações em desenvolvimento, abrangendo: 

políticas que reforcem o investimento privado; políticas macroeconômicas 

para a estabilidade financeira, e políticas para os setores de infra-estrutura, 

educação e saúde. [...] Isso irá significar uma atuação de complementaridade 

e de concordância, na definição de políticas e de condicionalidades para os 

países tomadores de empréstimos. [...] A política “articulada” sugere que 

reformas comerciais liberalizantes sejam mais uma fonte de 

“condicionalidade” imposta pelo FMI e pelo BM para seus programas de 

empréstimos aos países em desenvolvimento. 

 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), constituído no ano 1944, é a organização 

encarregada do controle e monitoramento do sistema financeiro mundial, através da regulação 

de taxa cambial e balança de pagamentos dos países membros, prestando “assistência” técnica 

e financeira nos casos que for necessário. Tem origem nas Conferências de Breton Woods, em 

New Hampshire, Estados Unidos. Assim, foi criado o sistema de Breton Woods, que deu 

origem ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e à 

Organização Internacional do Comércio (OIC ou OMC).  

Teoricamente, o FMI e o Banco Mundial seriam instituições diferentes. O FMI oferece 

empréstimos a países com problemas financeiros e estabelece rigorosas regras que os países 

deverão cumprir para atingir as metas impostas pelo organismo, e o Banco Mundial oferece 

empréstimos para dar impulso a diversas iniciativas destinadas a projetos de melhoria em 

áreas como saúde, educação, energia, saneamento, infraestrutura etc. Logo, teoricamente, um 

atua motivando o crescimento, enquanto o outro atua mantendo o equilíbrio ou em resgate de 

situações de crises, evitando sua propagação em maior escala. 

Sobre isso esclarece Said, em um artigo publicado no jornal do BBC do Brasil: 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial foram 

instituídos na conferência de Bretton Woods, em 1944, com funções 

diferentes, embora complementares. O FMI foi criado para defender o 

sistema monetário internacional, o que, na prática, significava ajudar 

governos a superar problemas em suas balanças de pagamento. O papel do 

Banco Mundial - seu nome oficial é Banco Internacional para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento - seria investir em programas que 

promovessem a reconstrução do pós-guerra.  [...] Apesar das mudanças 
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ocorridas nas últimas cinco décadas, os dois órgãos continuam tendo as 

mesmas funções (WOLFENSOHN, BBC-BRASIL, 2001)
60

. 

 

 

Atualmente, o Banco Mundial é o “[...] principal financiador de projetos de 

desenvolvimento no âmbito internacional” (SOARES, 2009, p. 15). Essa instituição bancária 

está presente em 176 países-membros e é composto por um conjunto de instituições lideradas 

pelo BIRD. Como os estatutos do BM normatizam que a influência nas decisões e votações 

tem que ser proporcional à participação no aporte capital, e sendo os EUA o retentor do maior 

aporte capital, ele monopoliza o poder de veto, o que assegura a essa nação a presidência 

dessa instituição desde sua fundação, além da hegemonia absoluta na definição das políticas e 

prioridades da instituição. Isso faz com que o BM se torne um instrumento político-

econômico para essa nação, independentemente de ser sua organização ser formada por 

pessoas, essas são treinadas para erigir profissionalmente posturas consonantes com o que 

principia a organização. Sobre a organização supracitada, afirma Soares (2009, p. 17): 

 

 

Nos anos 80, com a emergência da crise de endividamento, o Banco Mundial 

e o FMI começaram a impor programas de estabilidade e ajustes da 

economia brasileira. Não só passaram a intervir diretamente na formulação 

da política econômica interna, como a influenciar crescentemente a própria 

legislação brasileira. As políticas recessivas acordadas com o FMI e os 

programas de liberalização e desregulamentação da economia brasileira 

estimulados pelo Banco Mundial levaram o país a apresentar, no dos anos 

90, um quadro de agravamento da miséria e da exclusão social sem 

precedentes neste século, com cerca de 40% de sua população vivendo 

abaixo da linha da pobreza.  

 

 

Como foi dito anteriormente, essas instituições multilaterais, cada vez mais, se 

articulam em prol de uma hegemonia mundial dos preceitos economicistas provindos dos 

princípios neoliberais. Nesse sentido, como o Banco Mundial é maciçamente o fornecedor das 

principais ideais que dão forma às políticas estratégicas “[...] que preparam nossas sociedades 

para um futuro sobre o qual somente podem ser feitas conjecturais” (CORULLÒN, 2009, p. 

75), mas que tem características de funcionamentos claras, beneficiar o mercado livre. Assim, 

analisemos aquilo que essa organização multilateral preconiza para a educação, a fim de 

entender como tais princípios economicistas influenciaram a construção do documento da 

LDB aqui analisada e qual a sua possível relação com a normatização da fragmentação do 
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  SAID, Magnólia Azevedo. Em: www.bbc.com/portuguese/noticias/2001/010000_economia2.shtml>. Acesso 

em: 15 jan. 2015. 
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conhecimento por tal documento, que já se aponta como sintomas dos efeitos nada inocentes 

dessa influência. Contudo, é importante deixar bem claro que: 

 

 

No que diz respeito às condições de financiamento do BIRD – BM –, cabe 

esclarecer que os créditos concedidos à educação, como frações de créditos 

econômicos destinados ao setor educacional, integram a dívida externa do 

país para com as instituições bilaterais, multilaterais e bancos privados 

(FONSECA, 2009, p. 164). 

 

 

Historicamente, o BM vem “[...] prestando cooperação técnica” à educação brasileira 

desde 1971 (FONSECA, 2009), por meio de projetos setoriais que visam estruturar a 

educação do país e pequenos empréstimos, tendo como base as concepções neoliberais. Esses 

empréstimos passaram de 2% entre 1987 a 1990, para 29%, na década de 1990, período em 

que foi elaborada a LDB em vigência, de um montante de 100% dos empréstimos entre o BM 

e o Brasil que envolvem outros setores, como o Ministério do Trabalho (MTE). Essa 

cooperação técnica, na prática, significa que desses empréstimos advinha uma gama de metas 

de condutas estipuladas para tal setor que deve se adaptar às políticas econômicas de tais 

organismos econômicos, correndo o risco de pagamento de várias outras taxas acima do 

estipulado, além de complicações financeiras, caso essa adaptação não fosse conivente com o 

que era esperado pelas demais organizações multilaterais como o FMI.  

Essas condutas reestruturam o setor determinado, para que este se torne compatível 

com os ditames que estruturam a economia mundial, ou seja, os princípios neoliberais.  Para 

esse fim o BM impõe uma reforma no sistema de ensino do país, que deve seguir princípios 

tais como: descentralização administrativa, centralização normativa, hegemonização 

conceitual, cortes diretos e indiretos de gastos, autonomização das funções gerenciais, adoção 

do princípio de competitividade, como crivo de eficiência e competência – dado que é 

entendido dentro desses preceitos que “Ser competitivo significa ter a capacidade de passar 

pelas provas que o mercado impõe, respondendo rápida e eficientemente às suas mudanças” 

(CORULLÓN, 2009, p. 80), adaptação à situação do mercado , uma vez que, “Recomenda-se 

ser realista, adaptar-se à natureza das coisas, para sobreviver e eventualmente prosperar” 

(CORULLÓN, 2009, p. 80).  

Tal fato exposto acima que concretiza a legitimação da revolução neoliberal, 

transferências de serviços públicos para o setor privado como meio de estimular o mercado 

econômico, deixa visível o que é favorecido em tais políticas impostas ao Brasil por tais 

organizações multilaterais.  
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Tais princípios são justificados, por essas políticas economicistas, como necessários 

para que o país possa se integrar ao sistema global econômico de produção, uma vez que esse 

naturalmente iria fazer “[...] uso produtivo do recurso mais abundante dos pobres – o trabalho 

–, mediante um eficiente-crescimento do trabalho intensivo, baseado em adequados incentivos 

de mercado, infraestrutura física, instituições e inovações tecnológicas” (BID, PNUD, 1993, p 

67 apud CORULLÓN, 2009, p. 85), que, na concepção de tais instituições multilaterais, iria 

promover a diminuição dos conflitos sociais no Brasil, por meio da liberalização das forças do 

mercado, tendo em vista que se acredita que “[...] a própria lógica de uma economia aberta 

sugere que a reforma social, assim concebida, é antes uma condição essencial da eficiência e 

viabilidade da economia que uma consequência da mesma” (BID, PNUD, 1993 apud 

CORULLÓN, 2009, p. 85).  

Nesse sentido, o BM justifica seu interesse crescente na educação por esse setor ser 

visto como “[...] a melhor forma de aumentar os recursos dos pobres” (BID, PNUD, 1993 

apud CORULLÓN, 2009, p. 86), na medida em que o insere no global sistema de produção. 

Logo, se compreende que o objetivo do BM em sua relação com a educação brasileira é “[...] 

alcançar um crescimento baseado em tecnologias de trabalho intensivo” (CORULLÓN, 2009, 

p. 86), ou, melhor dizendo, fomentar o sistema de produção global injetando nele novas 

demandas de capital humano, que por sua vez barateiam a produção e ao mesmo tempo 

alimentam o fluxo contínuo de consumidores ativos. Essa intensificação de trabalho é por si 

mesma um meio de promoção social. 

Com esse objetivo de compensação e progressão econômica, o BM impõe que o Brasil 

deve reestruturar seu sistema de ensino para que ele se torne um eficiente instrumento social e 

econômico, dentro dos preceitos de eficiência e eficácia, estipulado por essas mesmas 

organizações multilaterais citadas. “Essa proposta supõe uma mudança de sentido nem 

sempre evidente: o „para todos‟ significa degradar o conceito intrínseco de saúde, educação 

ou saneamento, refletido na utilização do adjetivo „básico‟” (CORULLÓN, 2009, p. 88). Isso 

denota que tal sistema deva normatizar duas esferas de serviços: uma pública, que oferece 

bens de serviços básicos para aqueles que não podem custeá-los; e outra não básica, oferecida 

àqueles que podem custear tais serviços. Assim: 

 

 

Supõe-se que aqueles que podem pagar pela parte “não-paga” desses 

serviços não estão interessados ou ficam excluídos do acesso ao pacote 

básico pela via publica. Para tanto, segmenta-se de fato a população em dos 

setores: os pobres, que só dispõem de serviços básicos gratuitos ou 

subsidiados, que tendem a ser de menor qualidade; os que obtém serviços 
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mais amplos, integralmente por meio do mercado, incluindo serviços 

“básicos” de melhor qualidade  (CORULLÓN, 2009, p. 88. 

 

 

 Dessa forma, impõe-se uma compreensão de educação formal “para todos” que deve 

seguir os seguintes ditames: 1° Competência como instrumento de eficiência e eficácia; 2° 

corte de gastos; 3° adaptação às necessidades do mercado; 4° capacitação direcionada as 

necessidades do sistema produtivo; 5° apaziguamento dos conflitos sociais; 6° privatização 

dos serviços básicos. 

Assim sendo, se o Banco Mundial, logo sua política, principia que sua “[...] 

contribuição mais importante [...] é seu trabalho de assessoria, concebido para ajudar os 

governos a desenvolver políticas educativas adequadas às especificidades de seu país” 

(CORAGGIO, 2009, p. 75), e se compreendemos que esta assessoria remete a definições de 

ideais que devem dá forma à educação oferecida pelo país em desenvolvimento, então, é de 

suma importância termos claros quais essas ideias modelam a educação formal no Brasil. 

Posto isso, observemos o que expõe Libâneo (2013, p. 1) sobre o tema: 

 

 

Documentos gerados em conferências internacionais ou formulados 

especificamente para a definição de políticas públicas para a educação, têm 

induzido os sistemas de ensino de países emergentes a opções quanto à 

concepção de escola, currículo e formas de funcionamento, frequentemente 

mesclando visões humanistas, economicistas, pragmáticas e tecnicistas. 

Suspeita-se que o estreito vínculo das políticas educacionais brasileiras com 

as propostas educacionais dos organismos multilaterais venha provocando 

decisões bastante ambíguas por parte dos governos e dos órgãos oficiais que 

cuidam do sistema educacional (federais, estaduais, municipais) em relação 

ao funcionamento do ensino público nos seus aspectos organizacionais, 

curriculares e pedagógicos, com prejuízo inestimável aos interesses das 

camadas populares.  

 

 

Para que possamos nos aprofundar ainda mais em uma perspectiva crítica, não 

esqueçamos que as organizações multilaterais, como o FMI, o Banco Mundial, entre outros, 

assimilaram os princípios economicistas neoliberais, provindos das políticas norte-

americanas. Tais princípios, por sua vez, embasam a construção de um novo modelo de 

política internacional denominada “realismo”. Sobre isso profere Fonseca (1998, p. 6) que: 

 

 

O enfoque realista não é um fenômeno recente no âmbito internacional. Seu 

pilar fundamental já sustentava a concepção política “influência 

hemisférica”, herdada do colonialismo, segundo a qual as relações entre os 

países seriam reguladas pelos diferentes graus de poder. Essa regulação 

comportava até mesmo a confrontação hegemônica entre nações ou entre 
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grupos de nações, com o objetivo de proteger sua área de influência política 

e comercial. 

 

 

Desta forma, vale relembrarmos que a educação formal, compreendida como meio de 

compensação socioeconômica, dentro dos preceitos neoliberais, entende que a melhor forma 

de se combater a pobreza dentro desses países em desenvolvimento, é capacitar o indivíduo 

“pobre” a tal ponto que esse possa fazer uso daquilo que tem. Isto é, sua força de trabalho é 

usada para conquistar uma situação mais confortável economicamente, sem com isso ter 

muitos gastos nesse processo de empregabilidade pela educação formal.    

Por outro lado, a educação formal também deve tornar-se um setor de produção e 

consumo para aqueles que poderiam pagar por sua capacitação, tendo em vista que o 

conhecimento-informação é visto como uma mercadoria, um capital-intelectual-cultural que 

deve ser comercializado, portanto, é oferecido aos potenciais consumidores à medida que 

podem pagar. 

Para ambos os fins é necessário que essa educação adaptativa oferecida, tanto como 

meio de empregabilidade como de lucro, para que mantenha uma relação com o 

conhecimento embasado nesses pontos. Assim, é necessário que esse conhecimento seja 

compartimentalizado, pulverizado para que possa ser usado em determinada medida para 

específicos fins. Por um lado, essa transferência de informação adaptativa deve ser otimizada 

para diminuir os gastos públicos com ela e, por outro, deve ser fracionado para ser 

comercializado de formar a proporcionar bons lucros com a comercialização da educação 

como um serviço de bens. 

A quantidade de conhecimento-informação que o individuo domina, será assim um 

crivo que lhe trará mais possibilidade de sucesso financeiro dentro das estruturas hierárquicas 

do sistema econômico vigente, visto o direcionamento dessa política social “realista” e, por 

isso mesmo, a educação formal deve capacitar de acordo com aquilo que o mercado impõe. 

Consecutivamente, deve chegar a todos e ser aceito como um direito, pois todos devem, 

hegemonicamente, compartilhar do princípio maior que são as forças do mercado econômico-

financeiro livre que devem direcionar a sociedade contemporânea para a prosperidade 

socioeconômica. Assim, todos devem se submeter a tornarem-se reféns dos serviços desse 

mercado, e está é a liberdade que  é oferecido: a escolha – dentro de uma hegemonia – do que 

se deve, pode, consumir. Sobre isso profere Coraggio (2009, P. 95) que “[...] a análise 

econômica transformou-se na metodologia principal para a definição das políticas 
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educativas”
61

.  Isso se evidencia à medida que o Banco Mundial, ou organizações 

multilaterais semelhantes, impõe políticas homogêneas para a educação (CORAGGIO, 2009). 

Esse modelo de políticas “realistas”, como é possível analisar, pressupõe uma 

naturalização das pressões provindas da hierarquização das relações de poder, tanto no sentido 

macro como no sentido microssocial, tendo em vista que: 

 

 

O realismo substitui o enfoque da dependência pelo da interdependência. 

Nesse caso, a formulação de modelos, no sentido centro-periferia, passa a ser 

vista como um dado da realidade e não como uma forma de imposição 

hegemônica sobre o outro. Isto porque o modelo global supõe o equilíbrio 

sistêmico, no qual a relação centro-periferia se dá pela adaptação natural das 

nações a um determinado bloco de poder ou de um bloco em relação a outro 

(FONSECA,1998, p. 6.). 

 

 

Nesse sentido, postula-se como princípio orquestrador uma concepção ideológica 

funcionalista, utilitarista e reducionista, que vincula a ideia de desenvolvimento ao aumento 

da produtividade econômica. É por meio desse preceito de produtividade que a naturalização 

da fragmentação do conhecimento é velada e determinada através de uma discussão de 

eficiência, que muitas vezes assimila as próprias discussões que se posicionam de forma 

negativa, frente ao uso da fragmentação do conhecimento como instrumento otimizador da 

formação. Por isso, tais organismos se utilizam desses para conseguir legitimar seus preceitos 

que velam a própria fragmentação do conhecimento. Assim, é legitimado o processo de 

hegemonização do pensamento neoliberal, como crivo a ser adotado por todos.  

 

 

Segundo a lógica funcional em que se busca preservar a totalidade estrutural 

independentemente das demandas geradas entre as partes. Qualquer decisão 

nacional deve ser decorrente da racionalidade econômica instituída pela 

ordenação internacional, não devendo antecipar-se nem contrapor-se a ela, 

sob pena de ficar fora da sua proteção. Outros valores de ordem humanitária 

devem ceder lugar aos interesses políticos e econômicos que sustentam essa 

ordem, (FONSECA, 1998, p. 7). 

 

 

Como podemos observar, tais pressupostos visam à adaptação como meio de manter 

uma estrutura sistêmica que garantiria a todo social a continuação do processo de 

desenvolvimento humano, a partir das reestruturações econômicas e sociais impostas pelo 

mercado. Evidencia-se a atribuição “[...] à própria ideologia produzida pelo sistema de 
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 “por análise econômica entende-se um método especial de análise, enquadrado na teoria econômica 

neoclássica – neoliberal – que durante décadas foi objeto de críticas pelas suas limitações para explicar os 

processos especificamente econômicos ” (CORAGGIO, 2009, p. 95). 
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o status de uma ordem natural e permanente” (FONSECA, 1998, p. 7), dado que, segundo 

“[...] a lógica estrutural, o todo (ou a racionalidade sistêmica) se autonomiza, adquirindo o 

poder de criar ou instituir valores (enquanto todo) e estruturar as partes segundo uma vontade 

própria” (FONSECA, 1998. p. 8),  

Tendo em vista tais concepções de eficiência neoliberal, a normatização da 

fragmentação do conhecimento é algo a ser adotado pelos estados como instrumento eficiente 

para as conquistas dos seus fins, visto que, como foi exposto no capítulo I, a transmissão do 

conhecimento fragmentado semiforma, e essa semiformação faz com que o enformamento – 

no processo se instruir dentro de uma instituição de ensino formal – seja menos ruidoso, uma 

vez que ela faz com que o indivíduo se adormeça da sua falta de visão do todo por criar uma 

falsa visão de todo, e isto como já foi exposto seria a semiformação, enquanto o 

enformamento adapta o indivíduo semiformado a sua realidade determinada como imutável. 

Desse modo, é imposta uma compreensão de educação formal “para todos” que deve 

seguir os ditames economicistas que o mercado financeiro impõe. Mas, o que o mercado 

financeiro impõe, além da instrumentalização da fragmentação do conhecimento? Na 

compreensão dessas instituições multilaterais, como o BM, isso significa para educação a 

imposição de um modo economicista que usa os princípios do conhecimento teórico 

econômico para justificar a aceitação de recomendações que  

 

[...] contribuem para introjetar e institucionalizar os valores do mercado 

capitalista na esfera da cultura, o que vai muito além de um simples cálculo 

econômico para comparar os custos e benefícios das diversas alternativas 

geradas do ponto de vista social ou politico (CORAGGIO, 2009, p. 96). 

 

 

Essa postura política-teórica, que repousa sobre tais concepções, entende a educação 

formal – educação institucional – como um instrumento que oferece meios para auxiliar a 

economia, seja porque a educação possibilita o processo de hegemonização desse mesmo 

pensamento, introduzindo-o na formação dos indivíduos, seja porque essa educação é passível 

de tornar-se um prolongamento do próprio setor econômico, convertendo-se em um setor 

produtor da força de produção, isto é, do capital humano excedente. Por isso, a adoção da 

transmissão do conhecimento fragmentado não deve ser entendida como um problema, pois 

não é entendida como tal para essas políticas impostas pelas organizações multilaterais, mas 

sim entendida como um facilitador, não sendo pertinente pensar os efeitos nocivos dessa 

transmissão para os demais, e sim pensar a fragmentação do conhecimento como o meio de 

tornar o conhecimento mais comercializável. 
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Devemos entender que tais organizações lidam com lógicas palpáveis, materialistas 

que estejam voltadas, mais precisamente, para a promoção da produção e do consumo, uma 

vez que, dentro dessa lógica, é o manter dessa produção e consumo que garantem a existência 

da espécie humana nos melhores dos mundos, e isso dentro dessa concepção ideológica é a 

postura mais racional para se adotar diante da realidade como ela é dada. Isso faz com que o 

Banco Mundial se volte, cada vez mais, para as políticas educacionais dos países em 

desenvolvimento, tendo em vista o potencial a ser explorado pelo comércio do conhecimento. 

Assim, vale salientar que, independentemente de o Banco Mundial usar uma retórica 

que se reveste de pressupostos humanistas como:  

 

 

a) o combate à situação de pobreza, mediante a promoção da eqüidade na 

distribuição na renda e nos benefícios sociais, entre os quais se destacam a 

saúde e a educação; b) a busca da eficiência na condução das políticas 

públicas, mediante o incremento da competência operacional dos agentes, 

cuja medida de qualidade seria a relação econômica de custo-benefício, em 

nível individual, institucional e social; c) a busca da modernização 

administrativa dos diferentes setores sociais e econômicos por meio de 

políticas descentralizantes, que ensejem maior autonomia da comunidade na 

condução dos serviços sociais; d) o diálogo como estratégia de interação 

interdependente entre o Banco e os mutuários (FONSECA, 1998, p 9-10). 

 

 

Esses princípios humanistas caem por terra, ao entendermos que frequentemente tais 

concepções são marcadas por uma intenção reducionista que compreende a exploração da 

mão de obra dos desprovidos economicamente, como meio eficiente de combater a pobreza 

mundial, já que a desigualdade entre os homens é compreendida como efeito natural da sua 

própria circunstância.  

 

 

O exame dos documentos políticos produzidos pelo Banco mostra como 

estes princípios, apesar de comportarem uma retórica humanitária de amplo 

espectro, sofrem uma redução quando são incorporados ao projeto 

econômico do Banco para os países em desenvolvimento (FONSECA, 1998. 

p. 10). 

 

 

Cabe, assim, aos providos economicamente, a responsabilidade de utilizar aquilo que 

esse indivíduo desprovido economicamente tem para oferecer: sua força de trabalho. 

Observemos que isso funciona como uma representação daqueles tipos de pensamentos 

ideológicos que faziam com que os gregos, egípcios ou romanos, pelo princípio da distinção 

de forma negativa, naturalizassem a exploração de uns sobre muitos. 
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 Logo, a concepção de equidade usada por tais organismos que comungam com os 

princípios neoliberais adquire “[...] o sentido de um julgamento fundamentado na apreciação 

do que é devido a cada um, considerando-se o homem em seu ambiente, o qual proporciona as 

condições para a concorrência vital” (LALANDE, 1985 p 89. apud FONSECA, 1998, p 10). 

Adota-se, assim, a competição como instrumento de promoção social e 

 

 

Fica evidente, portanto, que a equidade não garante a igualdade dos padrões 

de desenvolvimento, mas assegura um mínimo necessário para que os países 

possam inserir-se racionalmente no modelo global, sem ameaçar o equilíbrio 

do sistema. Assim, a proposição sistêmica segundo a qual – o problema que 

afeta a uns afeta a todos – não significa que os benefícios de uns sejam, 

necessariamente, os benefícios de outros (FONSECA, 1998. P. 11). 

 

 

Como fruto dessa política “realista” imposta por organismos multilaterais que 

comungam com esses pressupostos, a educação formal de uma nação deve ser reestruturada, 

tendo em vista as necessidades do Mercado, como foi demonstrado em nosso processo de 

explicitação. Uma das determinações estabelecidas por esses pressupostos normatiza 

veladamente a fragmentação do conhecimento como meio de, diminuir os gastos públicos 

com os investimentos com a educação pública, como também é eficiente para tornar o 

conhecimento mais comercializável, como foi apontado anteriormente. 

Essas necessidades, por sua vez, denotam o direcionamento da educação formal como 

fonte da formação de mão de obra para o mercado, ao mesmo tempo em que também 

denunciam como essa educação enformadora é usada como objeto político possibilitador do 

processo de hegemonização dos pensamentos que legitima o poder dos providos 

economicamente sobre os desprovidos economicamente, fato que só reforça a afirmação aqui 

posta em relação à fragmentação do conhecimento
62

.  

Como foi apontado, a fragmentação do conhecimento tanto torna o conhecimento-

informação mais comercializável, como também faz com que aqueles que sejam 

semiformados tornem-se mais receptíveis ao processo de enformamento – no processo de 

ensino e aprendizagem dentro das instituições de ensino onde prevaleça uma educação 

adaptativa – que os adapta a essa realidade imposta como imutável. Esse fato se evidencia 

quando os documentos setoriais do Banco Mundial estipulam que aos pobres deve ser 

oferecido, obrigatoriamente, um pacote básico mínimo de conhecimentos-informações que os 
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 Ao usarmos o termo conhecimento atrelado à lógica neoliberal, por ela ser atrelada a um sentido econômico 

reducionista, esse sentido de conhecimento estará atrelado ao conhecimento enquanto informação e, por isso, é 

usado para explicitar ainda mais isso ao usarmos o termo conhecimento-informação. 
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tornem aptos a se inserir no mercado de produção como mão de obra barata, garantindo um 

maior grau de absorvimento pelos setores de produção formais e informais, tendo em vista seu 

processo de barateamento e flexibilidade, e está é a formação que a eles grupos é oferecido, e 

é essa formação modeladora que nesse trabalho entendemos como  enformadora. 

É importante colocarmos aqui que o principio de escola, como meio de 

empregabilidade, já não se sustenta pela razão de que ao nos tornamos consciente que os 

baixos índices de empregos não apontam, em si mesmo, uma carência da formação escolar, 

mas uma característica do meio de produção capitalista, que deve manter uma grande massa 

desempregada para manter a mão de obra desvalorizada. Se assim entendermos esses jogos de 

mais-valia
63

 em relação ao custo da força de trabalho no capitalismo, entenderemos que no 

neoliberalismo essa característica ira ser potencializada ainda mais, uma vez que o principio 

neoliberal é potencializar a produção a baixo custo, isso por sua vez significa tornar a força de 

trabalho ainda mais barata.    

Nessa mesma direção contraditória ao que foi explicado á cima, é principiado pelo 

Banco Mundial que a educação dos primeiros anos da formação básica seja voltada para a 

adaptação do indivíduo à rotina de produção, e que se torne prioridade a formação do ensino 

fundamental, e, dentro dela a transmissão de “conhecimentos básicos” da língua portuguesa, 

da matemática e de conhecimentos vinculados ao meio de produção, atentando para a 

proporção necessária à assimilação desse pelo meio de produção local, e é assim que a 

normatização da fragmentação do conhecimento se torna velada dentro desse documento. Tal 

que esse ponto ruidoso, que envolve o processo de escolarização voltado para a 

empregabilidade, não resolve em si o problema dos autos números de desembreados em uma 

sociedade, mas apenas torna apto – dentro dos moldes desejados – uma leva maior de 

indivíduos e, por sua vez, torna possível baratear ainda mais essa força de trabalho, que fica a 

espera por ser inserido no mercado de trabalho.  

Assim é importante que entendamos que esse processo de formação escolar para o 

mercado de trabalho não se sustenta em seus argumentos justificadores, pois, como foi 

exposto anteriormente, uma formação voltada para empregabilidade não garante bons 

empregos para um maior número de pessoas. Ao contrario, essa escola para a 

empregabilidade termina por se fechar para tantas outras potencialidades que esse espaço 

poderia proporcionar, tal que uma “educação voltada para o trabalho retoma a linha redutora 
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  Mais–valia: termo utilizado para referir-se à diferença existente entre o valor da mercadoria produzida, a soma 

do valor de seus meios de produção e o valor do trabalho, que apresenta-se como a base de lucro no sistema 

capitalista. Observando que a concepção de valor ai não pode ser entendido como algo concreto ou absoluto, mas 

sim passiveis de muita variabilidade indo de uma sociedade para a outra, como explica MARX (1983).  
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de „formação de hábitos e atitudes‟ para a produtividade” (FONSECA, 1998, p, 15) e, isso 

significa na pratica podar a potencia libertadora dos espaços escolares e supervalorizar o seu 

poder adaptativo. Sobre esse processo de tornar os espaços escolares voltados para o livre 

mercado esclarece Fonseca (1998. p 19): 

 

 

A preferência pelo nível primário é retomada no documento político do 

Banco de 1995, no qual são reiteradas algumas evidências empíricas que já 

haviam sido tratadas no documento de 1980. Entre elas, o aspecto social 

desse nível de ensino, no que se refere à formação de hábitos e atitudes para 

o desempenho profissional e a taxa de retorno econômico atribuída ao nível 

primário. Com base nessas evidências, o ideal democrático de 

universalização do ensino foi reduzido à oferta do nível primário, para o qual 

o Banco recomenda prioridade na assignação dos seus créditos e na 

distribuição dos recursos públicos dos países em desenvolvimento. Os níveis 

de ensino seguintes deverão ser dimensionados seletivamente. Para tanto, 

são sugeridas estratégias ao setor público, como a cobrança de taxas 

escolares, a descentralização administrativa e a transferência gradativa dos 

serviços educacionais para o setor privado.  

  

 

Revisitado o signo ideológico da distinção no sentido negativo, dado que volta a ser 

aceitável de forma transmutada a ideia de que aos grupos providos economicamente que 

podem pagar por uma capacitação mais aprofundada, é garantida a distinção entre as 

instituições de ensino público e privado, uma vez que aos desprovidos economicamente, que 

não podem pagar por sua formação educacional privada, é assegurado um pacote básico 

mínimo de conhecimentos funcionais que garantam a assimilação dessa força de produção 

pelo meio de produção local. Dessa forma, como diz Fonseca (1998, p. 16), “[...] a formação 

escolar voltada para as periferias urbanas e zonas rurais (onde se localizava a força de 

trabalho mais pobre e a maior oferta de trabalhos informais) deveria ser mais barata e mais 

rápida”. 

A competição entra aí não só como um instrumento que assevera
64

 a adaptação do 

indivíduo as leis do livre mercado, como também um elemento que retira do Estado uma 

parcela de responsabilidade sobre esse indivíduo, depositando-a nele mesmo e na sua 

competência. 

 

 

Cria-se, assim, uma „síndrome de qualificações‟ que reforça a tendência 

natural de conceber todo sistema educacional como uma sequência de níveis 
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 Quando afirmamos que a competição assevera essa adaptação, entendemos que: a competição faz com que se 

instale uma lógica de animalidade onde todos estão lutando contra todos pela sobrevivência, e isso, por sua vez, 

faz com que vivenciemos de forma também velada nosso instinto de sobrevivência (ADORNO, 2002). 
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de ensino, onde cada um prepara para o seguinte (BIRD, 1980a, p. 9, 46 

apud FONSECA, 1998, p. 16). 

 

 

Essas premissas ideológicas veladas por concepções de eficiência e eficácia
65

, por sua 

vez, vão se incidir em vários discursos de fundo econômico, como o caso do discurso da 

“limitação financeira” que corrobora a necessidade de se enfraquecer o papel do Estado 

dentro da sociedade e o transferir parcialmente para o setor privado. Como é o caso, ainda, 

tanto das políticas de descentralização administrativa e centralização normativa, impostas por 

tal organização, aqui citada, dentro dos seus acordos, como da relação entre o setor público 

educacional e o setor privado, outra imposição dessa organização.   

Devemos entender que o barateamento dos custos da educação para o setor público se 

relaciona com o processo de desmantelamento do Estado como agente da promoção social e 

organizador da economia, tendo em vista que esse poder é inferido ao mercado, emoldurando 

o estado neoliberal em uma função compensatória dentro das suas políticas sociais. Além 

disso, é preciso entender como esse barateamento faz uso de discursos financeiros para 

legitimar a formação funcional que é estipulada àqueles que não podem pagar por uma 

formação privada. Nesse sentido, o enfoque mais “realista” de educação para a pobreza no 

contexto da segmentação do mercado de trabalho, somado à diretriz de barateamento dos 

custos da educação para o setor público, reduz a educação formal a um instrumento de 

adaptação coletivo, aquilo que manterá o status quo do mercado de produção e de consumo. 

Essa política “realista” foi imposta pelo Banco Mundial ao governo brasileiro, uma 

vez que “A sequência dos financiamentos do BIRD ao Ministério da Educação mostra uma 

adequação dos objetivos dos projetos às diretrizes políticas do Banco” (FONSECA, 1998, p 

14).  Sobre isso, esclarece o mesmo autor: 

 

 

Além das exigências na base econômica, o novo modelo organizacional do 

BIRD impõe as chamadas "condicionalidades" para os seus empréstimos, 

que incluem a participação do Banco na definição da política de longo prazo 

para os setores financiados. Assim, os critérios para a concessão de 

financiamentos têm permitido que o Banco influencie as agendas setoriais 

dos países. Um exemplo ilustrativo foi a participação do Banco na definição 

de políticas para a Região Nordeste, durante os anos 80 (FONSECA, 1998, 

p. 18). 
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 Termo gerencialistas utilizado para se referir a aquilo que é idealmente produtivo nas concepções da teoria da 

Qualidade Total (GONSALVES,  et al 1996). Essa teoria levada para escola impõe que se produza mais e se 

gaste menos (BARBOSA, 1995). 
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Além disso, sabemos que várias pesquisas sobre os documentos do Banco Mundial e 

das Conferências Mundiais deixam claro que a análise econômica antecede a formulação das 

políticas educativas, o que significa dizer que ela repercute nos currículos, nas formas de 

funcionamento das escolas, nos critérios de seleção de conteúdos, na formação de professores, 

nas formas de avaliação do sistema, das escolas e das aprendizagens, como bem esclarece 

Libâneo (2013). 

Para evidenciarmos ainda mais aquilo que foi afirmado, tomemos como exemplo a 

participação do BM na definição de políticas públicas para a Região Nordeste nos anos 1980 

no Brasil e observemos que:  

 

 

Os componentes educacionais voltavam-se para o aumento da produtividade 

da população mais pobre, como propunha a política voltada para a pobreza. 

Previa-se a inserção rápida dessa população em atividades não-formais, 

capazes de permitir a geração de renda à curto prazo (FONSECA, 1998, p 

16).  

  

 

Essa política, por sua vez, era integrada a um subprojeto de alfabetização e de 

educação inicial. Se inferirmos que a taxa de analfabetismo no Nordeste na década de 1980 

era de 45,5%, na população com 15 anos ou mais, e que essa população, na década de 1990, 

caiu para 28,7%; podemos ver que tais políticas tiveram um lado positivo para a nossa 

população. Contudo, esse ponto positivo vem atrelado a um aumento assustador das 

desigualdades regionais.  Como foi analisado nessa situação, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa (INEP) para chegar a evidencia de que há um aumento da desigualdade 

entre o Nordeste em relação ao Sul. Segundo a pesquisadora do Instituto Nacional de estudos 

e Pesquisa (INEP), Maria Helena Guimarães de Castro: 

 

 

[...] a despeito da melhoria dos indicadores educacionais verificada que na 

última década, [...] vem se aprofundando o grau de desigualdade regional e 

interestadual, especialmente em relação aos indicadores de transição, 

eficiência e efetividade do sistema (Castro, 1999, p. 496).
66

  

 

 

Tal pesquisa nos mostra que além do aumento da desigualdade entre as regiões no 

país, com a queda do número de analfabetos por razão da garantia da obrigatoriedade do 

ensino fundamental, o país como um todo viu surgir o fenômeno do analfabetismo funcional. 
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 Disponível em: 
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Assim, a diminuição dos índices de analfabetismo acompanhou o surgimento de elevadas 

taxas de analfabetos funcionais. Esses dados nos permitem inferir que a diminuição dos 

índices de analfabetismo em nada modificou a situação daqueles que, alfabetizados, 

continuaram vivendo à margem do processo de desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 

Independente de alguns acreditarem que tais números resultam da inserção das camadas 

populares nos espaços escolares, contudo esse raciocínio de justificativa por si mesmo já se 

mostra como um preconceito em relação às capacidades de aprendizado daqueles provindos 

das classes menos desfavorecidas, uma vez que inferem que os mesmos naturalmente seriam 

mal sucedidos em seus processos de alfabetização. 

Entretanto, independente de tais números relacionando o aumento dos analfabetos 

funcionais o BM, juntamente com o FMI e outras organizações relacionadas, impuseram na 

década de 1990 as políticas educacionais brasileiras: 1. A mercantilização do ensino; 2. 

Priorização do ensino fundamental; 3.  Descentralização administrativa e financeira; 4. 

Controle sobre o trabalho docente; e, de forma velada, entrelaçados a esses pontos, a 

fragmentação do conhecimento, como podemos observar em nosso caminho de 

problematização desvelador.  

 

 A mercantilização do ensino impõe para a educação a formação de força de 

trabalho para o mercado, a liberalização das empresas para lucrarem com a 

educação e abertura do “mercado educacional” para empresas estrangeiras. 

Além de fazer uso da fragmentação do conhecimento para compartimentalizar 

o conhecimento-informação em porções capacitadoras passíveis, assim, de 

serem comercializados com mais eficiência e maior taxa de lucratividade para 

as empresas privadas que se dispuserem a trabalhar com esse produto.    

 A priorização do ensino fundamental pressupõe o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, atitudes funcionais, a formação direcionada para a 

capacitação em nível básico de competências em áreas gerais (habilidades 

verbais, computacionais, comunicacionais e para resolução de problemas), 

pressupondo o condicionamento à lógica de flexibilização, para que o 

trabalhador possa adaptar-se a uma grande variedade de empregos.  

 A descentralização, necessariamente, evidencia: o processo de reorganização 

do trabalho e da gestão sobre a educação escolar, tendo em vista pontos como a 

fixação de padrões, a responsabilização das escolas pelos seus resultados, 

facilitação dos insumos prioritários, a flexibilização das formas de acesso e uso 
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desses insumos, a adoção do monitoramento do desempenho; a transferência de 

parcelas das responsabilidades administrativas periféricas; a adoção do 

discurso de integração da escola à sociedade como meio para tornar legal o 

incentivo às ONGs e ao setor privado como complemento ao Estado. 

 O controle sobre o trabalho docente denota, necessariamente: aulas de acordo 

com o currículo nacional estabelecido; docência limitada por normas e padrões, 

avaliações de aprendizagem e supervisão de ensino externos e internos; 

salários vinculados ao desempenho dos alunos; Substituição do aumento de 

salário por política de bônus e gratificações . 

  

Curiosamente, todos esses pontos podem ser encontrados na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e, na maioria das vezes, são eles os responsáveis pelas contradições 

encontradas no escopo do documento, ou do que o jurista Brandão (2007) chamará de 

pseudossemântica, ao analisar as situações dúbias encontradas na construção dessa lei. Diante 

disso, podemos inferir que, de forma velada, a LDB normatiza a fragmentação do 

conhecimento: entrelaçada a todos esses pontos que direcionam a educação que deve ser 

consonante com as necessidades do mercado de produção.  

Para Brandão (2007), no caso da LDB é assertivo inferir que essas dubiedades são 

resultado da inserção dos ditames das políticas neoliberais, uma vez que essa inserção, 

necessariamente, leva à necessidade da retórica democrática, esperando que tal uso do 

glossário aceito pelo coletivo torne também aceitável os pontos aqui expostos e, assim, 

possibilitando a legitimação dos mesmos. Por isso esse jurista nomeia essa situação de uso da 

pseudossemântica para indicar o uso de um glossário democrático que legitima pressupostos 

nada democráticos.    

Independentemente da educação ser definida no Art. 1° do Título I como “[...] os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (LDB, 1996, p. 17), o Estado só se compromete 

legalmente com a educação formal, como está disposto no parágrafo 1° desse mesmo título. 

Da mesma forma, podemos entender que, como preceitua o  Art. 2° do Título II dessa 

lei, “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LDB, 1996, p. 

17) . Por isso, necessariamente, o ensino deve ter como base os princípios: 
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I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional da educação 

escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - 

valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais (LDB, 1996, p. 17-18). 

 

 

Contudo, tais princípios não se tornam crivo de seguridade e garantia dos direitos 

educacionais, dado que: a concepção de igualdade de condições se esvazia diante da 

priorização do ensino fundamental e a garantia do acesso progressivo dos demais níveis, “[...] 

segundo a capacidade de cada um”, como está posto no Art. 4° do Título III, que se dispõe 

sobre “Direito à educação e do dever de educar” (LDB, 1996, p. 16).  

Da mesma forma, esvazia-se a concepção de liberdade de pensamento, da pluralidade 

pedagógica, quando o mesmo documento legaliza a centralização das tomadas de decisões 

essenciais, ao delegá-las à União, como está posto no Art. 9° do Título IV, o qual dispõe 

sobre a organização da educação. Elemento que está em consonância com que o BM dita, uma 

vez que é uma das recomendações cruciais que a elaboração e o desenvolvimento do currículo 

sejam “[..] restrita ao poder central ou regional, sem participação local” (TORRES, 2009, p. 

156). A necessidade de cortes de gasto do Estado com encargos sociais é ocultada por meio da 

descentralização das responsabilidades financeiras e da centralização do poder de 

normalização, dado que “[...] o que se delega e descentraliza são, na verdade, decisões já 

tomadas: o que resta para decidir nos âmbitos intermediários e locais são as possíveis 

adaptações e variações dessas decisões tomadas pelo poder central” (TORRES, 2009, p. 183). 

Esse esvaziamento de sentido também acontece com o princípio de valorização do 

profissional da educação, tendo em vista que sua participação no processo de construção dos 

sistemas de ensino é resumida à atuação como asseguradora da transmissão dos valores e 

conhecimentos-informações impostas. É o que podemos ver no Art. 13°, que também é 

incompatível com a postura dúbia que dispõe sobre a necessidade de se ter como “[...] 

objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número 

de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento” (LDB, 

1996, p. 25). Ao mesmo tempo, não estipula um número máximo de alunos por professor ou 

por sala, mas apenas dispõe sobre essa necessidade e a coloca como responsabilidade relativa 

dos sistemas de ensino se suas finanças, assim como está posto no paragrafo único desse 
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mesmo Artigo. Para explicar essa desvalorização implícita do professor na lógica “realista” 

mundial, Torres (2009, p. 134) afirma que: 

 

 

A educação passa a ser analisada com critérios próprios do mercado e a 

escola é comparada a uma empresa. O ensino resume-se a um conjunto de 

insumos inputs que intervém na caixa preta da sala de aula – o professor 

sendo mais um insumo – e aprendizagem é vista como o resultado previsível 

da presença (e eventual combinação) desses insumos. 

 

 

 Na mesma situação é esvaziado o princípio de gestão democrática, ao tornar esse 

elemento assegurado pelos sistemas de educação específico, se houver meios financeiros para 

tal, e, se sua situação cultural e social permitir, dado que a obrigatoriedade desse princípio 

está relacionada a elementos que podem desobrigar essa mesma obrigatoriedade. O Art. 15° 

diz que “Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades” (LDB, 1996, p. 22). Além disso, 

essa obrigatoriedade não se estende às instituições privadas, como é possível inferir ao 

analisar o Art., 7°, que diz: 

 

 

O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - 

cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 

sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, 

ressalvado o previsto no Art. 213 da Constituição Federal. TÍTULO IV Da 

Organização da Educação (LDB, 1996, p. 19). 

 

 

Apesar de o Art. 14° dessa mesma lei principiar os meios que essa gestão deve se por 

nos espaços educacionais públicos, fato que é consonante com o princípio de gestão 

democrática constitucional, nossa realidade mostra que um dos elementos que fariam esse 

princípio deixar de ser. No geral, uma vitória democrática retórica por só se fazer no papel, é 

tornar os indivíduos participativos dentro dos espaços escolares, assim a gestão democrática 

seria realmente uma ação política democrática participativa, em que os indivíduos fazem parte 

da escola e são estipulados a fazer parte da sociedade onde a escola é inserida, tornando esses 

indivíduos protagonistas desses espaços.  

Todavia, a própria lógica adaptativa que essa escola toma como reflexo das 

determinações imputadas pelos princípios neoliberais, os desestimula a tornarem-se 

protagonistas desses espaços. Como resultado disso, vemos nossas escolas muitas vezes sem 

Projeto Político-Pegadógico (PPP). Ou este é formulado por terceirizados em escolas muito 
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grandes, ou é elaborado sem a participação dos professores – situação que é frequente –, ou 

sem a participação da comunidade. Então, como entender que, apesar da garantia da lei que 

deveria estimular que a gestão democrática se tornasse uma prática política coletiva, ao 

mesmo tempo, esse mesmo documento esvazie esse sentido democrático ao normatizar 

mecanismos centralizadores, como é o caso da normatização das funcionalidades do MEC em 

relação aos demais âmbitos desse sistema educacional? 

Assim como esse ponto, vários outros evidenciam a construção de um documento que 

dicotomiza o ensino público do ensino privado, uma vez que exime as instituições privadas 

educacionais de vários pontos que são norteadores da educação pública, como, por exemplo, a 

necessidade de uma gestão democrática, que, independentemente de problematizada aqui, só é 

obrigatória para a escola pública, embora essa lei preconize que as instituições públicas e 

privadas devem manter-se consonantes infimamente.   

Ao problematizarmos o princípio que impõe à educação a garantia de um padrão de 

qualidade, observemos que esse padrão de qualidade, se relacionado aos preceitos das 

instituições financeiras multilaterais como o BM, dado que desenvolvem a partir de um 

sentido economicista que se fixa a uma meta básica mínima de custo-benefício 

econômico/social para estipular uma qualidade vinculada a elementos quantitativos e não 

qualitativos, então essa garantia será voltada a uma lógica mercantilista.  

Esse padrão de qualidade se transforma, normalmente, em um padrão quantificativo, 

que impõe a estruturação de meios avaliativos, que por sua vez deve, frequentemente, fixar 

esses mesmos padrões quantitativos para os sistemas de ensino. Como é possível analisar no 

inciso IX do Art., 4°, ao dispor que “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (LDB, 1996, p. 18). 

É importante ressaltarmos que o princípio de coexistência de instituições privadas e 

públicas, apesar de passíveis a críticas, está relacionado à flexibilidade dicotômica com que 

esse documento tratará o ensino privado e o ensino público, eximindo esse primeiro de muitas 

imposições em relação ao ensino público. Ao mesmo tempo, abre brechas legais que tornam 

possível a transposição de verbas públicas para os setores privados envolvidos com a 

comercialização da educação, tendo em vista suas possíveis relações de assistência às 

demandas da educação pública. Dessa forma, “O setor privado terá um papel fundamental ao 

determinar a demanda do mercado” (CORAGGIO, 2009, p. 105), e isso está relacionado, 

também, com as estratégias adotadas para “[...] baratear os custos das políticas sociais, 

mobilizando alternativas de recursos através do setor privado” (CORAGGIO, 2009, p. 201). 
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Contudo, um dos pontos que mais se repete na LDB, é a “[...] vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (LDB, 1996, p. 17), tendo em vista que esse 

ponto se repete em quase todos os títulos que formam o documento, desde a sua definição até 

a definição do currículo básico da educação, como podemos ver no parágrafo 2° do Art. 1°, 

no Art. 2°, no inciso XI do Art. 3°, no Art. 22°, no inciso III do Art. 27°, no inciso III do Art. 

28°, no inciso II do Art. 35°, no parágrafo 4° do Art. 36°, no parágrafo 2° do Art. 37, em todo 

capítulo III etc. Tal repetição entra em contradição com o preceito de que a educação formal 

“[...] tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando” (LDB, 1996, p. 17), dado que 

evidencia o direcionamento da educação formal não para a formação plena, mas a capacitação 

dos indivíduos por meio da obtenção de conhecimentos específicos, que garantam sua 

assimilação pelo sistema de produção.  

Esse ponto é um dos que mais evidencia a normatização da fragmentação do 

conhecimento, por meio do processo de absorção das diretrizes neoliberais pela LDB, pois, 

como foi colocado acima, se o sentido é centralizado na empregabilidade e não realmente na 

formação, os conhecimentos dessa formação serão direcionados para essa empregabilidade e 

não para a formação plena do sujeito. Isto se configura pelo fato de que o mercado de trabalho 

não exige um pensamento crítico e, por isso não impõe uma formação plena, mas, no máximo, 

um pensamento lógico rápido. A necessidade da integração do setor de políticas educacionais 

ao setor de políticas econômicas e o direcionamento dessa integração para a produção, ponto 

legitimado pela imposição entre relação direta da educação com o trabalho, evidenciam “[...] a 

subordinação das políticas sociais ao objetivo econômico da competitividade” (COROGGIO, 

2009, p. 93). 

Esse ponto entra em contrassenso com qualquer postura humanista que possa ser 

encontrada na LDB e, por isso, quem sabe, explica a diminuição do uso dos mesmos nesse 

documento, está em acordo com a concepção que direciona porções de conhecimentos 

específicos para grupos sociais específicos, visto que é imposta como crivo de sucesso dessa 

educação a inserção do indivíduo no mercado de produção. Nesse sentido, as porções de 

conhecimentos-informações serão organizadas conforme o poder de aquisição daquele que 

consumirá esse produto, dado seu carácter mercantilista. Logo, há o reforço da dicotomização 

da educação oferecida pelas instituições privadas e as públicas, ao mesmo tempo em que 

transmite conhecimento-informação, imposto como necessário, fato que caracteriza a 

semiformação e, por sua vez, evidencia mais uma vez a normatização da fragmentação do 

conhecimento, também torna possível o processo de legitimização dos princípios impostos 

por tais políticas.  
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Concomitante, isso se evidencia ao observarmos que a LDB estipula esse crivo como o 

ponto direcionador das demais disposições, para daí normatizar que a educação pública tem 

por responsabilidade garantir um pacote básico de conhecimentos, que serão transmitidos pelo 

ensino fundamental, uma vez que é este grau de formação que é obrigatoriamente garantido 

por esse documento, como está disposto no parágrafo 2° do Art. 5° - “[...] o Poder Público 

assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório” (LDB, 1996, p. 19). Contudo, a 

concepção de “[...] pacote básico” também é normatizada para o ensino básico público, como 

também para outras modalidades de ensino público que serão “progressivamente extendidas” 

ao público mais carente, “segundo a capacidade de cada um”, como está posto na LDB 

(1996). Isso porque a formação garantida aos usuários das escolas públicas pelo Estado recebe 

uma ressignificação utilitarista, ao mesmo tempo em que esta se torna atrelada às limitações 

do âmbito financeiro. 

Dentro desse processo de ressignificação do sentido da educação formal como suporte 

das políticas sociais, é justificada a disposição de pacotes básicos de conhecimentos 

formadores da mão de obra barata. Em outras palavras, é normatizada a garantia de “[...] 

padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, 

por aluno” (LDB, 1996, p. 18), como está disposto no inciso IX do Art. 4° da LDB. 

Ou seja, a formação dos desprovidos economicamente que não podem pagar por 

pacotes não básicos, oferecidos pelas instituições de ensino privadas via comercialização do 

conhecimento-informação, é limitada à capacitação do indivíduo para que ele tenha acesso a 

um meio de fazer parte da força de produção que mantém o mercado. Essa inserção, por si só, 

já exime o Estado de sua responsabilidade em proporcionar elementos de desenvolvimento 

econômico e social que ofereçam, por sua vez, meios efetivos para combater a desigualdade 

social, independentemente do modo desse acesso beneficiar ou não realmente esse indivíduo. 

Por isso, visando à eficiência e à diminuição de gastos, essa educação pública limita-se à 

formação básica mínima oferecida como compensatório via educação pública, outro fato que 

evidenciará a normatização da fragmentação do conhecimento. 

Esse mesmo fato também pode ser analisar ao problematizarmos o Art. 22°, que 

dispõe sobre a finalidade da educação básica onde apenas é inferido que a mesma “[...] tem 

por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável [...] 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (LDB, 1996, p. 24). 

Esses pacotes básicos entendidos pelo BM como os necessários para, tanto formar a 

mão de obra barata como para transmitir os valores adaptativos vigentes e, por isso, são eles 

os garantidos pelo serviço público educacional, são porções de conhecimentos, geralmente, 
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funcionais que fazem uso da fragmentação do conhecimento. E por isso evidenciam ainda 

mais a normatização da fragmentação do conhecimento, uma vez que esses pacotes básicos 

confirmam a compartimentalização do conhecimento para direcionar tipos e graus de 

conhecimentos básicos que devem ser adquiridos para garantir um maior índice de produção 

daqueles vistos como futura força de trabalho.   

Como podemos inferir, esse fato se torna perceptível ao analisarmos o parágrafo 1° do 

Art. 26° da LDB em vigência, que dispõe sobre o currículo comum do ensino básico, que 

termina por conotar um sentido de currículo único: “Os currículos a que se refere o caput 

devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do 

Brasil” (LDB, 1996, p. 26). Problematizemos o porquê dos conhecimentos como língua 

portuguesa, matemática e conhecimentos científicos, serem priorizados em relação aos 

demais, que apenas são citados de forma geral. Por que, diante de tantos anos de priorização 

desses conhecimentos específicos e da ineficiência dessa estratégia, como proporcionadora do 

desenvolvimento de uma formação mais conivente com o sentido de formação para “[..] o 

pleno desenvolvimento do educando” na educação formal brasileira, esses conhecimentos 

continuam sendo impostos como os necessários para essa formação? 

Além dessa problematização, ainda sobre a formação do currículo base vale, diante de 

tudo que foi exposto aqui, questionarmos: qual o sentido dos “[..] valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática” (LDB, 1996, p. 28), que são normatizados como diretrizes para essa educação 

básica?   

A escola sendo tratada como uma empresa, como dispõem os ditames do BM ou 

organizações multilaterais que comungam com seus princípios, fica à 

 

 

Mercê do mercado e da concorrência para que a interação entre 

consumidores e fornecedores de serviços educacionais defina a quantidade 

de educação, seus conteúdos e pedagogias, suas formas de estruturação, em 

que áreas e a que preções deve ser oferecido [...]. Seguem nessa linha as 

recomendações para minimizar a gratuidade, recuperavndo os custos sempre 

que possível [...]. quando, por razoes políticas, não for possível cobrar taxas, 

admitir-se-á que outras fontes de renda “genuínas” compensem a” 

artificialidade” dos preços subsidiados [...]. Essa incerteza com relação ao 

curso da economia, somada á previsão de que um novo modelo de 

desenvolvimento “informacional” [...] demandará uma força de trabalho 

flexível, facilmente reciclável, tanto à sua posição lógica de base de 

conhecimentos (leitura, escrita, matemática, soluções de problemas) 

(CORAGGIO, 2009, p. 103-105). 
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Nesse sentido, esses pacotes básicos de conhecimentos oferecidos pela educação 

pública estão em consonância com o que o BM determina como prioridade a ser depositada 

sobre a educação básica. Tal organização argumenta que: 

 

 

A educação é pedra angular do crescimento econômico e do 

desenvolvimento social e um dos principais meios para melhorar o bem-estar 

dos indivíduos. Ela aumenta a capacidade produtiva das sociedades e suas 

instituições políticas, econômicas e cientificas e contribui para reduzir a 

pobreza, acrescentando o valor e a eficiência ao trabalho dos pobres e 

mitigando as consequenciais da pobreza nas questões vinculadas à 

população, saúde e nutrição [...] o ensino de primeiro grau é a base e sua 

finalidade fundamental é dupla: produzir uma população alfabetizada e que 

possua conhecimentos básicos de aritmética capaz de resolver problemas no 

lar e no trabalho, e servir de base para sua posterior educação (BM, 1992, p 

63, apud TORRES, 2009, p. 131). 

   

 

Esses pacotes básicos, que limitam-se à transmissão de conhecimentos funcionais em 

língua portuguesa, matemática, somados à transmissão dos valores adaptativos que devem 

acomodar o indivíduo enformado por essa educação-básica dentro dos princípios que regem o 

livre mercado como ordenador das estruturas socioeconômicas, estão em consonância com a 

estreita visão que foi imposta ao Brasil. Torres (2009, p. 142) ainda esclarece sobre isso que:  

 

 

A estreita visão da educação como conteúdos (o ensino como informação a 

ser transmitida e a aprendizagem como informação a ser assimilada) é a que 

subjaz à concepção tradicional, transmissora e “bancária” da educação, e é 

coerente com a noção de “qualidade da educação” como “rendimento 

escolar”. 

  

 

Demonstramos, dessa forma, a normatização da fragmentação do conhecimento por 

meio da LDB, dado que essa lei reflete como a educação onde prepondera o sentido 

adaptativo se torna uma extensão da economia, subordinando-se aos princípios que norteiam 

esse setor. Sujeição que é legitimada pelo discurso atrelado à economia mundial, segundo a 

qual a mesma teria suas estratégias justificáveis por ela ter como finalidade combater os 

conflitos sociais ao mesmo tempo em que faz uso do potencial de força de trabalho ainda não 

explorado para diminuir essa mesma desigualdade. Assim, é normatizada a prioridade da 

transmissão de conhecimentos-informações básicos fazendo uso da priorização do ensino 

fundamental, que, por sua vez, desvela a razão da LDB dispor, no Art. 32°, que: 
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O ensino fundamental [...], obrigatório e gratuito na escola pública, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e 

a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 

se assenta a vida social (LDB, 1996, p. 27-28). 

 

 

Diante disso, essa formação básica do cidadão vincula-se a uma concepção adaptativa-

reprodutivista, semiformadora que prepara o indivíduo para o enformamento. Como se pode 

analisar, portanto, está em consonância com a postura do BM, por ser resultado de uma 

relação direta entre o sistema educativo e o sistema de mercado, dado que relaciona as 

relações pedagógicas às relações de insumos, como afirma Coraggio (2009).  

Assim, evidenciamos aquilo que é determinado como conhecimentos básicos a serem 

transmitidos por uma educação básica, pois, como reflete Libâneo (2013), está claro que a 

educação fundamental (denominada nos documentos como “educação básica”)
67

 constitui-se 

em uma política compensatória para proteção dos pobres, uma vez que, mantidos nessa 

condição, não poderiam ajustar-se aos padrões do desenvolvimento econômico. Desse modo, 

ela cumpre um papel de integração social – na perspectiva dessas políticas educacionais 

internacionais
68

 –, pois supre os pobres de conhecimentos mínimos, especialmente 

alfabetização, bem como de habilidades de sobrevivência como planejamento familiar, 

cuidados com a saúde, nutrição, saneamento e educação cívica, tal como aparecem 

reiteradamente nos documentos. Segundo Soares (2009, p. 30), “[...] as políticas de alívio à 

pobreza têm caráter instrumental, subordinando-se ao objetivo de evitar a emergência de 

tensões sociais que possam comprometer a continuidade das reformas econômicas”. 

                                                           
67

 É importante esclarecermos que a educação colocada como educação básica nos documentos do BM não se 

refere ao que é estipulado como educação básica no documento da LDB, pois nos documentos do BM é 

estipulado que a educação básica seria a porção de conhecimento básico que seja necessário para a inserção dos 

pobres no mercado de trabalho. Já na LDB a educação básica é colocada como fase escolar que se subdivide em 

educação infantil, ensino fundamental I e II, e ensino médio, somado as modalidades distintas que tais fases 

podem tomar.  
68

 A internacionalização das políticas educacionais é um movimento gerado pela globalização em que agências 

internacionais, financeiras ou não, formulam recomendações sobre políticas públicas para países emergentes ou 

em desenvolvimento, incluindo formas de regulação dessas políticas em decorrência de acordos de cooperação 

entre esses países. As agências internacionais principais são:  Organização das Ações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco), Banco Mundial (BIRD), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), as quais em conjunto ou isoladamente realizam 

conferências, reuniões para definir e difundir políticas educacionais para países do capitalismo periférico  

(LIBÂNEO, 2013, p. 3).  
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A LDB é um documento construído a partir das pressões externas e internas 

fomentadas pelo BM, e por organizações que compactuam com suas premissas. Pressões 

essas que determinaram a este documento a necessidade de adequar a escola brasileira aos 

novos paradigmas de organização mundial. Tais determinações impressas no documento que 

regem a escola brasileira, no geral, estão relacionadas com a instrumentalização do combate à 

pobreza mundial por essas organizações multilaterais, pontos legitimadores de suas políticas, 

e que compactuam com a propagação de programas sociais que visam “[...] garantir o suporte 

político e funcional econômico”, ditados por essas mesmas organizações como” necessários 

ao novo padrão de crescimento baseado no liberalismo econômico” (SOARES, 2009, p. 27).  

Essa influencia é fruto de recomendações que nos são impostas “[...] como uma receita 

técnica diante de uma situação objetiva inevitável” (CORAGGIO, 2009, p. 82). Ainda 

conforme esse autor: 

 

 

O poder dos organismos multilaterais sobre os governos dos países em 

desenvolvimento é exercido menos por seu aporte financeiro [...]; o fator 

decisivo é a sua capacidade de interferir nas relações econômicas 

internacionais (por exemplo, vinculando o acesso ao mercado de capitais 

com a assinatura de acordos prévios com o FMI ou o Banco Mundial, que 

impõem sua política econômica e os parâmetros da relação Estado/sociedade 

[...]). Os governos que controlam esses organismos obtêm um grande poder 

(leverage) com custos muito baixos, a tal ponto que [...] pode-se manipular 

suas políticas – as políticas internas dos países em desenvolvimento – por 

controle remoto. [...]. esta influência manifesta-se dramaticamente quando se 

apela ao bloqueio econômico, um recurso também político que, apesar do 

fim da Guerra Fria, está sendo utilizado com frequência (CORAGGIO 1994a 

apud CORAGGIO, 2009, p. 82-83). 

 

 

Dessa maneira, tais organismos multilaterais, em conjunto com os grupos da elite dos 

países em desenvolvimento, no caso o Brasil, conseguem orquestrar como se pensa e se 

estrutura a educação formal desse mesmo país.  Tal que como, Coraggio (2009, p. 83) ainda 

esclarece:  

 

 

Este não é, porém, um problema “externo” às nossas sociedades. De fato, é 

comum na região um estilo elitista de gestão pública. È típico que a 

intelligentsia governamental faça acordos de cúpula com as agências 

internacionais ou com representantes dos governos dos países desenvolvidos 

e realize um trabalho especial para legitimar ex post facto esses acordos. 

 

 

Tendo em vista o que foi exposto, se torna mais explicável como foi dado o processo 

de construção da LDB em vigência e o porquê do uso de subterfúgios antidemocráticos – 
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como é compreendida a manobra política realizada para garantir que fosse indeferida a 

proposta da LDB provinda das camadas populares –. Essa foi a maneira encontrada para 

garantir, em sua maioria, a introjeção dos preceitos, compreendidos como necessários, nesse 

documento. 

O que podemos ver, como resultado disso, é a naturalização da subordinação das 

políticas educacionais às políticas macroeconômicas, visando “[...] a estabilidade monetária 

sem contrariar as tendências do mercado”, uma vez que isso garantiria “[...] tanto o 

pagamento dos juros da dívida externa como o livre movimento do capital e seus lucros” 

(CORAGGIO, 2009, p. 81). Isso implica na determinação do foco da educação escolar que 

deixa de ser voltada para a formação no seu sentido ontológico – concepção teórica (CAMBI, 

1999) –, para se fixar em um sentido pragmático economicista neoliberal.   

Conforme tudo que foi analisado até agora, torna-se evidente a normatização velada da 

fragmentação do conhecimento pela LDB, como resultado da relação da LDB com as sumas 

estabelecidas pelas organizações multilaterais, em especial, o Banco Mundial que termina por 

normatizar uma educação formal adaptativa e por isso normatiza a fragmentação do 

conhecimento. 

Torna-se evidente, ainda, a reprodução de tais ditames dentro do espaço escolar 

brasileiro, independentemente de tais políticas estabelecidas pelas organizações aqui citadas 

não serem implantadas ipsis litteris, como planejado, muito menos as práticas educacionais 

serem determinadas completamente pela LDB. Apesar disso, tais elementos imprimem em 

nossa formação um caráter adaptativo que pode está nos impedindo de construir uma escola 

realmente voltada para a formação do sujeito crítico. Logo, devemos analisar melhor os 

resultados dessa “educação realista” que faz uso da compartimentalização dos conhecimentos 

em pacotes, para estipular tipos de conhecimentos e graus de conhecimentos que devem ser 

transmitidos para os indivíduos conforme seu status socioeconômico, e entendermos os 

resultados dessa normatização velada da fragmentação do conhecimento.   

Tendo em vista que os conhecimentos-informação priorizados são o Português e a 

Matemática, analisaremos agora a eficiência desses pacotes mínimos básicos, ditos 

formadores de uma sociedade minimamente capaz, dada a limitação dessa formação a duas 

áreas específicas. Analisaremos, ainda, como essa capacitação auxilia na formação do sujeito 

em outros conhecimentos específicos, como também os reais resultados dessa LDB. Para 

melhor entendermos a situação da escola brasileira, apontaremos outras evidências que 

corroborem essa normatização. 
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3.2 O uso da fragmentação do conhecimento como instrumento de adaptação 

 

Suspeita-se que fórmulas que sustentam um modelo de 

escola dentro de um projeto de proteção à pobreza 

aliado a um currículo instrumental e imediatista para a 

empregabilidade podem agravar a injustiça social no 

interior da escola, antecipando formas de exclusão pós-

escola; que mecanismos de avaliação em escala que 

ignoram fatores intraescolares, especialmente as 

condições e práticas de ensino e aprendizagem, podem 

acentuar desigualdades sociais; que currículos baseados 

apenas em práticas de integração e acolhimento social 

ou ações de assistência social estariam pondo em 

segundo plano os elementos pedagógico-didáticos da 

qualidade de ensino, sonegando aos filhos das famílias 

pobres o acesso ao conhecimento universal e o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais por meio 

desse conhecimento.   

(LIBÂNEO, 2013). 

 

Suspendamos por ora nosso aprofundamento no caráter negativo que está por trás da 

situação do Brasil ter como documento norteador de toda a sua educação uma LDB que está 

mais compatível com as expectativas das forças externas ao seu país, como é o caso desses 

organismos multilaterais como o FMI, o Banco Mundial e o OMC, e não com as necessidades 

reais de sua população. Caráter esse que indica, por vários motivos, o velamento de uma 

normatização da fragmentação do conhecimento, em prol de uma necessidade de adaptação. 

Ao que parece, se relaciona diretamente com a necessidade constante do progresso da 

produção e do consumo, independentemente de essa normatização se fazer entrelaçada a 

vários outros elementos que indicam melhorias na educação brasileira, como foi apontado 

pelo nosso processo de problematização até esse ponto de nossa caminhada.  

Aceitemos, momentaneamente, que tecnicamente tais determinações de eficiência, que 

justificam tais pontos negativos, estão corretas, visto que, segundo elas, as políticas públicas 

educacionais – fazendo parte das políticas sociais de uma nação – devem ter como foco 

oferecer pacotes básicos
69

 para aqueles que não são capazes economicamente de comprar para 

si pacotes educacionais não básicos dos setores privados.  

Aceitemos também, momentaneamente, que é razoável termos uma escola pública que 

tem como enfoque transmitir porções de conhecimentos estratégicos que podem auxiliar mais 

o desenvolvimento da população brasileira mais desfavorecida a se tornarem mão de obra 

                                                           
69

 Esses pacotes básicos são preconizados pelas políticas do Banco Mundial e se referem à formação das 

camadas populares que são assistidas pelas escolas públicas: essa organização multilateral dita que deve ser 

oferecidos nessa formação porções de conhecimentos funcionais que tornem o indivíduo atrativo para o mercado 

de produção do seu país. Ler Pedagogia da exclusão (2010). 
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barata dentro do mercado de produção local, independente desses, ao que se indica tornar 

clara a normatização da fragmentação do conhecimento em prol de uma melhor adaptação da 

população brasileira às necessidades do mercado de produção e de consumo.    

Tendo em vista que esses pacotes básicos de ensino estão mais fortemente enfocados 

no ensino fundamental – isto é, estão focados no primeiro grau do ensino básico, séries 

anteriores ao ensino médio –, faz parte desses pacotes a hierarquização estratégica dos 

conhecimentos transmitidos. 

Nessa hierarquia a língua portuguesa e a língua matemática são priorizadas em virtude 

de suas potencialidades técnicas que se acredita inserirem mais rapidamente essa força de 

trabalho, formada pelos indivíduos semiformados, no mercado de produção-consumo, tendo 

em vista sua capacitação estratégica que os torna potencialmente aptos a exercer várias 

atividades de produção mais primárias. Esse fato é coerente com o que é disposto no Art. 4° 

da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (UNICEF,1990), onde se determina a 

priorização dos conhecimentos úteis a serem transmitidos aos pobres.
70

 Vale lembrar que o 

art. 87 da LDB/1996, §1º, estabelece que o Plano Nacional de Educação a ser encaminhado ao 

Congresso Nacional deve estar em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. Sobre isso, explana Libâneo (2013, p. 13): 

 

 

Tão claras intenções parecem compatíveis com uma visão democrática da 

escola para todos defendida por setores progressistas, ainda mais que são 

assentadas em sólidos diagnósticos sobre a situação de analfabetismo, 

pobreza, falta de acesso à população pobre aos conhecimentos e às 

tecnologias. No entanto, se examinadas tendo em conta as políticas globais 

dos organismos financeiros internacionais, logo se verá como foram 

impregnadas da intencionalidade economicista e pragmática. Com efeito, 

verifica-se aí uma visão instrumental de aprendizagem que ao longo das 

políticas dos órgãos multilaterais vai adquirindo uma conotação cada vez 

mais pragmática e imediatista. 

 

 

Então, se o documento norteador de nossa educação introduz tais premissas de 

eficiência e qualidade internacionais, que são impostas pelas organizações multilaterais, e a 
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 Artigo 4 – A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento efetivo – para o 

indivíduo ou para a sociedade – dependerá, em última instância de, em razão dessas mesmas oportunidades, as 

pessoas aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e 

valores. Em consequência, a educação básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da 

aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos programas estabelecidos e preenchimento 

dos requisitos para a obtenção do diploma. Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas no 

que diz respeito a garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente suas potencialidades. 

Daí a necessidade de definir, nos programas educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de conhecimentos e 

implementar sistemas de avaliação de desempenho (UNICEF, DECLARAÇÃO MUNDIAL, 1990).  
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LDB, documento fruto das expectativas de qualidade e eficiência padrão internacional, já está 

em vigor desde 1996, e estamos em 2015, logo, essa Lei de Diretrizes e Bases Educacionais 

está em vigor há 18 anos. 

Dessa forma, analisemos as modificações ocorridas em nossa sociedade como efeito, 

da normatização daquilo que apregoa a LDB, tendo em vista esses anos que estão em vigor 

essa lei, e, posteriormente, analisemos o fruto dessas modificações para termos meios de nos 

posicionar sobre aquilo que o dito livre mercado parece impor como bom para nosso 

desenvolvimento, não só econômico, mas também social, tendo em vista que para essas forças 

de opressão uma coisa está ligada a outra e, por isso, subordinada.  

Assim, se é objetivo desses pacotes básicos no ensino fundamental transmitir aos 

“pobres” conhecimentos-informações mínimos, especialmente focados na alfabetização, bem 

como aqueles que promovam o ensino de habilidades de sobrevivência, como planejamento 

familiar, cuidados com a saúde, nutrição, saneamento e educação cívica, como afirma 

Libâneo (2013). Analisemos agora as taxas de analfabetismo no Brasil no começo da década 

de 1990, período posterior à implantação da LDB e a taxa de alfabetismo pós-implantação da 

LDB, para entendermos os benefícios dessas premissas impostas à educação brasileira. 

O IBGE informa que a taxa de analfabetismo no Brasil entre crianças de 10 à 14 anos 

era de: 12,4 em 1992; 11,3 em 1993; 9,0 em 1995 e 8,3 em 1996
71

, números que dão um salto 

ao analisarmos a taxa entre as idades de 15 ou mais idades, que respectivamente eram: 17,2 

em 1992; 16,4 em 1993; 15,5 em 1995 e 14,6 em 1996. Esses índices de analfabetismo, 

apesar de serem discrepantes entre as regiões do Brasil, devido ao alto índice de desigualdade 

entre as regiões, mostra-nos a eficiência dessas políticas internacionalizadas que visam 

auxiliar os desprovidos economicamente, transmitindo conhecimentos básicos, no caso, o 

processo de alfabetização. Como podemos ver nas tabelas abaixo
72

: 

 

Tabela 1 – Taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade no Brasil 

 

Taxa de analfabetismo de pessoas  

de 15 anos ou mais de idade no Brasil 

1970 33,60% 

1980 25,50% 

1991 20,10% 

2000 13,60% 

Fonte: IBGE (1998). 
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  Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171>. Acesso em: acessado em 

03 de janeiro de 2015. 
72

 Disponível em: <http://teen.ibge.gov.br/biblioteca/274-teen/mao-na-roda/1721-educacao-no-brasil>. Acesso 

em: 02 jan. 2015. 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171
http://teen.ibge.gov.br/biblioteca/274-teen/mao-na-roda/1721-educacao-no-brasil
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Como vemos na tabela acima, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou 

mais caiu de 20,1%, em 1991, para 13,6%, em 2000, índice que em 2012 se mostrará ainda 

menor, conforme os dados da Estatística de Analfabetismo (INEP, 2014), publicada pelo 

Instituído Nacional de Educação e Pesquisa (INEP) e o Ministério da Educação. Segundo essa 

pesquisa, em 2012, o Brasil apresentava uma taxa de analfabetismo de 8,7%, entre a 

população de 15 anos ou mais. Tais dados mostram-nos, possivelmente, o resultado de um 

processo de priorização do ensino fundamental e da transmissão dos conhecimentos básicos 

mínimos, elemento que faz parte do conjunto de diretriz proposta pelas organizações 

multilaterais supracitados (Banco Mundial, FMI, OMC), propostas essas absorvidas e 

normatizados, em sua maioria, pela LDB em vigência. Desse modo, teremos no Censo 1999
73

 

a evidência de que realmente as políticas de eficiência surtiram modificações no corpo social 

brasileiro devido à expansão da escolaridade do ensino fundamental para as diversas classes 

sociais, como podemos observar na tabela abaixo
74

: 

 

Tabela 2 – Taxa de analfabetismo de Pessoas entre 7 a 15 no Brasil. 

 

Brasil e 

Grandes 

Regiões 

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 

anos ou mais de idade 

Taxa de escolarização das crianças de 7 a 

14 anos de idade 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Brasil (1) 13,3 13,3 13,3 95,7 95,3 96,1 

Norte (2) 11,6 11,7 11,5 95,5 95,3 95,7 

Nordeste 26,6 28,7 24,6 94,1 93,2 95,0 

Sudeste 7,8 6,8 8,7 96,7 96,6 96,9 

Sul 7,8 7,1 8,4 96,5 96,7 96,3 

Centro-

Oeste 
10,8 10,5 11,0 96,0 95,6 96,4 

Fonte: IBGE (1999). 

  

 Contudo, se faz necessário analisarmos melhor tais números, para nos certificamos de 

que essas transmissões de pacotes de conhecimentos-informações básicos realmente surtiram 

efeitos benéficos para a sociedade brasileira. Visto que os dados aqui citados confirmam os 

possíveis feitos dessa dita formação na sociedade brasileira – tendo como base pacotes 

mínimos de conhecimentos-informação – por tais dados mostrarem que essa formação 
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 Essa data foi escolhida devido à proximidade da promulgação da LDB e da legalização da obrigatoriedade do 

ensino fundamental. 
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Disponível_em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabel

a3.shtm>. Acesso em: 02 de janeiro de 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm#ta
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm#te
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela3.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela3.shtm
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abrange a maioria da população brasileira, já que pelo que os números indicam a maioria da 

população agora tem garantido o direito a educação. Para isso, analisemos os índices de 

proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
75

, uma vez que o resultado 

dessa avaliação oferece indicadores que evidenciariam ou não se esses pacotes de 

conhecimentos-informações são realmente benéficos para uma formação “mínima” do 

indivíduo inserido na escola. Abaixo, expomos os resultados do Saeb: 

 

Tabela 3 – O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)/Resultados o exame de Português 

 

Série 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

4a Série do E.F. 
 

188.3 186.5 170.7 165.1 1 169.4 172.3 

8a Série do E.F. 
 

256.1 250.0 232.9 235.2 232.0 231.9 

3a Série do E.M. 
 

290.0 283.9 266.6 262.3 266.7 257.6 

Fonte: INEP (2007). 

 

                         

Tabela 4 – O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)/Resultados o exame de Matemática 

 

Série 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

4a Série do E.F. 
 

190.6 190.8 181.0 176.3 177.1 1 182.4 

8a Série do E.F. 253.2 250.0 246.4 243.4 245.0 239.5 

 

3a Série do E.M. 281.9 288.7 280.3 276.7 278.7 271.3 

Fonte: INEP (2007). 

 

Ao analisarmos tais números, nos deparamos com uma realidade díspare entre os altos 

índices de alfabetismo que antes foram expostos e os resultados dos exames de Português e 

Matemática. Diferentemente do que indicam os números de alfabetismo no Brasil, esses 

números do Saeb nos mostram claramente que o grau de conhecimentos mínimos dos alunos 

das escolas públicas vem caindo, informação que nos leva a problematizar os altos índices de 

alfabetismo aqui expostos. 

Tomemos como exemplo o baixo grau dos conhecimentos em Português e observemos 

que um aluno no ensino fundamental que tenha a média 182.4, mal conseguirá:  

 

 

                                                           
75

 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de março de 

2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (Anresc). Disponível em: <http://portal.inep.gov.br>. acessado em: 02 de janeiro de 

2015. 

http://portal.inep.gov.br/
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[...] localizar informações explícitas em textos; identificar o tema de um 

texto; localizar elementos da narrativa como o personagem principal; 

estabelecer relação entre partes do texto. interpretar texto com auxílio de 

material gráfico diverso; identificar o conflito gerador e finalidade do texto 

(BRIDONI; NEITZEL, 2014, p. 448). 

 

 

Os autores supracitados ainda afirmam que: 

 

 

Conforme os resultados da avaliação do Saeb (Brasil, 2012), muitos alunos 

do ensino fundamental, 45,95% do 5º ano e 73,04% do 9º, encontram-se 

abaixo do nível considerado ideal, acarretando dificuldades de aprendizagem 

que são ampliadas de uma série para a outra (BRIDONI; NEITZEL, 2014, 

p. 438-439). 

 

 

Observando os índices expostos na Tabela do Saeb (1999-2005) e as informações 

citadas, vemos que, independentemente do alto número de crianças inseridas na escola, elas 

demonstram um baixo grau de conhecimento. Contudo, devemos entender melhor o que isso 

significa, para isso observemos o que afirmam Bridoni e Neitzel (2014, p. 439) sobre o grau 

de conhecimentos em Português de tais alunos em relação aos índices expostos; 

 

 

Os resultados das avaliações do Saeb (Brasil, 2012) mostram que a maioria 

dos alunos brasileiros avaliados é capaz de lidar com informações explícitas 

ou, ainda, implícitas em um texto; podem fazer conexões nos limites do 

texto ou com seu conhecimento de mundo; têm a competência de reconhecer 

a finalidade de um texto e seu tema; podem estabelecer relações entre os 

elementos do texto. Entretanto, muitos desses jovens são capazes de usar tais 

competências apenas em textos simples. 

 

 

O fato de haver alunos, em processo de alfabetização e os alfabetizados, que apenas 

são capazes de lidar com informações explícitas, ou mesmo, leituras simples, se deve, 

provavelmente, à semiformação, tendo em vista as indicações dos resultados da análise dos 

dados até agora analisados. Essa indicação fica ainda mais gritante ao analisarmos a 

colocação do Brasil no ranking das médias de leitura entre os participantes do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa): em 2012, o desempenho dos estudantes 

brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. De acordo com dados do Pisa, o país somou 

410 pontos em leitura, dois a menos do que a sua pontuação na última avaliação. Sobre isso, 

nos informa o jornal on-line UOL que: 
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Quase metade (49,2%) dos alunos brasileiros não alcança o nível 2 de 

desempenho na avaliação que tem o nível 6 como teto. Isso significa que 

eles não são capazes de deduzir informações do texto, de estabelecer 

relações entre diferentes partes do texto e não conseguem compreender 

nuances da linguagem.
76

 

  

 

Vale informar que o nível de desempenho escolar no Pisa já é um nível muito baixo e 

se refere a:  

 

 

Algumas tarefas neste nível exigem que o leitor localize uma ou mais 

informações que podem demandar inferência e devem atender a diversas 

condições. Outras exigem reconhecer a ideia principal de um texto, entender 

as relações ou interpretar o significado dentro de uma parte delimitada do 

texto quando as informações não aparecem em destaque, e o leitor deve fazer 

inferências elementares. Tarefas neste nível podem envolver comparações ou 

contrastes com base em uma única característica no texto. Tarefas de 

reflexão típicas deste nível exigem que o leitor estabeleça comparações ou 

várias conexões entre o texto e conhecimentos externos, baseando-se em 

experiências e atitudes pessoais (PISA, 2012, p. 42). 

 

 

Na avaliação do Pisa, em Matemática, o país ocupa a 58ª posição e, em Ciências, a 

59ª, com uma média de capacidades em Matemática de 391,5, que nos coloca entre o nível I e 

o nível II. Vale salientar que tais índices que quantificam a capacidade média do brasileiro, 

que fizeram parte da pesquisa, em Matemática e em Ciências são as mais baixas. Para 

entendermos melhor, observemos a que se refere tais níveis, respectivamente: 

 

 

No Nível 1 – media 357,8 –, os estudantes são capazes de responder a 

questões definidas com clareza, que envolvem contextos conhecidos, nas 

quais todas as informações relevantes estão presentes. Conseguem identificar 

informações e executar procedimentos rotineiros de acordo com instruções 

diretas em situações explícitas. São capazes de executar ações óbvias e dar 

continuidade imediata ao estímulo dado. No Nível 2 d – 420,1 – os 

estudantes são capazes de interpretar e reconhecer situações em contextos 

que não exigem mais do que inferência direta. São capazes de extrair 

informações relevantes de uma única fonte e de utilizar um modo simples de 

representação. Os estudantes situados neste nível conseguem empregar 

algoritmos, fórmulas, procedimentos ou convenções de nível básico. São 

capazes de raciocinar diretamente e de fazer interpretações literais dos 

resultados (PISA, 2014, p. 19). 

 

 

É importante observar que a avaliação do PISA, por ter uma concepção de leitura 

cognitiva por ser realizada a partir de comandos mais pragmáticos, os quais se vinculam a três 
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e-empaca-em-ciencias.htm>. Acesso em: 02 jan. 2014. 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm


128 
 

capacidades básicas: “[...] localização, identificação e recuperação de informação e 

interpretação e reflexão” (ROJO, 2009, p. 30). Já o Saeb, se aproxima mais de uma concepção 

discursiva de leitura e, por isso, extrapola aquilo que é avaliado pelo PISA, uma vez que não 

dizem respeito somente ao conteúdo e à materialidade linguística dos textos, “mas também a 

sua situação de produção” (ROJO, 2009). 

Essa pesquisadora ainda nos esclarece que esses dados:  

 

 

[...] vêm demonstrado que a escola – tanto pública como privada, neste caso 

– parece estar ensinando mais regras, normais e obediência a padrões 

linguísticos que o uso flexível e relacional de conceitos, a interpretação 

crítica e posicionamento sobre fatos e opiniões, a capacidade de defender 

posições e de protagonizar soluções (ROJO, 2009, p. 33). 

 

 

Analisando tais dados e relacionando com aquilo que foi observado e problematizado 

sobre a LDB em relação ao seu processo de construção, é possível construirmos uma 

compreensão crítica de que tipo de conhecimento é “bondosamente” oferecido como o 

necessário para a formação da nação brasileira, dado que tais índices apontam que aquilo que 

é oferecido como pacotes mínimos
77

 necessários, apenas transmite para os ditos alfabetizados 

informações técnicas, ou informações instrumentais, sobre aquilo que é disposto, fato que 

pode ser confirmado ao observamos os números do Saeb. 

Tal compreensão se confirma ao relacionarmos esses elementos com os altos índices 

de alfabetismo funcional, que curiosamente vêm aumentando ano após ano no Brasil. É o que 

podemos observar na tabela 5
78

: 

 

Tabela 5 – Índices de alfabetismo funcional 

Índice INAF  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009 

Alfabetos 

funcionais 

 

61% 61% 62% 63% 66% 72% 

Fonte: INAF (2010). 

  

O Instituto Paulo Montenegro (INAF)
79

 ainda declara em seu site que “[...] apenas 1 

(um) em cada 4 (quatro) brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e 
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 Vide nota de rodapé 46 
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 A tabela foi construída com base nos percentuais  publicados no documento  do INAF – Indicadores de 

alfabetismo funcional/2009 –  que podem ser encontradas no site do INAF, vide Bibliografia.  
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 O Instituto Paulo Montenegro é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2000 pelas empresas 

associadas ao Grupo IBOPE, para desenvolver e executar projetos de responsabilidade social, empregando sua 
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matemática” (INAF, 2012), independentemente de terem sidos alfabetizados. Assim, apesar 

de o INAF declarar que acredita que o Brasil já avançou, por razão dos níveis iniciais do 

alfabetismo, ele não pode deixar de declarar que este mesmo país que está alfabetizando “[...] 

não conseguiu progressos visíveis no alcance do pleno domínio de habilidades que são hoje 

condição imprescindível para a inserção plena na sociedade letrada” (INAF, 2012), como 

podemos observar na tabela abaixo:  

 

Tabela 6 – Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional população de 15 a 64 anos (%) 

 2001/2002 2002/2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009 2011-2012 

Analfabeto 12 13 12 11 9 7 6 

Rudimentar 27 26 26 26 25 21 21 

Básico 34 36 37 38 38 47 47 

Pleno 26 25 25 26 28 25 26 

Analfabetos funcionais 

(analfabeto+rudimenta

r) 

39 39 38 37 37 27 27 

Alfabetizados 

funcionalmente 

(básico+pleno) 

61 61 62 63 66 73 73 

BASE 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 

Fonte: INAF (2011). 

 

Exposta essa informação, devemos compreender o que é alfabetismo funcional, para 

daí termos mais instrumentos para entender quais tipos de indivíduos espera-se formar com 

esses conhecimentos-informações básicos. Logo, entenderemos qual é o tipo de brasileiro que 

a escola brasileira, principiada pelos ditames do mercado livre – isto é, das organizações 

multilaterais – está formando.    

Na definição do INAF (2009), o alfabeta funcional é o alfabetizado que está entre o 

nível básico e o pleno das habilidades de letramento: o nível básico é caracterizado pelas 

habilidades simples de ler, compreender e localizar informações em textos, além de ler 

números e resolver problemas envolvendo uma sequência simples, e a nível pleno é 

caracterizado por alfabetizados que leem, compreendem, localizam informações, comparam e 

fazem inferências e sínteses em textos mais longos e nos conhecimentos que envolvem 

Matemática. Isso significa dizer que é o indivíduo alfabetizado que resolve problemas que 

exigem maior controle e planejamento.   

                                                                                                                                                                                     
expertise e conhecimento acumulado na área de pesquisas em ações que beneficiam a sociedade de forma 

abrangente e transformadora.  
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A definição do que seria alfabeta funcional para o INAF não parece indicar a 

proporção do problema que é a existência de um indivíduo teoricamente alfabetizado, que não 

compreende completamente o que está lendo. Rojo (2009, p. 44-45), buscando abarcar as 

reais proporções desse fenômeno, problematiza a complexidade em lidar com tal fenômeno e 

afirma que: 

 

 

Para ler [...] não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras em sons da 

fala. É preciso também compreender o que se lê, isto é, acionar o 

conhecimento de mundo para relacioná-lo com os temas do texto, inclusive o 

conhecimento de outros textos/discursos (intertextualizar), prever, 

hipostenizar, inferir, comparar informações, generalizar. É preciso também 

interpretar, criticar, dialogar com o texto: contrapor a ele seu próprio ponto 

de vista, detectar o ponto de vista e a ideologia do autor, situando o texto em 

seu contexto. Reciprocamente, para escrever, não basta codificar e observar 

as normas da escrita do português padrão do Brasil. É também preciso 

textualizar: estabelecer relações e progressão de temas e ideais, providenciar 

coerência e coesão, articular o texto a partir de um ponto de vista levando em 

conta a situação e o leitor.   

 

 

Dessa forma, podemos observar que essa definição não equivale ao grau de 

conhecimentos dos tantos brasileiros que estão afundados nesses índices que expõem a 

característica do processo de ensino que a eles é imposto. Essa citação também nos possibilita 

entender porque, ao decorrer do aparecimento de tais alfabetizados funcionalmente nessas 

proporções, que mais parecem analfabetos funcionais devido a seus graus de capacidades e ao 

aumento desse fenômeno – da aparição de um suposto alfabetizado que lê, mas que não sabe o 

que realmente está lendo, que é o caso dos alfabetos funcionais –, se viu a necessidade de 

criar um conceito que abarcasse tal situação e pudesse diferenciar o que é um alfabetizado 

dentro do padrão “livre mercado” e o que realmente é um indivíduo que lê e compreende o 

que está lendo. Esse é o conceito de letramento que busca distinguir o que seria um 

alfabetizado dentro dos padrões do livre mercado, que é “[...] a pessoa [...] capaz de ler e 

escrever com compreensão um enunciado curto e simples sobre a vida cotidiana” (ROJO, 

2009, p. 45); e o que realmente é um indivíduo que lê e compreende o que lê, nesse caso, um 

letrado. 

Rojo (2009) explicita que esse alfabetizado – padrão livre mercado – apenas faz uso de 

um conhecimento rudimentar que o capacita para ler e escrever tecnicamente, ou 

funcionalmente, mas não lhe oferece meios para compreender realmente aquilo que está lendo 

ou escrevendo. Assim, tal ação torna-se mecânica, automática que não influencia na sua 

postura sobre a vida, pois não oferece meios para esse alfabetizado funcional formar 
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pensamentos complexos sobre seu mundo. Essa leitura e escrita técnica é nomeada pela autora 

como leitura literal, enquanto a leitura que realmente lhe abre possibilidades de entendimento 

e compreensão do mundo, seria a leitura crítica, que, por isso, está vinculada à formação do 

pensamento crítico.  

Essa mesma autora ainda infere que a sociedade brasileira se mostra pobre em relação 

a seu potencial de criticidade por seu grau de leitura ser do tipo de leitura que a mesma 

denomina como leitura literal. Esse fato indica qual é o grau de leitura do mundo que a 

sociedade brasileira tem no geral, visto que a leitura crítica é um elemento crucial para a 

construção da concepção de mundo do indivíduo. Sobre isso, afirma Rojo (2009, p. 50-51): 

 

 

Já dizia Bakhtin [...] que o discurso do pai, do padre, do professor é um 

discurso de autoridade, que espera e acolhe anuência, adesão acrítica e 

repetição. Já os outros textos mencionados por Abreu – a produção 

intelectual de ponta e a produção literária – pedem um diálogo, uma réplica 

ativa de seus leitores, estética ou política. Por isso, a visão de uma legião de 

leitores de livros religiosos, mais ainda se sabemos que somente 26% das 

amostras conseguem ler textos complexos com compreensão, não animará 

mesmo quem se interessa pelos letramentos dos brasileiros. 

 

 

Indaguemos, portanto, que tipo de indivíduo é formado por essa transmissão de 

semiformação? quais as características que emolduram esse indivíduo que a escola, construída 

a partir de tijolos teóricos-ideológicos impostos à nação brasileira e, que finda por normatizar 

a fragmentação do conhecimento, capacita?  

Tendo em vista as informações que aqui foram problematizadas até agora, é de crucial 

importância entendermos que esse processo de alfabetização abarca quase 100% dos jovens 

brasileiros em idade escolar (e outros jovens e adultos), que foram inseridos na escola depois 

que lhes foi garantida a obrigatoriedade do ensino fundamental. Fato que é uma vitória 

inegável para a nação brasileira – e que nos foi indicado por nossa problematização –, que em 

nada se assemelha ao processo de alfabetização que realmente garanta “o pleno 

desenvolvimento do educando”, uma vez que seu caráter “funcional” reduz o ato de ler e 

escrever a um exercício automático não refletido. Por isso termina por denunciar seu caráter 

semiformativo, pois, tal alfabetização uma vez que auxiliar o individual a tornar-se capaz de 

fazer leituras mais complexas e criticas sobre o mundo, termina por limita-lo a uma leitura 

restrita à “decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita” (FREIRE, 2011, p. 

19).  



132 
 

Nesse sentido, podemos dizer que esses jovens inseridos na escola padrão de livre 

mercado, foram excluídos do seu direito de ter a leitura e a escrita como um instrumento de 

inteireza. A leitura e a escrita para esses que foram alfabetizados, conforme os princípios de 

eficácia-eficiência, tendo como limite os pacotes mínimos de conhecimentos hierarquizados e 

devidamente compartimentalizados, para justamente otimizar a transmissão daquilo que é 

ditado como necessário, no geral, se tornaram apenas informações sem sentido e, que por isso, 

não possibilitam para aqueles que foram “alfabetizados eficientemente” a possibilidade de 

enlarguecer sua compreensão de mundo. Por essa razão, é necessário refletirmos que tais 

processos de transmissão de conhecimentos básicos não os auxiliam normalmente em seus 

processos de interaza em relação a si e as suas leituras de mundo.  

Ao ser negado, frequentemente, ao indivíduo um processo de alfabetização que 

ofereça novas possibilidades para construir para si e por si novas compreensões de mundo, 

novas compreensões que o façam tomar consciência de sua realidade e, assim, os auxiliem 

para que os mesmos possam se posicionar de forma ativa sobre esse mesmo mundo, 

afirmando-se enquanto sujeito e, conseguintemente, se afirmando enquanto humano, é 

esvaziado dessa educação seu sentido libertador, uma vez que essa educação adaptativa em 

nada parece possibilitar a emancipação do indivíduo, dado seu caráter emulador do potencial 

de consciência, de autorreflexão, de significação do indivíduo alfabetizado 

instrumentalmente. Fato que fica explícito por seus efeitos indicados por pesquisadores da 

área supracitados. 

Como sabemos que tais potências de construção de leituras mais complexas e críticas 

por parte do humano não os deixam de ser potências, nos é necessário afirmar que as mesmas 

mantêm-se adormecidas dentro desse indivíduo esvaziado da consciência de sua 

potencialidade e, por isso, também nos é forçoso afirmar que esse adormecimento de suas 

potências termina por adormecer o próprio indivíduo em estado de negação.  

Logo, não é forçoso também afirmarmos que essa escola, no geral, que não estimula o 

indivíduo em processo de aprendizagem a se construir, a se inteirar, a se tornar sujeito diante 

do mundo, fazendo uso contínuo de sua potência de inteiração, desencadeado por seu 

exercício de refletir criticamente sobre o mundo e com o mundo. Ela, não potencializa  sua 

capacidade de transformar esse mesmo mundo à medida que se transforma, se mostra uma 

escola, na maior parte das situações, voltada para a adaptação por deixar-se ser reduzida a 

apenas a sua porção dessa possibilidade adaptativa, distanciando-se do seu outro lado, de sua 

porção de potência de libertação e, por isso, reproduz o processo de coisificação da 

consciência, como explicita Adorno (2012), ao falar sobre os malefícios da educação acrítica. 



133 
 

Esse é o caso da educação básica, que no seu processo de ensino não auxilia os 

educandos a ter seus processos de inteireza auxiliados pelos conhecimentos oferecidos por 

essa escola adaptativa. Os conhecimentos transmitidos por ela, no geral, em vez de auxiliarem 

o ser humano em seu processo de completude, por meio do conhecimento acumulado pela 

humanidade anterior, a ele, terminam por torná-lo passivo diante de suas determinações 

econômicas e sociais.  

Essa escola adaptativa, voltada para o mundo do trabalho que, teoricamente, deveria o 

auxiliar, normalmente, poda o indivíduo de suas potencialidades enquanto humano, 

reduzindo-o a um trabalhador alfabetizado funcionalmente que, sendo seminformado, não foi 

auxiliado a tomar consciência de suas potencialidades por aquilo que poderia promover sua 

inteireza. Pois, essa mesma educação termina por dessensibilizar o indivíduo 

instrumentalizado de sua característica que o torna humano, a necessidade de perceber o 

mundo em sua inteireza. Contrariamente a sua potencialidade de inteireza o indivíduo, dentro 

dessa escola para adaptação é, na maioria das vezes, apequenado por uma determinação 

economicista que impõe sua resignação em seu papel de capital humano.  

 

 

Nesse sentido, os programas de ajuda constituem-se em instrumento de 

poder de quem ajuda sobre os que são ajudados [...]. Rabelo e Jimenez 

reforçam esse entendimento ao mostrar que as políticas educacionais 

propostas para os países do capitalismo periférico visam ajustar os 

indivíduos aos ditames do trabalho explorado. Elas se efetivam pela negação 

do conhecimento junto com a manipulação ideológica das consciências, com 

vistas à naturalização da exploração e de seus desdobramentos no plano da 

desumanização crescente do próprio homem (LIBÂNEO, 2013, p. 4).  

 

 

Adorno, ao citar Max Horkheimer (2012), afirma que a adaptação controlada é uma 

tortura, por isso que dentro dela é esvaziada a potência humano de inteireza. E esse que é 

torturado, vai se tornando desumano, por ser dessensibilizado de seu caráter totalizador, tendo 

sua consciência coisificada, reificada. Adormecido de sua coisificação, torna-se instrumento 

do mercado de produção e consumo, sucumbe ao fracasso que lhe é imposto frequentemente e 

que transmite para esse indivíduo a responsabilidade por seu próprio estado de coisa.  

 

 

Dados estatísticos dos últimos anos divulgados pelo próprio Ministério da 

Educação comprovam que alunos que saem do ensino fundamental com a 

certificação, mas sem condições de continuidade bem-sucedida nos demais 

níveis de ensino o que comprova que a desqualificação do ensino ainda é 

uma das mais eficientes políticas de contenção (LIBÂNEO, 2013, p. 10). 
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Assim, o fracasso desses que são adormecidos de suas potencialidades de resistência a 

essa adaptação controlada, parece ser, dialeticamente, o elemento de sucesso do processo de 

adormecimento e adaptação desse indivíduo, mas também a evidência material do 

aparelhamento da escola como meio de garantir a hegemonização do pensamento dominador 

vigente, o qual, por sua vez, se faz dessa forma, ao que tudo indica, por que deve garantir que  

 

 

[...] a população se convença que o atual é o melhor dos mundos possíveis, e, 

inclusive, o único imaginável [...] Em um pensamento desse o exercício dos 

direitos humanos e a justiça social estão subordinados ao crescimento 

econômicos de poucos grupos sociais (SANTOMÈ, 2003, p. 18-19). 

 

 

Esse tipo de superposição vigente em nossa sociedade atual explica por que os índices 

de desigualdades cada vez mais vão se tornando gritantes, sejam em nível nacional, sejam 

internacional. È o caso, por exemplo, do nosso índice de desigualdade social, que colocou o 

Brasil em 2010 no 3º lugar, como um dois países mais desiguais do mundo, segundo dados 

fornecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)
80

, sendo considerado um dois piores 

índices de desigualdade do mundo. Tais índices estacionaram em 2011 a 2014. Assim, tais 

dados só corroboram ainda mais aquilo que desvelamos como fruto dos resultados indicados 

por nosso processo de problematização feito até agora nesta dissertação. 

Todo indivíduo deve ter o direito de ser humano garantido. Esse direito de ser 

humano, muitas vezes, é ignorado por termos em nosso senso comum que nossa humanidade 

é algo natural, algo biológico, que não está representado em um modo subjetivo de ser, que 

por ser subjetivo pode ser suprimido, podado, manipulado, pode até deixar de ser. A 

desigualdade entre os seres humanos é uma demonstração desse fenômeno de desumanização 

e, como diz Adorno (2012), é a exposição da inconsciência da humanidade desumana que 

insensibiliza o indivíduo desumanizado fazendo uso da dor de ser expluído, de ser negado a 

esse seu direito de se tornar mais pleno e, por isso, esse fato é uma violência, uma barbárie.   

O conhecimento tem, dialeticamente, o poder de, afirmando a humanidade do 

indivíduo, humanizá-lo. Contudo, se ele não se torna conhecimento, isto é, se ele não tem um 

significado para aquele que o observa, se esse conhecimento não tem significado ou apenas 

torna-se informação, ele perde seu potencial de inteireza para o indivíduo. Ao conhecimento 

esvazia-se de sua potência de inteireza para o indivíduo, esse afasta o conhecimento de sua 
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2015. 

http://desigualdade-social.info/desigualdade-social-no-brasil.html


135 
 

potencialidade de tornar-se auxiliador do processo de tomada de consciência desse indivíduo 

coisificado e, por isso, desumanizado. Se essa informação torna-se conhecimento, inteira um 

pouco mais o humano de si mesmo, de sua vida, de sua realidade, pois, torna-se ponto de 

partida de seu processo de criação. Todavia, se forçosamente a informação é imbuída de uma 

roupagem de conhecimento, como se assim o fosse sem a necessidade da relação de 

significação do sujeito criador, retirando do sujeito o poder de significar o que é 

conhecimento. Logo, esse conhecimento-informação tem suas possibilidades de se tornar um 

conhecimento minimizado. Assim, uma semiformação modeladora que enforma o indivíduo 

em um processo inconsciente de adaptação direcionada.   

Em nossa realidade local, por tudo que foi indicado por nossa caminhada de 

problematização da realidade da escola brasileira, esse processo se mostra reproduzido por 

forças externas que, somadas a forças internas, tornaram uma possibilidade de rompimento 

com esse ciclo vicioso de exploração e dominação, qual era a construção da nova LDB, que 

poderia ter se tornado o primeiro passo de um caminho de mudança para a sociedade 

brasileira, um meio de reprodução desse ciclo de barbárie velada. Pois, a LDB, aparelhada por 

essas forças, que ainda teimam em manter um sistema alimentado pela exploração, se torna 

uma reprodução do processo de exploração de uns sobre muitos, que por ser exploratório 

deve, necessariamente, adaptar os explorados para que esses não rompam com a relação 

explorador-explorado, e isso explica a normatização da fragmentação do conhecimento em 

suas entrelinhas.  

Se refletirmos que dentro dessa lógica não é importante que o indivíduo conquiste sua 

inteireza, até porque essa inteireza é vista como algo não palpável e, por isso, os indivíduos 

são levados a valorizarem aquilo que pode ser usado para aumentar a eficácia e eficiência da 

produção. Logo tornar-se justificável, nessa realidade neoliberal, normatizar a fragmentação 

do conhecimento, por essa fragmentação se mostrar mais útil para esses mesmos fins de 

produção, já que estes são palpáveis. Dessa forma, vemos que essa relação explorador-

explorado ganha uma nova roupagem neoliberal. Roupagem essa que intensifica ainda mais a 

exploração e, por isso, intensifica ainda mais os mecanismos de hegemonização do seu modo 

de pensar que garantem que o sistema de exploração continue se retroalimentando, fazendo 

para isso, uso de seus próprios mecanismos de exploração. 

Esse processo de adaptação que impõe a flexibilização do próprio tipo de exploração, 

por também ter a necessidade de tornar o indivíduo polivalente instrumentalmente, imprime 

características no indivíduo que é forçado a ser enformado nesse modo de pensar e de agir, 

fato que acontece similarmente na sociedade – onde ele é semiformado –  e na escola – onde 
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ele é enformado – , que se dicotomiza entre privada e pública. Essas características se tornam 

marcas profundas que evidenciam o processo de enformamento.   
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4 AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO USO DA FRAGMENTAÇÃO DO 

CONHECIMENTO  
 

Os governos dos países dependentes, entre eles o Brasil, 

acenam com a necessidade de integração à economia 

mundial, dentro dos padrões propostos por esta 

integração – neoliberalista –, como único meio de 

afastar a degradação social e o aprofundamento da 

condição de pobreza destes países. Todavia, esta 

hipótese é falsa. A integração através do atual padrão de 

desenvolvimento é impossível. O que se vê é o 

crescimento de desigualdades que passam a chamar cada 

vez mais atenção pela violência de seu crescimento e 

resultados sociais.   

(DEL PINO, 2002) 

 

É inegável o poder de influência de organizações como o Banco Mundial no processo 

de estruturação das políticas voltadas para a organização da educação formal brasileira, como 

proferem vários pesquisadores, a exemplo de Frigotto (2006), Gentili (2010), Silva (2007), 

Fonseca (2010), entre tantos outros que, partindo de suas perspectivas teóricas, se debruçam 

sobre tal tema para construir uma compressão mais plena da educação formal no Brasil. 

Por sua vez, essa influência denota uma gama de pressupostos que devem ser adotados 

pela educação formal brasileira, para que ela, dentro dos pressupostos determinados por tais 

organizações multilaterais aos países em desenvolvimento, se torne compatível àquilo que é 

visto, pelos países desenvolvidos que encabeçam tais organizações, como necessário no 

mundo atual. 

 

 

O exercício assimétrico do poder, tanto pelas nações ricas como pelos 

oligopólios internacionais, controla as regras, os recursos e as políticas de 

alcance global. Basta lembrar, como fez Gómez, do direito de veto das cinco 

potências com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, ou 

as conhecidas condições impostas aos países da periferia em favor do “ajuste 

estrutural” pelo FMI e o Banco Mundial, “bem como aquelas instâncias 

informais de coordenação que exercem enorme influência ( o caso do G-7, 

uma coalizão dominante dos países mais ricos, que funciona como um 

verdadeiro diretório global em relação à economia mundial )” (Gómez, 

1999:160). Isto permite afirmar que toda sociedade depende estruturalmente 

dos atos dos capitalistas (DEL PINO, 2002, p. 75). 

 

 

Esses pressupostos, como foi dito, impõem a adoção de uma perspectiva reducionista 

que, dentro da educação, significa indicar conhecimentos específicos e proporções 

específicas, desses mesmos conhecimentos, que são determinados como mais úteis, 

caracterizando a normatização da fragmentação do conhecimento. Dentro desses preceitos, a 
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educação tem sua funcionalidade: 1°, subordinada às necessidades econômicas e, 2°, como 

instrumento compensatório, dada sua utilidade como meio de combate à pobreza nos países 

em desenvolvimento.   

A educação formal, como instrumento subordinado à economia, se estrutura dentro da 

lógica neoliberal, determina que essa seja direcionada pela lógica do mercado, que, por sua 

vez, impõe a mercantilização do ensino como produto e, por isso, é justificável de forma 

velada sua disseminação fragmentada. A mercantilização do produto do ensino infere o uso da 

compartimentalização dos conhecimentos. Essa compartimentalização do conhecimento, ou, 

melhor dizendo, essa fragmentação do conhecimento oferecido no processo de ensino formal, 

por sua vez, torna possível a venda de pacotes de conhecimentos específicos, isto é, o próprio 

processo de mercantilização da educação.  

 

 

Desta forma, a educação sai da esfera do direito social e passa a ser uma 

aquisição individual, uma mercadoria que se obtém no mercado segundo os 

interesses de cada um/a e a capacidade de cada um/a obter o que quiser. O 

mercado é uma narrativa mestre no discurso educacional. Os propósitos 

econômicos do ensino se sobrepõem aos propósitos sociais e culturais. [...] a 

desregulamentação das relações econômicas vem sendo acompanhada da 

desregulamentação dos direitos sociais. A educação é um bom exemplo 

disso (DEL PINO, 2002, p. 81). 

 

 

Esse processo de comercialização, somado a outros preceitos significativos 

encontrados na perspectiva econômica adotada, determina a sobreposição de conhecimentos 

mínimos básicos da Matemática e do Português em relação aos demais conhecimentos, dada 

sua utilidade pragmática na formação do capital humano excedente
81

, uma vez que essas 

disciplinas são vistas como produtoras de conhecimentos estratégicos, que capacitariam o 

indivíduo social a exercer várias atividades simples de produção. Em conformidade com isso, 

é priorizada também a formação básica. No sentido geral, essa formação básica significa a 

priorização do ensino fundamental em relação aos demais níveis de ensino.   

É importante dizer que tais pontos são mais determinantes na educação formal 

oferecida pelo Estado. Isto é, o ensino público deve, no geral, se enquadrar em uma lógica 

utilitarista que responsabiliza o Estado a apenas oferecer um “pacote mínimo básico” de 

“conhecimentos” formadores, para àqueles que não têm condições de consumir os pacotes 

mais completos comercializados pela educação formal privada. E esse fato é um princípio 
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determinante, tendo em vista a necessidade de estimular e valorizar aquilo que é privado, no 

caso, as instituições privadas que trabalham com a venda do conhecimento-informação. 

Mais uma vez é importante ressaltarmos, como foi colocado anteriormente nessa 

dissertação, que essa analise de como se dá a normatização da fragmentação do conhecimento 

abarca as instituições de ensino no geral, só que de diferentes modos. Isso acontece, por sua 

vez, por que esse processo se relaciona com um processo maior de hegemonização que 

também reflete, distintamente, em varias outras realidades de ensino que não a nossa. 

Contudo, nesse trabalho, escolhemos colocar em foco os exemplos problematizadores a escola 

pública, por que tais modificações muitas vezes são mais perceptivas nos espaços públicos, 

uma vez que  são construídos por ruídos. Ou seja, são constituídos por contradições 

dissonantes, que indicam de forma mais clara tal processo de hegemonização, que termina por 

normatizar em varias frentes a fragmentação do conhecimento, como é o caso da LDB.   

Esses elementos provindos dessa relação, escola e necessidades da realidade do livre 

mercado, resultam na organização de um documento de diretrizes e bases – LDB – que, 

buscando tornar o processo educacional brasileiro compatível com as exigências do mundo 

atual, normatiza para a educação pública a adoção de um nivelamento por baixo, através de 

pacotes mínimos de conhecimentos, que devem ser oferecidos como conhecimentos úteis para 

a formação eficiente dos indivíduos que não podem pagar por um processo de formação 

privada. Assim, a educação deve ser ela mesma enformada em uma logica neoliberal, que 

parte do movimento de diferenciação entre o público e o privado para estimular o consumo 

dos bens de serviços, ao mesmo tempo em que promove o processo de hegemonização das 

suas ideologias fundantes. 

Nessa realidade enformadora os conhecimentos-informação serão naturalizados como 

conhecimentos capacitadores, desses saíram aquele conjunto de conhecimentos-informação 

mínimos, que devem ser oferecidos pelas instituições de ensino público àqueles que não 

podem pagar por uma formação não básica
82

. Estamos diante de um dos pontos que 

identificam a normatização imposta por esse documento ao se normatizar de forma velada a 

fragmentação do conhecimento.  
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  Os termos pacotes mínimos básicos e pacotes não básicos são termos usados pelos “homens de negócios” 
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Dentro dessa lógica reducionista, é normatizada também a priorização do 

oferecimento, via instituição pública, do ensino fundamental, fato que está em consonância 

com a lógica de diminuir gastos públicos e, estimulação da mercantilização dos serviços 

básicos – educação, saúde, segurança etc. Esse é outro ponto que podemos entender como 

indicador dessa normatização velada da fragmentação do conhecimento. 

Contudo, também, pelo que se pode observar por nossa problematização crítica, é um 

dos princípios dessa lógica neoliberal hegemonizar o pensamento coletivo e, nessa 

perspectiva, diminuir os conflitos sociais, via formulações de projetos compensatórios que 

possibilitam a adaptação de toda a sociedade dos países em desenvolvimento à lógica do livre 

mercado, como infere Santomé (2003), ao analisar as finalidades escusas impostas à educação 

dentro da lógica do livre mercado.  

Esse processo de adormecimento coletivo é possibilitado por meio do controle daquilo 

que é transmitido a essa sociedade (SANTOMÉ, 2003), fato evidenciado pelo modo 

pragmático como é tratada a educação formal. Nesse sentido, a LDB, sendo um documento 

forjado, em sua maioria, por esses preceitos, como foi apontado neste trabalho, corrobora com 

o processo de adormecimento da sociedade brasileira, ante a sua situação de exploração, 

fazendo uso da compartimentalização do conhecimento como meio de controle do 

conhecimento-informação, que é oferecido como meio acomodativo ou adaptativo. A LDB é 

o documento norteador de toda a estruturação das instituições de ensino e, por isso, determina 

as características fundantes das instituições educacionais dentro do país, apesar de termos 

consciência que às práticas educacionais extrapolam essas próprias determinações.  

Como as instituições de ensino são responsáveis por educar formalmente toda a 

população brasileira, logo, tais características adaptativas, no geral, não só se imprimiram nas 

escolas organizadas por esse documento, como também serão impressas, em maioria, nos 

indivíduos que são enformados por essa escola. Tais características específicas evidenciam 

esse processo de adormecimento via formação-enformadora, por ser ela uma semiformação. 

Apesar disso, a evidenciação dessas impressões no indivíduo e na escola são necessárias não 

só para nos certificarmos da ocorrência desse processo de adormecimento, mas, acima de 

tudo, ela é útil para tornarmo-nos conscientes minimamente dos resultados desse processo de 

hegemonização do pensamento. 

 

4.1 No âmbito do indivíduo 
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O problema maior é julgar-se esclarecido sem sê-lo, sem 

dar-se conta da falsidade de sua própria condição. 

(ADORNO, 1992) 

 

Para compreendermos de forma crítica quais as possíveis causas dessa educação 

adaptativa formal, que faz uso da hierarquização dos conhecimentos para se adequar aos fins 

impostos por forças externas à educação, é necessário entender que a concepção de indivíduo 

parte da compreensão proposta por Adorno  (2012) em que a conceituação de indivíduo é 

colocada como fenômeno histórico-social. Nesse sentido, o ser da espécie humana materializa 

nele mesmo, dentro do coletivo social, aquilo que a história acumulou, como a conquista da 

subjetividade do eu que se reforçara na construção histórica social do individualismo, 

enquanto espaço da subjetividade do ser social individualizado e que, por isso, se compreende 

enquanto unidade dentro de um todo.  

Essa diferenciação é necessária quando nos propomos discutir os possíveis efeitos de 

uma formação fragmentada nesse indivíduo que ainda não se pode afirmar enquanto sujeito, 

uma vez que, “sujeito” é compreendido como o indivíduo que, fazendo uso do seu processo 

de conscientização crítica, tem meios de se localizarem dentro dos processos históricos, como 

infere Adorno (2012). É necessário entender que dentro da condição de indivíduo não está 

posta, necessariamente, uma atitude transformadora ou adaptativa, se torna adaptativa porque 

o indivíduo sendo um potencial sujeito de sua história, se formado por uma instrução 

enformadora, por meio de uma educação semiformativa, necessariamente, emulará seu 

potencial de autonomia reflexiva e tornar-se-á automatizado por seu enformamento 

institucionalizado que lhe conforma ante a realidade que é significada, fora dele, e transmitida 

pelo processo de semiformação como imutável. Por esse motivo é mais difícil que, fazendo 

uso desses conhecimentos fragmentados, o individuo social consiga construir uma 

compreensão de mundo onde ele se veja inserido, se identifique enquanto sujeito construtor e 

participante desse mundo que ele observa de fora.   

Esse conformismo naturalizado por sua disseminação dialeticamente, não só 

possibilita a coisificação do indivíduo social, como também, parte do processo de coisificação 

do sujeito que lhe poda o potencial de inferir sobre a realidade, de se compreender parte dessa 

realidade. Por isso, sua história se torna um instrumento passível de problematizações que 

devem ser relacionadas com a própria realidade do presente e reelaboradas no sentido de 

transformar essa mesma realidade, que não pode ser vista como resultado imutável, mas como 

efeito de um processo histórico do qual somos sujeitos-criadores. Diante disso, Del Pino 

(2002, p. 78) considera que 
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[...] o discurso [...] legitimado pelo pensamento neoliberal, [...] está sendo 

usado também para uma “reconversão da dependência”. Como mostrou 

Casanova, “a reconversão é em grande parte uma recolonização” (Casanova, 

1999; 50). Ela atua não apenas na economia, mas através de processos 

simbólicos e culturais. Há necessidade de uma certa legitimação cultural 

destas políticas. Para isso, o neoliberalismo naturaliza a condição de 

miserabilidade da maioria, distribuindo um discurso que pretende estagnar à 

forma de pensar e ver o mundo, como se não houvesse alternativas aos 

rearranjos implementados. 

 

 

Por isso mesmo, a emancipação  é compreendida por Adorno (2012) como aquilo que 

proporcionaria  ao indivíduo tornar-se sujeito, por meio da busca pela inteireza, que faria com 

que  ele se construísse mais crítico diante do seu próprio processo de conscientização sobre o 

mundo e no mundo. Logo essa emancipação, fruto desse buscar-se criticamente, tornar-se-ia 

inteiro, pois, deveria proporcionar a esse sujeito em busca de sua inteireza, construir-se ainda 

mais inteirado de si, dentro do processo de se perceber no mundo e com o mundo, uma vez 

que proporcionaria o exercício e a construção do pensamento que alargaria seu entendimento, 

sobre o mundo e no mundo e que lhe afastaria da barbárie por lhe proporcionar uma 

elaboração crítica da história em relação a sua realidade. 

Dessa maneira, a conquista da inteireza se relaciona com o movimento do ser humano 

de se inteirar melhor de si mesmo e do seu mundo, por esse ser humano em processo de 

tornar-se inteiro se relacionar com o processo do sujeito de conseguir localizar-se nesse 

mesmo mundo que está a ser compreendido. Assim, esse tornar-se inteiro, ou buscar tornar-se, 

permite a esse sujeito, em processo de inteireza, de ser mais ativo e responsável no presente. 

Como isso não se faz por meio  da educação adaptativa, por ser ela, em si mesma, uma 

negação desse processo de inteireza, via conhecimento significado para esse sujeito por ter 

sido ressignificado por ele, essa educação adaptativa termina por embarreirar esse próprio 

processo de busca por tornar-se inteiro. Dado que a educação adaptativa fazendo uso da 

hierarquização dos conhecimentos – que necessariamente são fragmentados por ser 

compartimentalizados a partir de suas especificidades – não forma culturalmente, mas, 

contrariamente, semiforma, tendo em vista seu processo de redução dos conhecimentos 

necessários para a formação das futuras gerações à conhecimentos específicos. Esses, são 

incompatíveis com a busca por formar um sujeito autônomo que se entenda enquanto criador 

de significados e, por isso, parte do processo de construção da realidade social existente.  

E, por isso mesmo, a semiformação é enformadora e não formadora, tendo em vista 

que seu processo de formação ignora a necessidade do sujeito de significar aquilo que lhe é 

oferecido como conhecimento, fazendo uso da liberdade da imaginação, da experiencização 
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de suas potências (ADORNO, 2002).  Contrariamente a esse processo de emancipação, a 

educação adaptativa, sendo ela mesma o resultado de uma postura pedagógica conformadora 

e, por isso, reprodutora, ao que foi indicado por nossa problematização, faz uso dos 

conhecimentos para a adaptação em prol de uma sobrevivência necessária que deve 

automatizar o indivíduo a se inserir nesse processo de reprodução, que lhe torna uma vítima 

da história. Uma história que, dentro dos preceitos adaptativos, não é passível de mudança, 

mas é o resultado da determinação que deve ser aprimorada em prol das diminuições dos seus 

efeitos colaterais e, por isso, a disseminação da lógica do coitadismo que paralisa o indivíduo 

diante de sua situação de exploração e opressão.  

Compreendemos, dentro dessa análise, o porquê dessa escola formal enformadora 

assumir um papel social compensatório, eximindo-se de sua responsabilidade ontológica que 

geraria, possivelmente, transformações a partir da compreensão e da criação de novas 

possibilidades que levariam a transformações do presente e, consecutivamente, do futuro, 

logo da história. Por esse mesmo motivo essa instituição de ensino enformadora se relaciona 

com uma compreensão de conhecimento racionalista, produtivista, que tolhe a nossa liberdade 

intelectual por restringir o alcance da reflexão a supostos conhecimentos-chave (ADORNO, 

2012). Exemplo disso é a supervalorização das disciplinas Matemática e Português. 

Segundo o entendimento de Adorno (2012), a educação semiformadora não oferece a 

possibilidade da “experiência formadora”, por essa não possibilitar, por meio dos 

conhecimentos-informações oferecidos na escola enformadora, uma “compreensão do 

presente como histórico”, dado que não proporciona  “a recusa de um curso pré-traçado para a 

história”, já que tolhe o “sentido emancipatório construído a partir da elaboração de um 

passado, que parece fixado e determinado apenas como garantia de sua continuidade, cujo 

curso precisa ser rompido em suas condições sociais e objetivas” (MAAR, 2012  p 13. apud 

ADORNO, 2012, p. 13). Logo, são instituições de ensino enformadoras aquelas que 

propagam uma educação semiformadora, pois essas instituições serão adaptativas e não 

rompedoras. Sobre isso profere Adorno (2012, p. 51):  

 

 

Creio que isto se vincula intimamente ao próprio conceito de racionalismo 

ou consciência. Em geral este conceito é apreendido de um modo 

excessivamente estreito, como capacidade formal de pensar. Mas esta 

constitui uma limitação da inteligência, um caso especial da inteligência, de 

que certamente há necessidade. Mas aquilo que caracteriza propriamente a 

consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre 

as formas e a estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. 

Este sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é 

apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à 
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capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar é o mesmo que fazer 

experiências intelectuais, nesta medida e nos termos que procuramos expor, 

a educação para a experiência é idêntica à educação para a emancipação. 

 

 

Devemos compreender que essa experiência formativa que Adorno atribui a uma 

formação cultural, não está relacionada a esse tipo de formação enformadora que normatiza a 

fragmentação do conhecimento, por pressupor que a formação se emancipadora não deve se 

relacionar a uma concepção educativa que faz uso da fragmentação do conhecimento, já que é 

na relação crítica entre os conhecimentos em suas especificidades que o indivíduo social, em 

processo de humanização, é convidado a significar sua compreensão crítica da realidade, 

exercitando assim seu potencial de conscientização crítica-reflexiva ou seu pensamento 

crítico. Sobre isso, infere Adorno que a experiência formativa em uma de suas dimensões 

fundamentais, em que cabe o sujeito que significa “[...] abrir-se à experiência do objeto 

focalizado, experimentá-lo para tornar-se, por via experiência, e, por isso, autônomo” 

(MAAR, 2012 p. 13 ,apud ADORNO, 2012, p. 13). Ainda segundo os autores: 

 

 

 A experiência formativa seria, nestes termos, um movimento pelo qual a 

figura realizada seria confrontada com sua própria limitação. [...] O 

dinamismo do processo é de recusa do existente, pela via da contradição e da 

resistência. Ele pressupõe uma lógica de não identidade, uma inadequação – 

no curso da experiência pela qual a realidade efetiva se forma – entre 

realidade e conceito, entre a existência e sua forma social. O conteúdo da 

experiência formativa não se esgota na relação formal do conhecimento – 

das ciências naturais, por exemplo – mas implica uma transformação do 

sujeito no curso do seu contato transformador com o objeto na realidade. [...] 

Para Adorno, o travamento da experiência deve-se à repressão do 

diferenciado em prol da uniformização da sociedade administrada, e á 

repressão do processo em prol do resultado, falsamente independente, 

isolado. Estas seriam como já se viu, as características da “semiformação” 

(MAAR, 2012 p. 28,  apud ADORNO, 20012, p. 28). 

 

 

Os pontos que estão sendo discutidos por Wofgang Leo Maar (2012), ao apresentar a 

compreensão de Adorno sobre a educação e os possíveis entraves que dificultam o 

protagonismo da educação como emancipadora, essa educação para emancipação nos 

possibilitam entender  que essa educação emancipadora possibilitaria uma experiência 

formativa que combateria a fragmentação e, por isso, se daria por intermediação do exercício 

crítico, dado que o pensamento crítico pressupõe autonomia complexa de pensar sobre o 

mundo, a fim de relacionar os distintos conhecimentos em prol de um enlarguecimento da 

consciência em processo de se expandir. Assim é compreendido que um dos obstáculo que 
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dificulta a sociedade de construir uma educação emancipadora é a naturalização do uso da 

educação semiformadora como instrumento reprodutor de uma realidade já dada.  

Logo, uma educação voltada para emancipação e para o exercício do pensamento 

crítico, pressupõe um movimento de se inteirar, de experienciar de forma autônoma, o poder 

de criar significados potencialmente transformadores, que caminha na contramão da 

reprodução mecânica. Tais pontos não são evidentemente relacionados aos objetivos 

pragmáticos de uma educação subordinada às concepções econômicas em vigência, no caso o 

neoliberais, visto que esse a instrução enformadora nunca está realmente focado no sujeito em 

sua imaterialidade, mas apenas no indivíduo enquanto motor do sistema de produção e de 

consumo.  

Concepções essas são impostas, como foi mostrado no decorrer deste trabalho, por 

forças econômicas políticas e sociais que se materializam em organizações multilaterais como 

a Banco Mundial, o FMI, a OMC, ou instituições e pessoas que reproduzam seus ideais, por 

esses, essencialmente, terem como finalidade orientadora a necessidade de enquadrar – 

hegemonizar –, por meio de suas políticas internacionais (SANTOMÉ, 2003).  

Dessa forma, tais núcleos formados por elites, sejam elas econômicas ou sociais – se 

inferimos imagens políticas –, revestidos de um pensamento autoritário, ditam para os demais 

aquilo que é compreendido como necessário para que todos se enquadrem em uma realidade 

que se mostra benéfica para pequenos grupos. Tais grupos mantêm esse benefício por meio do 

adormecimento daqueles que se tornam apenas instrumento-coisas do processo de reprodução 

da realidade dada e, por isso, corroboram com a coisificação do indivíduo, dado que 

necessitam do resultado desse processo para manter a realidade benéfica para seu grupo. Com 

isso é imposta para todos uma realidade excludente, por beneficiar apenas a uns poucos, como 

se fosse uma realidade imutável e, por isso, necessariamente, o indivíduo e levado a entender 

que deve se adaptar a ela. Essa compreensão revisita as ideologias discriminatórias que 

terminam por justificar a exploração de uns sobre muitos, caracterizando, assim, o que 

chamamos por signo ideológico em sua face negativa.  

Dentro dessa concepção autoritária, os conhecimentos se tornam apenas instrumentos 

possibilitadores do processo de hegemonização do pensamento do coletivo (SANTOMÉ, 

2003). E, por isso mesmo, a sua fragmentação é necessária, já que não é útil para essa 

sociedade organizada pelos preceitos neoliberais se relacionar com os conhecimentos de outra 

forma que não seja em prol de uma educação semiformadora, logo inversa a uma relação com 

o conhecimento que pudesse possibilitar uma experiência formativa, isto é, uma formação 

para a real emancipação por meio da educação não fragmentadora. Contrariamente ao que se 
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aproximaria dessa vivencia formativa com o conhecimento, as gerações vindouras, entro das 

concepções utilitaristas, devem ser enformadas para que se conformem e apenas se 

enquadrem no que é preestabelecido para elas, pois, assim, serão mais eficazes e produtivas 

em suas vidas como peças da grande máquina que mantem a reprodução ininterrupta da 

realidade opressiva.  

O indivíduo que recebe, por meio da semiformação, apenas conhecimentos que não se 

comunicam entre si e, por isso, são isolados em funções enformadoras produtivistas  

imediatistas,  não são estimulados  a (confiando em si mesmos)  se abrirem para o processo de 

experiência do mundo mutável, que formaria o eu autônomo dos mesmos por impulsionar  o 

sujeito a buscar, a partir de sua compreensão de mundo, dialogar de forma ativa com o seu 

meio, mexendo-se, agindo para a transformação, tornando-se resistência enquanto defensor do 

seu singular modo de significar sua realidade, para a criação de possíveis realidades menos 

exploradoras, menos bárbaras.  

O indivíduo social semiformado por uma instrução enformadora não estimula sua 

autonomia reflexiva, que lhe traria a consciência do seu poder de significar o mundo de forma 

crítica, se inteirando de si e desse mesmo mundo em relação constante „com‟. Deste modo, 

rompendo com o movimento destruidor de esta sempre em busca do dominar. Como esse 

estímulo é impossibilitado pelo modo como se dá a instrução enformadora, uma vez que a 

capacitação desse indivíduo que lhe é oferecida – por ser um processo de enformamento – 

conforma-o a reproduzir uma atitude passiva, esta o adaptada a passividade negadora de sua 

necessidade ontológica de está em busca da inteireza. Essa atitude passiva frente ao próprio 

processo de negação do seu potencial ontológico de ser mais lhe imprime um engessamento 

de sua imaginação, de seu poder crítico de problematizar as determinações dadas. Desse 

modo, sua consciência torna-se desleixada diante das contradições que existem nas 

predeterminações que emolduram esse indivíduo, convertendo-o em obediente instrumento da 

ordem vigente (ADORNO, 2012). 

Portanto, esse indivíduo se adormece para sua necessidade de conhecer realmente o 

mundo onde está inserido e, por isso, não o experimenta, não o problematiza, não o significa 

de forma crítica ou mesmo reflexiva, apenas se apequena ao seu lugar, como coisa produtiva 

predeterminada. Essa escola enformadora, por ser prevalentemente adaptativa, não busca 

dotar as pessoas de um modo de se relacionar com as coisas, mas perturba esse processo de 

interação, ao subordinar esse indivíduo a objetivos preestabelecidos.  

Esses indivíduos, por se tornarem anêmicos diante da apreensão da realidade aceita e 

entendida como realidade imutável, aceitam também que seja emulada dos mesmos a coragem 
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de decidir autonomamente, levando os mesmos a se servirem do entendimento-preconcepção, 

fora de si, como orientação para suas construções no geral, abrindo mão de construírem para 

si mesmos pensamento próprios que, por serem autênticos, seriam profundamente insistentes 

e rigorosos – por ser fruto do exterienciar crítico diante do e com o mundo – . Por sua vez, 

esse fenômeno pedagógico de servir-se do entendimento sem a orientação de outrem lhe 

possibilitaria, de forma mais consciente e responsável, determinar o que seria bom a ser feito, 

trazendo para si mesmo a autonomia de saber qual seria a melhor prática para si mesmo sem, 

com isso, se fechar para o diálogo com os demais (ADORNO, 2012). 

Esse fenômeno, que dociliza o indivíduo por meio de uma formação enformadora, 

funda também o modo como se dá o fenômeno da menoridade, “[...] no sentido da idiotia 

sintética que hoje constatamos em todos os cantos e paragens” (ADORNO, 2012, p. 177). Por 

sua vez, a menoridade dirige o indivíduo à hegemonização, dado que adormecidas “[...] as 

pessoas aceitam com maior ou menor resistência aquilo que a existência dominante apresenta 

à sua vista e ainda por cima lhes inculca à força, como se aquilo que existe precise existir 

dessa forma” (ADORNO, 2012, p. 178). 

A função do indivíduo como coisa produzida-produtora é normatizada e, a partir disso, 

ele não se identifica consigo mesmo. Isso seria uma não identidade do humano consigo 

mesmo, mas com um objeto produtor, máquina, por isso se mecaniza. Essa escola, portanto, 

emoldura os indivíduos de um modo tal “[...] que tudo absorvem e aceitam nos termos desta 

configuração heterônoma que se desviou de si mesmo em sua consciência” (ADORNO, 2012, 

p. 181). 

Tais esclarecimentos dentro do próprio processo de ensino e aprendizagem se mostram 

na formação de indivíduos que não são capazes de refletir criticamente sobre qualquer objeto, 

e, por isso, ou expõem como um pensamento seu aquilo que foi decorado como o certo, ou 

apenas não expõem nada como sendo fruto do seu poder de significar o mundo. Fato que 

muito esclarece a contradição evidente na realidade atual brasileira, dado que o país aumentou 

significativamente o número de escolas, inserindo quase toda a população em idade escolar 

em uma instituição formal de ensino. Igualmente, criou políticas educativas inclusivas que 

introduzem nos espaços educativos aqueles indivíduos que não estão mais na idade regular, e 

que são chamados a participar de um processo educativo oferecido pelo estado.  

Contudo, essas modificações quantitativas tornam-se contraditórias porque contribuem 

com o aumento do número de alfabetos funcionais, como também os altos índices de fracasso 

de aprendizagem nas disciplinas que mais são estimadas pelo currículo, como demonstram os 

índices do SAEB e os do PISA, se relacionados aos índices expostos pelo IBGE em relação 
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ao índice de analfabetismo no Brasil e ao elevadíssimo índice de alfabetismo funcional 

exposto pelo INAF, que também se somam aos altos índices de analfabetismo funcional. 

Fenômenos esses que trazem à tona a evidência de que as escolas brasileiras, 

principalmente as escolas públicas, pelos motivos que foram supracitados anteriormente nessa 

dissertação, estão, no geral, formando indivíduos automatizados e, que por isso, não expõe em 

seu processo de letramento um domínio significativo. Sérgio Haddad, um dos maiores 

pesquisadores na área de educação da atualidade brasileira, em uma entrevista concedida em 

24 de janeiro de 2015, ao Jornal RBS TV – Rio Grande do Sul, ao falar sobre analfabetismo 

funcional, diz: 

 

 

[...] o que a gente chama de analfabeto funcional? Ele está muito focado no 

tema da escolarização. É a pessoa que passou pela escola, mas não tem todo 

o domínio necessário para viver autonomamente em relação à leitura e à 

escrita (HADDAD, 2013). 

 

 

Fenômeno que é ainda mais escandaloso, ao inferirmos sobre o conteúdo de um artigo 

publicado na revista Acta Cientí, em 2010, que trata sobre questões linguísticas, onde  é 

afirmado que a escola brasileira instrui para a memorização, e não para a compreensão ativa 

do indivíduo. Um exemplo disso é o que ocorre com os conhecimentos de Português, que é a 

disciplina até hoje mais valorizada nos documentos que trazem as organizações dos currículos 

escolares. Sobre isso elucida-se: 

 

 

Fragmentam e reduzem o múltiplo significado do letramento: algumas 

habilidades e práticas de leituras e escrita são selecionadas e, então, 

organizadas em grupos, ordenadas e avaliadas periodicamente, através de um 

processo de testes e provas tanto padronizadas quanto informais (SOARES, 

2005 p. 49 apud QUADROS; ENGELMANN, 2010, p. 25-56). 

 

 

Isso aconteceria, segundo o que é explicitado acima, com todos os conhecimentos 

transmitidos na escola, pois a educação oferecida pela escola prima, no geral, pela “[...] 

acomodação e passividade nos alunos. Por tal motivo, “[...] predomina entre nós a atitude do 

imitador, que copia, reproduz e faz prova”, e não “[...] a atitude de aprender pela elaboração 

própria, substituindo a curiosidade de escutar pela de produzir”. Essa deveria ser a atitude 

estimulada pela educação (QUADROS; ENGELMANN, 2010 p. 26-7). 

A transmissão do conhecimento de forma fragmentada, portanto, contribui para uma 

mercantilização do conhecer, que por sua vez estimula a memorização do que é informado, e 
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não o aprender, ou, o significar para si. O indivíduo que se escolariza, aprende que estuda 

para conquistar um diploma, isto é, para passar em provas, que por sua vez, irá inseri-lo no 

mercado de trabalho, possivelmente com mais facilidade. Assim, ele memoriza as 

informações para aquele fim e, posteriormente, esquece os conteúdos – conhecimentos 

compartimentalizados – por não ter relacionado tal conhecimento para si, mas apenas ter o 

conteúdo memorizado para suprir a necessidade de ser aprovado na avaliação que possibilita 

passar e conquistar o diploma. Por esse motivo, nessa educação fragmentada, utilitarista, não 

há, normalmente, a apropriação do sujeito sobre o que é conhecido.   

Outro acontecimento material que corrobora a idoneidade das afirmações expostas por 

este trabalho, está no fato de que, independente dos dados sinalizarem uma mudança na 

realidade educacional do país, considerando o acesso mais cedo, por meio da expansão do 

ensino infantil, e maior permanência na escola, como avaliou o presidente do Inep, Chico 

Soares
83

 (2014). Fenômeno esse que pode ser visto pelos elevados números de matriculados 

nas escolas brasileiras, mesmo assim, ano a pós ano vem caindo a média das notas dos alunos 

do ensino médio que prestam o Enem, como denuncia a notícia publicada pelo jornal online 

G1, no dia 13 de janeiro de 2015, a qual torna público que, “[...] ainda segundo o MEC, a 

média das notas em redação teve uma queda de 9,7% em relação ao Enem de 2013 entre os alunos 

que estão concluindo o ensino médio. Em matemática, a queda foi de 7,3% em relação ao exame 

anterior”
84

.   

Em 2014, somou-se o grande número de candidatos que tiraram a nota zero na 

prova de redação: 529.373. “O total corresponde a 8,5% dos participantes do exame. Na 

outra ponta, apenas 250 estudantes obtiveram a nota máxima”
85

, como foi publicado no 

site da EBC, em 14 de janeiro de 2015. O site vestibular.brasilescola.com, em 15 de 

janeiro de 2015
86

, tornou público que um dos motivos para tal número exorbitante foi 

adoção de um tema mais abrangente que, teoricamente, exigiu do estudante um maior 

poder de reflexão crítica ao elaborar seu texto. O portal ainda afirma que os alunos se 

perderam ao deparar com um tema aberto que exigia poder de elaboração crítica. O 

informativo ainda torna público que “A professora de português Keiti Savino, em 
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entrevista ao Repórter Brasil Maranhão, explicou que a maioria dos alunos teve problema 

com a interpretação do tema”
87

 (PORTAL EBC, 2015), conforme explica: 

 

 

Segundo Marcelo Freire, [...] “A prova de 2014 pediu uma reflexão do 

aluno, reflexão sobre um assunto da atualidade. Não de um tema ou fato 

específico, mas de um assunto de relevância, de importância para a 

construção social. (PORTAL EBC, 2015) 

 

 

O número de provas anuladas em 2014 mostra, de forma cabal, que a maioria dos 

alunos do ensino médio não demonstram capacidade de construir teias de pensamentos 

críticos sobre assuntos que permeiam suas vivências sociais, e isso termina por reforçar a 

compreensão do que significa uma educação semiformadora, por tornar ainda mais 

visível os efeitos dos resultados de uma instrução enformadora. Logo, evidencia-se que 

este proceder volta-se para a adaptação, que é normatizado pela LDB, por regulamentar a 

subordinação da escola brasileira aos preceitos economistas vigentes, justificando o 

velamento da normatização da fragmentação do conhecimento, por meio da imposição da 

absolvição de elementos que são visto como crucias para o adaptar a escola brasileira ao 

mundo de livre mercado, como foi demonstrado por nosso processo de problematização 

crítica.   

Mediante tal exposição, observamos que a educação brasileira, apesar de seu processo 

de expansão quantitativa, no geral, sofre em seus aspectos qualitativos, e isso se reflete nos 

traços do brasileiro, dado que, normalmente, este se mostra como um indivíduo que não se 

apropria do conhecimento que lhe é oferecido. Ele também não se apropria de si mesmo, por 

não ter construído uma visão de mundo autenticamente sua, já que na maioria das situações 

não consegue interpretar, relacionar, criticizar, refletir de forma profunda, ou até mesmo fazer 

escolhas conscientemente próprias. Por isso, frequentemente, é persuadido mais facilmente a 

concordar com outrem por falta de saberes que constituam a sua própria visão de mundo. 

Em concomitância a esses traços inferidos ao brasileiro, temos a identificação de um 

efeito da educação simiformativa, que é materializado em uma instituição educacional 

enformadora. Trata-se da própria fragmentação do entendimento, efeito do impedimento da 

experimentação formadora do indivíduo, dentro da escola adaptativa, que poda o potencial 

criador necessariamente autônomo. Tendo em vista que essa educação enformadora faz com 

que o indivíduo deixe de, por meio de um movimento de inteirar-se com o conhecimento, 
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construir uma compreensão crítica da sua realidade e, com isso, consiga fazer ilação dessa 

consciência crítica com a construção de uma compreensão das esferas macro. Esse mesmo, 

por deixar, frequentemente, de entender em sua totalidade as estruturas das quais é 

determinado a faz parte. 

Desse ponto deriva uma característica marcante no brasileiro, independente de toda 

sua história, marcada por um certo grau de resistência cultural, que é a passividade diante das 

estruturas políticas. Não que, historicamente, esse não seja um traço que pode ser encontrado 

em vários momentos da sociedade brasileira. Contudo, esse ponto é de cabal relevância para 

explicitarmos a contradição entre aquilo que justifica a normatização desses preceitos 

neoliberais, como é o caso da formação para a cidadania plena, ponto que é um dos pilares do 

documento da LDB, depois do ponto que considera a educação como formadora para o 

mercado de trabalho.  

Como foi apontado a educação enformadora, que parte da fragmentação do 

conhecimento para tornar possível o processo de hegemonização do pensamento dentro dos 

paradigmas econômicos neoliberais, produz, geralmente, o indivíduo caracterizado por uma 

passividade que chega a sua esfera subjetiva, fragmentando seu entendimento, logo, sua visão 

de mundo (CHAUI, 2014). Isso quer dizer que tais indivíduos, fazendo uso dos seus 

entendimentos fragmentados simploriamente, não irão, normalmente, se identificar como 

sujeitos políticos, que estão o tempo todo mediando seus desejos com os desejos do outro 

dentro de um grupo social. Por esse motivo, não se enxergarão, na maioria das vezes, como 

parte ativa da estrutura política que forma a sua nação. 

Como resultado disso, temos a formação de um cidadão, na maioria das situações, 

plenamente desarticulado politicamente. Como não se vê participante de tal estrutura social, 

desloca para outros seu poder de deliberar sobre si, tornando-se assim um indivíduo 

despolitizado, ou mesmo apolitizado, não porque escolhe não conhecer a política em sua 

estrutura, mas porque não se identifica com aquilo que lhe é negado (FREIRE, 1997). 

Esse cidadão que não se compreende enquanto sujeito político, que é detentor do 

poder de legislar sobre si em uma estrutura política democrática, que é o caso do Brasil, e de 

praticamente todos os países da América Lática, como infere o estudo publicado pelo 

Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2004). Estudo esse que é 

elaborado por uma gama de organizações multilaterais e que demonstram em seu escopo o 

sentido de cidadania que nasce dos princípios neoliberais. Não obstante, esse documento nos 

oferece certas informações que, se analisadas criticamente, são passíveis de esclarecimento da 

situação política da sociedade brasileira. Esse documento infere que: 
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A democracia é o resultado de uma intensa e corajosa experiência social e 

histórica que se constrói dia-a-dia nas realizações e frustrações, ações e 

omissões, ocupações, intercâmbios e aspirações de seus protagonistas: 

cidadãos, grupos sociais e comunidades, que lutam por seus direitos e 

edificam incessantemente sua vida em comum. A democracia implica uma 

forma de conceber o ser humano e de garantir os direitos individuais. Por 

conseguinte, ela contém um conjunto de princípios, regras e instituições que 

organizam as relações sociais, os procedimentos para eleger governos e os 

mecanismos para controlar seu exercício. A democracia é também é o modo 

como a sociedade concebe o Estado e com o qual pretende fazê-lo funcionar  

(PNUD, 2004, p. 53). 

 

 

Tal descrição comprometida do que é democracia, não discorre em erros semânticos. 

Contudo, ao analisarmos melhor tais signos hegemonizadores, como explica Silva (2007, p. 

12), ao falar sobre a “construção da hegemonia do discurso liberal/empresarial/capitalista”, 

observamos que por trás dessas palavras se esconde um processo de “representação e 

significação social” (SILVA, 2007), que torna o conceito de cidadão necessariamente 

subordinado, também, ao poder econômico. Isto é o que problematiza Chauí (2001), ao falar 

sobre a dubiedade do entendimento do que seria cidadão dentro do pensamento liberal, já 

citado no capítulo 1. 

Desse modo, podemos inferir que esse cidadão forjado dentro das concepções 

econômicas vigentes, na maioria das situações, se resume ao indivíduo produtor que consome 

e produz e que, por se identificar com essa duplicidade produtor/consumidor, por está 

coisificado, tem sua representação significada dentro da garantia de privilégios em âmbitos 

privados que são relacionados a direitos sociais (SILVA JÚNIOR, 2002). Isso implica em um 

esvaziamento do significado e da representação do cidadão como sujeito legislador e, que, por 

meio do diálogo político, relacionar-se-ia com o meio social e construiria, a partir desse 

diálogo, um espaço realmente democrático onde o poder não se empoça em grupos elitistas. 

O cidadão forjado pelos preceitos neoliberais, no geral, resume-se a indivíduos sociais 

individualistas que veem a competição como meio passível de conquista econômica e, por 

isso, assimilam a competitividade sem problematizá-la em seus elementos animalescos 

(ADORNO, 2012). Nesse sentido, aqueles que se entendem como dominadores detêm o poder 

sobre os meios de produção ou de capital para participarem do jogo político e se propõem ser 

inseridos no esquema de funcionamento das estruturas políticas da nação, com o objetivo de 

garantir que seus privilégios individuais sejam assegurados.  

Devemos entender que uma fragmentação do entendimento incide, na maioria das 

vezes, na adaptação do indivíduo em uma representação de cidadania na qual sua participação 

volta a se resumir à produtividade, seja como consumidor, seja como força de trabalho. E por 
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esse motivo, sua participação é chamada apenas por meio da representatividade, pelo voto não 

consciente criticamente, pelo interesse individual em garantir seus possíveis privilégios 

barganhando seu poder de escolha representativa. Esse fato é um elemento de nossa realidade, 

contudo, se atualmente a nação brasileira tem assegurado mais tempo dentro da escola e, por 

isso, um grau de escolaridade cada vez maior para nossa sociedade, como mostra o Censo 

Escolar de 2014
88

; como entender que, dentro dessa realidade, venha se agravando cada vez 

mais o grau de inconsciência politica, em virtude provavelmente da apatia e do desinteresse 

dos populares perante as responsabilidades de um cidadão ativo, visto que, em tese, a 

população brasileira por ter mais tempo de estudo deveria está mais consciente politicamente 

ou mesmo mais interessada? 

Essa resposta, possivelmente, se encontra na compreensão de que faz parte da lógica 

do mercado, fragmentar o entendimento do indivíduo social para que esse não tenha meios de 

se tornar um futuro empecilho ao processo de hegemonização neoliberal (SANTOMÉ, 2003). 

E isso ocorre porque um sujeito crítico que se percebe ser político compreende que, 

dentro de um estado democrático o poder emana do povo, que é formado por ele e que, por 

isso, faz parte da sua responsabilidade social ser ativo na busca pela construção de uma 

sociedade melhor para todos.  Essa percepção vai de encontro ao preceito de eficiência 

produtiva, acima de tudo, já que por ser crítico e por se inserir politicamente como parte do 

movimento político, obrigaria o Estado-nação democrático a respeitá-lo como legislador, uma 

vez que em uma democracia é ele em dialogo com o coletivo que deve legislar sobre essa 

mesma democracia – que dentro da lógica do mercado se torna algoz de seu próprio povo 

(DEL PINO, 2002). 

Uma vez que esse sujeito político não passivo faz uso dos indumentos políticos – 

como as leis – para fazer valer os direitos da maioria e não apenas do seu interesse particular, 

tal qual é consciente da relação direta entre as esferas politicas e econômicas proveniente do 

âmbito micro e macro, não ignora que, ao se buscar beneficiar um todo, esse todo não pode se 

particularizar em guetos, mas deve politicamente compreender os pontos de encontro entre o 

todo social e o particular individual. E esses pontos de encontros só se conquistam se toda a 

sociedade fizer parte das discussões que permeiam o mundo político do Brasil. Como isso não 

acontece maciçamente, mas apenas como resíduo, no geral, teremos uma sociedade brasileira 

que ainda se caracteriza como uma sociedade que é possuidora de traços como: 
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[...] relações sociais hierárquicas ou verticais, nas quais os sujeitos sociais se 

distribuem como superiores [...] e inferiores [...]; não opera portanto, o 

princípio da igualdade formal-jurídica nem da igualdade social real. 

Imperam as discriminações sócias, éticas, de gênero, religiosas e culturais. 2, 

relações sociais e políticas fundadas em contatos pessoais, sem a mediação 

das instituições sociais e políticas, [...] 3, As desigualdades econômicas e 

sociais alcançam patamares extremos. [...] 4. A lei opera como repressão, do 

lado dos carentes, e como conservações de privilégios, do lado dos 

dominantes (CHAUI, 2014, p. 103). 

 

 

Esses traços não só corroboram os traços que foram apontados como característicos do 

indivíduo brasileiro que é formado por uma instrução enformadora, mas também são a 

materialização de uma sociedade que é apática ao fato de os espaços escolares, cada vez mais, 

se tornarem despolitizados, pois negam a relação direta entre  qualquer processo educativo 

formador e a politizadora.  

Esse fenômeno de despolitização das massas ocorre não só alimentado por uma 

educação adaptativa semiformadora, mas por ideologias acomodativas que se retroalimentam, 

uma vez que não são problematizados dentro dos espaços subjetivos da consciência do 

indivíduo; possuidor do entendimento fragmentado é apequenado diante do seu processo de 

coisificação. É assim que o homem se refugia na busca particularizada de garantir pequenos 

prazeres individuais.  

 

 

Evidentemente a estratégia neoliberal de conquista hegemônica não se limita 

ao campo educacional, embora ele ocupe ai um lugar privilegiado, como um 

dos muitos elementos passíveis de serem utilizados como técnica de 

governo, regulação e controle social. O que estamos presenciando é um 

processo amplo de redefinição global das esferas social, política e pessoal, 

no qual complexos e eficazes mecanismos de significação e representação 

são utilizados para criar e recriar um clima favorável à visão social e política 

liberal. O que está em jogo não é apenas uma reestruturação neoliberal das 

esferas econômica, mas uma reelaboração e redefinição das próprias formas 

de representação e significação social. O projeto neoconservador e neoliberal 

envolve, centralmente, a criação de espaço em que se torne impossível 

pensar o econômico o político e o social fora das categorias que justificam o 

arranjo social capitalista. Nesse espaço hegemônico, visões alternativas e 

contrapostas à liberal/capitalista são reprimidas a ponto de desaparecerem da 

imaginação e do pensamento até mesmo daqueles grupos mais vitimizados 

pelo presente sistema, cujos males estranhamente, são atribuídos não ao seu 

núcleo econômico entre trações capitalismo mas ao suposto fato de que 

ainda não é suficientemente capitalista (SILVA, 2007, p. 13-14). 

 

 

Considerando o exposto, que é sintetizado pela citação usada, podemos entender o 

porquê da necessidade de se docilizar o indivíduo para possibilitar esse processo de 
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redefinição social, que enforma todos dentro dos preceitos neoliberais e hegemonizam o modo 

de compreender o mundo daqueles que são enformados em modelos que lhes façam caber 

como peças de engrenagem, substituíveis dos mecanismos que retroalimentam a reprodução 

da exploração. Contudo, sem que esse processo de exploração, que se intensifica, se torne um 

elemento visível para todos como motores dos conflitos sociais, ou melhor, reprodutoras dos 

conflitos sociais por se  manter a exploração de muitos por poucos.  

Esses elementos fazem com que a escola adaptativa brasileira também tenha traços 

passíveis de serem evidenciados, dado que a escola no Brasil é normatizada pela LDB de 

1996 e, por isso, reflete na sua formação funcional aquilo que está disposto nesse documento.   

 

4.2 No âmbito da escola  

 

Pela lógica linear do “adaptar-se à realidade”, a escola 

tende a tornar-se uma espécie de bruaca onde tudo cabe 

e dela tudo se cobra: resolver o problema da pobreza, da 

fome, do transito, da violência, etc.  

(GAUDÊNCIO FRIGOTTO, 2007, p 6) 
 

 

A escola que é norteada por um documento como a LDB que, por sua vez, reflete em 

como se dão os conflitos entre a elite econômica e os demais populares no âmbito brasileiro, 

sendo esse documento normatizador das instituições de ensino, faz com que os espaços 

escolares assumam traços que caracterizam como está se dando o conflito de classe 

presentemente. Isso porque a integração econômica quanto à valorização da educação básica 

geral tem a finalidade de formar trabalhadores com capacidades “[...] subordinadas à lógica 

do mercado, do capital e, portanto, da diferenciação, segmentação e exclusão” (FRIGOTTO, 

2007, p. 41-42). Sendo assim, as “mudanças terminológicas
89

”, envolvidas na transformação 

do espaço escolar, expressa “precisamente as mudanças de clima ideológicos” (ENGUITA, 

2007, p. 105)
90

. Por isso, é legítimo inferir que: 

 

 

No Brasil, a perspectiva do adestramento e do treinamento tem sido 

dominante [...], os novos conceitos abundantemente utilizados pelos homens 

de negócio e seus assessores – globalização, integração, flexibilidade, 

competitividade, qualidade total, participação, pedagogia da qualidade e a 

defesa da educação geral, formação polivalente e “valorização do 

trabalhador” – são uma imposição das novas formas de sociabilidade 

                                                           
89

 O autor busca se referir aos nomes que são usados, ou quais suas origens de uso. 
90

 Para saber mais sobre o assunto, ler “O discurso da qualidade e a qualidade do discurso”, terceiro capítulo do 

livro Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas (2007), vide bibliografia. 



156 
 

capitalista tanto para estabelecer um novo padrão de acumulação quanto para 

definir as formas concretas de integração dentro da nova reorganização da 

economia mundial [...] Os grandes mentores desta veiculação [...] são o 

Banco Mundial, BID, UNESCO, OIT e os organismos regionais e nacionais 

a eles vinculados (FRIGOTTO, 2007, p. 40-41). 

 

 

Pelo fato de assimilar, no geral, as concepções econômicas gerencialistas provindas do 

glossário ideológico neoliberal, a escola toma a educação como um serviço mercantil e, por 

isso, os alunos são entendidos como “clientela”
91

; e o corpo que promove a comercialização 

desse serviço é compreendido como fornecedor de produto, sendo esse produto o 

conhecimento-informação. Isso possibilita a introjeção do indumentário economicista no 

processo de ensino-aprendizagem que enforma a população brasileira, o que denota um 

sistema de ensino que se propõe ser eficiente
92

, formar capital humano qualificado com um 

maior grau de empregabilidade. Para Silva (2007, p. 45): 

 

 

A tradução destes conceitos em termos concretos dá-se mediante métodos 

que buscam otimizar tempo, espaço, energia, materiais, trabalho vivo, 

aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos e, consequentemente, o 

nível de competitividade e da taxa de lucro. 

 

 

É importante ressaltar que essa “qualidade”, como infere Enguita (2007), não está 

alocada no indivíduo que se forma, mas na sua finalidade comercial e, por isso, se relaciona a 

uma “Qualidade Total”, a uma qualidade excludente, uma vez que essa qualidade apenas deve 

acirrar a competição entre os que consomem o conhecimento-informação (ENGUITA, 2007). 

Portanto, “[...] o que a expressão qualidade conota é que algo distingue um bem ou serviço 

dos demais que o mercado oferece para satisfazer as mesmas ou análogas necessidades” 

(ENGUITA, 2007, p. 107). 

A escola voltada para o mercado, necessariamente, sofre uma flexibilização que tem 

como princípio a valorização do serviço educacional privado. Ela não só mantém a dicotomia 

entre a escola privada e a escola pública, como acirra ainda mais essa dicotomia, 

normatizando a obrigatoriedade da existência de ambas, ao mesmo tempo em que legisla 

diretrizes distintas para cada uma. Esse é o caso da obrigatoriedade da gestão democrática 

para as instituições de ensino público, independente de já termos problematizado como se dá 

essa gestão, e a desobrigatoriedade para a instituição de ensino privada. Devemos entender 

que no embate de forças entre as classes dominantes e dominadas, a classe dominante usará a 
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ideologia dominante para transferir a responsabilidade da exploração para o explorado. 

Assim:  

 

 

Na luta [...] pelos privilégios sociais, o que a educação oferece, mais que a 

oportunidade de adquirir uma formação em si melhor ou pior, é a ocasião de 

adquirir símbolos de status que logo se valorizarão nos mercados de trabalho 

e de bens materiais e símbolos. Na competição entre escola pública e 

privada, por exemplo, a segunda acaba sempre ganhando, porque a simples 

opção por ela, entre outras razoes, denota já por si própria a busca de um 

ensino de qualidade. A suposta qualidade de um ou outro ensino se associa, 

além disso, à suposta qualidade da pessoa, não tanto como resultado quanto 

como ponto de partida. Os alunos brilhantes “merecem” um ensino de 

qualidade, os da massa não, mas a sequência se inverte para pressupor o 

brilhantismo de todos que acordem às escolas de qualidade, independente do 

fato de que para isso basta possuir os recursos econômicos necessários 

(ENGUITA, 2007, p. 108). 

 

 

Lógica que se alimenta dessa dicotomia entre público e privado, onde o privado deve 

está se mostrando como superior ao público e, por isso, é construído um processo de avaliação 

continuada desses sistemas de ensino, que em tese deveria ser útil para o melhoramento da 

educação pública pelos órgãos responsáveis, mas que na prática é usado para consolidar o 

espírito competitivo que deve mover o processo de “formação” dentro da lógica do livre 

mercado. 

Relacionamos com esse fato a descentralização autoritária, que implica em uma 

descentralização das responsabilidades, uma parte delas é deslocada da União para os estados, 

municípios e Distrito Federal, ao mesmo tempo em que se fortalece a centralização normativa. 

Isso, na prática, significa que ainda se mantém como função do MEC decidir e transmitir as 

políticas públicas educacionais que serão adotadas pelos demais sistemas de ensino 

periféricos, o sistema de ensino dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Logo, 

observa-se que se reproduz um sistema de ensino hierarquizado que faz com que os espaços 

escolares se mantenham como legitimadores desse processo de hierarquização.  

 Essa descentralização autoritária denota uma fragmentação do sistema de ensino 

brasileiro como um todo, uma vez que esse elemento infere diretamente no modo como se 

dará a comunicação entre esses distintos espaços que formam a educação brasileira nacional.  

Sobre isso, esclarece Frigotto (2007, p. 59):  

 

 

Na prática, a descentralização tem se constituído num processo 

antidemocrático aos Estados e aos municípios a manutenção da educação 

fundamental e média, sem que se “desentulhem” os mecanismos de 
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financiamento mediante uma efetiva e democrática reforma tributária. 

Também ignora-se a tradição clientelista que caracteriza  a pequena política 

do interior, fortemente controlada por forças retrógadas. 

 

 

Observemos que essa centralização normativa possibilita o maior controle sobre aquilo 

que é transmitido como conhecimento-informação por esses “aparelhos adaptativos”, função 

que se mostra imposta à escola dentro da lógica econômica liberal e neoliberal, pois, como foi 

apontado como resultado da problematização alocada nesse trabalho, é por meio do controle 

sobre os conteúdos transmitidos pelas instituições de ensino que serão transmitidos à 

população os valores que devem orientá-la (SANTOMÈ, 2003).   

Isso, por sua vez, imprime na escola a reprodução do uso do conhecimento 

fragmentado, que possibilita a distinção entre os pacotes mínimos básicos que são oferecidos 

frequentemente na escola pública e os pacotes não básicos que devem ser oferecidos nas 

escolas privadas. Como diz Frigotto (2007), todos os conhecimentos que são oferecidos por 

essa escola, nessa sociedade tendem a ser aprisionados “[...] no limite quantitativo e 

qualitativo das necessidades do capital” (FRIGOTTO, 2007, p. 71), pois: 

 

 

No campo da educação e formação, o processo de subordinação busca 

efetivar-se mediante a delimitação dos conteúdos e da gestão do processo 

educativo. No plano dos conteúdos, a educação [...] vem demarcada pelas 

exigências demandadas do “novo” trabalhador [...]. Naturaliza-se, desse 

modo, o longo e perverso descaso com a educação pública para as classes 

populares demarcando como patamar possível apenas a alfabetização 

funcional (FRIGOTTO, 2007, p. 42-57). 

 

 

Logo, podemos observar que existirá uma escola pública que em geral é orientada para 

oferecer um tipo de educação, por meio da transmissão de um tipo de conhecimento, para 

formar um tipo de indivíduo. E, existirá uma escola privada que também será orientada para 

oferecer um tipo de educação, por um tipo de conhecimento, para forma um tipo de indivíduo, 

ressalvados, é claro, os pontos que essas duas escolas devem ter em comum que é “[...]serem 

voltadas para suprir as necessidades do livre mercado”, cada uma dentro das especificidades 

que lhe são determinadas (ENGUITA, 2007).  

  Tais determinações para a escola pública desencadeiam um processo de privatização 

que lhe impõem certas características administrativas gerencialistas, que são transferidas das 

secretarias de educação, ou mesmo das secretarias das escolas. Nisto tornam-se serviços 

oferecidos por instituições privadas a instituições públicas e que corroboram a transferência 

de bens públicos para o setor privado, dado que na lógica do mercado se torna um bem de 
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serviço que deve ser comercializado para estimular o livre mercado. Sobre isso esclarece 

Figotto (2007, p. 61):  

 

 

No senso comum que se vem formando sobre os problemas da educação [...] 

o vesgo tecnocrático tem insistido que estes problemas devem-se a um mau 

gerenciamento e à falta de acompanhamento e avaliação. Junto a este senso 

comum, o ideário neoliberal ou neoconservador vulgariza a ideia de que o 

Estado, a esfera pública, é um paquiderme pesado e ineficiente, incapaz de 

gerenciar e avaliar adequadamente. Como consequência estão surgindo 

fundações, muitas delas redefinindo seus objetivos originais que se 

especializam em gerenciamento e avaliação. 

 

 

Considerando as características que a escola assume quando direcionada para o livre 

mercado, podemos concluir que a escola pública brasileira, na grande parte das situações, 

torna-se responsável por formar grande parte da população, se caracteriza por ser: i) 

normatizada por uma estrutura tecnocrata fragmentada e fragmentária, hierarquizada e 

hierarquizadora; ii) pautada por um currículo engessado que valoriza a transmissão de 

conhecimentos mínimos básicos como a Matemática e o Português; e, iii) reproduz os 

estigmas sociais que ainda lhe mantém como excludente e reprodutora desses mesmos 

estigmas. Este é o caso de sua funcionalidade dentro da lógica de mercado que se desloca de 

um sentido político-social democrático para se reduzir a um aparelho do sistema econômico 

dominante, que dociliza o indivíduo para facilitar sua exploração nas conjunturas das novas 

necessidades desse mercado de produção e de consumo.    

 

 

A estratégia neoliberal de retirar a educação institucionalizada da esfera 

pública e submetê-la às regras do mercado significa não mais liberdade (a 

palavra-fetiche da retórica neoliberal) e menos regulação, mas precisamente 

mais controle e “governo” da vida cotidiana na exata medida em que a 

transforma num objeto de consumo individual e não de discussão pública e 

coletiva. Nesse caso, menos governo significa mais “governo” (SILVA, 

2007, p. 18).   

 

 

É evidente que a escola pública brasileira, no geral, dentro dessa lógica que lhe é 

imposta, não só se reproduz como aparelho das elites dominantes como também se deixando 

determinar por essa lógica imposta pelos grupos dominantes econômicos, faz uso 

frequentemente da fragmentação do conhecimento para docilizar aqueles que são enformados 

por ela para se tornar combustível do sistema econômico que retroalimenta o próprio sistema 

econômico em suas especificidades desumanas. Isso corrobora a normatização da 

fragmentação do conhecimento por meio da normatização da educação adaptativa que é 
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principiada pela LDB, como a melhor forma de educação que adaptara a sociedade brasileira 

ás necessidades do livre mercado.  

 

 

Apesar do aspecto de novidade da ofensiva neoliberal e das renovadas 

estratégias de manipulação e administração da mente e dos desejos 

populares, não se pode esquecer que a história das lutas populares no interior 

do capitalismo tem sido caracterizada exatamente pela constatação dos 

mecanismos de mercado como regulador da vida econômica e social [...] O 

apagamento da memória popular é essencial na estratégia neoliberal de 

apresentar restrições democráticas ao seu “livre” funcionamento como 

estorvos ao seu funcionário ótimo e, portanto, supostamente benéfico para 

todos (SILVA, 2007, p. 27).  

 

 

Dessa forma, a escola, no geral, torna-se um instrumento crucial para o processo de 

naturalização da hegemonização do pensamento neoliberal que mantém dentro da sociedade o 

ciclo de dominação e domínio. Ciclo esse que há muito tempo vem formando o modo de se 

relacionar do homem consigo mesmo e com o mundo, mas assumindo roupagens diferentes 

em cada fase histórica, como esclarecem Adorno e Horkheimer (1983). Esse ciclo 

desumanizante não só coisifica o indivíduo semiformado, como, coisificando-o, faz com que 

ele tome seu lugar de reprodutor da exploração sistemática. E, por isso mesmo, essa 

exploração racionalizada só é possível pela redução simplória das potencialidades do ser 

humano, que reduzido a seu sentido útil se torna apenas uma engrenagem, deixando de se 

compreender como ser humano dotado da potência de transformação e possuidor de poder, 

capaz de tomar consciência do mundo e fazer uso dessa consciência para transformar esse 

mundo, promovendo a humanização.  
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CONCLUSÃO  

 

Como arremate dessa “caminhada problematizadora”, termo este explicativo se 

buscarmos construir uma imagem que dê materialidade à construção da teia de ideias críticas 

construída por esta dissertação, que buscou desvelar a normatização da fragmentação via 

assimilação dos preceitos neoliberais pela LDB de 1996; conclui-se que a normatização da 

fragmentação do conhecimento acontece de forma maquiada por meio de vários pontos 

encontrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São introduzidos nesse 

documento princípios e determinações provindas do meio econômico brasileiro e mundial, em 

sua maioria, consonantes com as políticas impostas pelas organizações multilaterais, como o 

FMI e o Banco Mundial, ao governo brasileiro e que explicitam o absorvimento dos preceitos 

políticos e econômicos neoliberais. Tal processo de absorvimento dá continuidade, muito 

provavelmente, a um processo de hegemonia do pensamento neoliberal que tem por finalidade 

disseminar e naturalizar o que, por tais posturas ideológicas, deve tornar-se um valor do meio 

coletivo, assegurando assim a continuidade do status quo. 

Assim, é possível inferir que os processos de hegemonização dessas ideologias de 

cunho economicista dão continuidade ao que foi tratado aqui como transmutação de signos 

ideológicos, que terminam por se relacionar com a valorização da razão instrumental por 

adotar porções de conhecimento uteis para fins específicos vinculados a noções gerencialistas 

de eficácia, eficiência e qualidade total, que são entrelaçadas a concepções democráticas 

dentro da LDB, como formação para o trabalho e para a cidadania, velando, assim, seu 

sentido fragmentador e adaptativo. Tal movimento acontece como efeito de conflitos que se 

dão em um contexto histórico especifico, mas que são reflexões de elementos históricos que 

vêm sofrendo transmudações ao decorrer da historia da educação como resultado de um 

processo de coisificação dos indivíduos, que são trazidos a tona quando percorremos a 

caminho das contradições encontradas nas situações que materializam a dialética dos conflitos 

sociais.      

Assim, dialeticamente, a LDB, quando problematizada se mostra, em muitos aspectos, 

como um instrumento de reprodução de situações onde a busca pela inteireza do sujeito é 

negligenciada no processo de ensino e aprendizagem, que acorrem dentro das instituições de 

ensino que não se posicionam de forma critica diante desse documento e terminam se 

tornando elas mesmas enformadoras por adotar uma educação semiformadora, que deve 

adaptar o individuo social as necessidades que emergem dessa realidade imutável. 

Dialeticamente esse documento, como testemunha desse contexto histórico onde acontecem 
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as transmutações de signos ideológicos, gera uma continuidade no processo desumanizante 

que poda o ser mais dos indivíduos enformados. 

Contudo, pesquisar sobre o que muitas vezes é obvio para tantos, é lidar com a 

subjetividade da dialética, pois, em tais situações – de desvelo – aquilo que é velado se 

entrelaça com muitas outras coisas que abarcam outras esferas epistemológicas. Em nosso 

caso, explicitar as entrelinhas de um documento como a LDB buscando suas contradições, 

possivelmente, relacionadas com o processo de hegemonização neoliberal, é trazer para a 

problematização: a relação entre indivíduo e o conhecimento, entre coletivo e o indivíduo, 

entre Estado e o cidadão, entre escola e a educação, entre a educação e a formação, entre as 

relações de conflito social dentro dessas esferas subjetivas e os efeitos na sociedade tão 

marcados pelo embate das forças contrárias e que, por isso, se materializam como 

contradições perceptíveis e possíveis de mudança se não naturalizadas.  

Por isso, construir uma linha de raciocínio fluida, que abarcasse tantos elementos, sem 

cair completamente no dualismo foi, acima de tudo, um exercício de reconectar, de criar 

compreensões relacionadas, de ousar no salto em busca do melhor esclarecimento sobre tal 

fenômeno social, mas também existencial, pois, é fruto de nosso estado de ser no mundo. O 

peso do tentar pensar o contra-hegemônico mostrou-se ele mesmo limitado pela língua, 

limitado por nossa visão de mundo ainda em processo de se enlarguecer, limitado pelos 

dados, limitado pela relação tênue que existe entre as atitudes opressivas e as atitudes 

possíveis, e isso transparece para as letras como contradições, afrouxamentos no 

desencadeamento de ideias, uma impressão de hibridismo, uma conceituação aberta que 

parece relacionar mais que tornar compreensível. Quem sabe, porque nosso próprio exercício 

de pensar sobre tais situações contraditórias emergem úmidas dos elementos que buscam 

mascarar o processo de desumanização na história. Contudo, esses elementos devem servir 

para o aprimoramento, não a negação paralisante de se prostrar diante das limitações. 

A mesma coisa acontece em relação à educação formal, em relação à realidade da 

escola brasileira atualmente: abraçar seus contrassensos não deve significar paralisar-se diante 

das limitações que nos são impostas por uma realidade negadora, apequenar-se diante dos 

determinantes econômicos, sociais e culturais. Abraçar, nesse sentido, é entender que as 

próprias limitações oferecem uma possibilidade de transpor a realidade que é imposta à escola 

brasileira. Logo, devemos compreender que a escola brasileira, desde o processo de 

democratização, vem passando por inúmeras mudanças, mudanças que apontam caminhos 

democráticos e libertários, mas que, por outro lado, apontam também o retrocesso e a 

reprodução de vários estigmas sociais. Por esse motivo, é importante que continuemos a nos 
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debruçar sobre uma lei que tem como finalidade reger essa escola, pois o exercício de percebe 

suas limitações, suas fragilidades nos abre a possibilidade de fazermos o exercício de 

descobrirmos nossas próprias limitações e fragilidades que nos são impostas dentro desse 

processo de negação de nosso poder de transformar, de recriar novas possibilidades de se 

educar para a liberdade, de se criar novos caminhos de produção e de relação com o 

conhecimento. 

A LDB em vigência, como qualquer outro documento, testemunha sua história, seu 

contexto social econômico e cultural e, olhar criticamente para essa lei é não só trazer à tona o 

implícito, mas relacionar com as lacunas do explícito buscando compreensões esclarecedoras. 

Dessa forma, esta dissertação não deve ser vista como um fragilizador das vitórias contidas na 

LDB de 1996, pois sendo esse trabalho fruto de uma pesquisa extensa deve ser entendida 

como um exemplo da resistência, dado que usa da negatividade para chegar ao desvelo das 

situações de negação propondo sempre continuar a discussão, o dialogo que deve ser voltada 

para a construção de estratégias rompedoras das situações de negação. Esta é nossa proposta: 

continuarmos pensando em como melhorar a educação significativamente para a maioria. 

Assim, os próprios mecanismos de dominação aqui desvelados abrem brechas para a 

resistência, as quais, se aproveitadas podem nos auxiliar a construir uma escola que rompa 

com tais lógicas opressivas que reproduzem os estigmas sociais. Como foi apontado em 

vários momentos desta dissertação, tais políticas normativas não se fazem como o esperado, 

da mesma forma que o próprio documento da LDB não direciona completamente as práticas 

educativas, pois ela mesma está recheada de pontos positivos para a escola brasileira, tendo 

em vista o histórico de abandono que essa escola sofreu, principalmente a se estamos falando 

da escola pública. Mas a LDB se for usada como uma receita que retira dos espaços escolares 

a responsabilidade em buscar ações pedagógicas emancipadoras, provavelmente tais espaços 

irão se torna escolares enformadoras pelos elementos que foram apontados nesse trabalho. 

O importante é entendermos que nenhum documento deve nos podar a 

responsabilidade em pensamos, enquanto educadores,  por nós mesmos, modos formativos 

que estejam voltados para a transformação dos nossos espaços escolares. Os documentos 

devem ser um direcionador do que é possível ser feito, mas nunca um receituário que nos 

impeça de agirmos, de buscarmos, de experimentarmos, de construirmos nossos próprios 

princípios orientadores. O que devemos é ousarmos sermos no mundo buscando ser mais, 

buscando rompermos como nossas limitações provindas de uma concepção imutável da 

realidade.  
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Mudanças estão acontecendo como resultado da luta daqueles que se conscientizam da 

limitação da “Educação Realista”, e conseguem garantir mudanças positivas para o todo e não 

para apenas um ínfimo grupo, visto que, em um espaço democrático os grupos desfavorecidos 

têm mais meios para lutar por seus direitos. Um exemplo disso foi a mudança na LDB, em 

2007, que expandiu a obrigatoriedade da educação formal, que antes só abarcava o ensino 

fundamental, e que hoje abarca o ensino básico como um todo.  O que não podemos é deixar 

de caminhar rumo a uma transformação comprometida com o todo, como a busca por 

humanizarmos. 

Muitas vezes, essas forças de resistência tem que lidar com as derrotas veladas em 

aparentes vitórias para que não se deixem enganar. Essa consciência de aparente vitória dói, 

por nos mostrar a fragilidade diante das forças opressoras, mas essas dores são necessárias, 

porque sem elas não seria possível dar continuidade a própria resistência. Estar conscientes de 

que o sistema de educação, no geral, precisa ser revisto qualitativamente é um passo rumo à 

construção de uma escola que se baseia na formação realmente crítica, onde os estudantes são 

estimulados a pensar criticamente seu mundo, a significar suas realidades e serem convidados 

a fazer parte da força de resistência contra uma lógica econômica e social bárbara cunhada no 

medo, que vela seus mecanismos de opressão e exploração.  E é o desvelamento dessa face 

bárbara que pode nos auxiliar a continuar no rumo das mudanças sociais por isso a busca por 

uma educação libertadora esta sempre se avaliando criticamente.  

O que não podemos esquecer é que a realidade é fruto de nossas escolhas em 

coletividade, que a história nos modela, ao mesmo em tempo que a modelamos. Portanto, 

estamos no mundo prontos para promover mudanças, prontos para transformarmos, se assim 

nos dispormos. Este trabalho, por sua vez, é um passo nesse caminho de se dispor a pensar 

esta realidade, a se mostrar insatisfeito em como a barbárie velada está sendo naturalizada, 

posto que ela agora se materializa na frente de todos que se propuserem lê-la e torna possível 

brotar nessa ideia de mundo imutável, do qual somos entrincheirados, a mutabilidade podada, 

mas, ainda assim, em potência em nosso estado de ser humano.  



165 
 

REFERÊNCIAS 
 

ABREU, Amélia Cristina. Indicador nacional de alfabetismo funcional-2001: explorando as 

diferenças entre mulheres e homens. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 561-580, 

set./dez. 2007. 

ADORNO, Theodor W. Minima moralia. São Paulo: Ática, 1992. 

______. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 2012. 

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIME, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1985. 

ATCON, R. P. Proposta para a reestruturação da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1966. 55 p. 

BACCHETTO, Sinésio. Educação e ideologia. Petrópolis: Vozes, 1967. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995. 

BARBOSA, Eduardo F. et al. Implantação da Qualidade Total na Educação. Belo 

Horizonte: QFCO, 1995. 

BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas 

latino-americanos. São Paulo, set. 1994 . 

BEAUD, Michel. História do capitalismo de 1500 até nossos diais. São Paulo: Brasiliense, 

1987. 

BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado II: o assalto da privatização continua. São Paulo: 

Perseu Abramo, 2003. 

BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. São Paulo: 

Perseu Abramo, 2002. 

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB passo a passo: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n° 9.394/961), comentada e interpretada, artigo por artigo. São Paulo: 

Avercamp, 2007. 

BRASIL. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Constituição da Républica 

Federativa do Brasil. 2012. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/>. Acesso em: 1 fev. 

2015. 

BRASIL ESCOLA. Quase 300 mil participantes do Enem 2014 entregam a redação em 

Branco. Artigo da revista online, publicada no portal de noticias 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/. Disponível em: 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/quase-300-mil-participantes-enem-2014-

entregaram-redacao-branco/330307.html, visto em: 15 de janeiro de 2015.  

BRIDONI, Janete; NEITZE, Adair de Aguiar. Competências leitoras no Saeb: qualidade da 

leitura na educação básica. Revista Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 39, n. 2, p. 437-

462, abr./jun. 2014. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>. Acesso em: 14 jan. 

2015. 

BRUNNER, Jerome. A cultura da educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/quase-300-mil-participantes-enem-2014-entregaram-redacao-branco/330307.html
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/quase-300-mil-participantes-enem-2014-entregaram-redacao-branco/330307.html


166 
 

CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 

CANNONE, Helio M. Pirajá; NEVES, Margarida de Souza; BYINGTON, Silvia Ilg. 

Nucleodememoria. 2012. Disponível em: <http://nucleodememoria.vrac.puc-

rio.br/site/pibic/2012relatoriopibichelio.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2014. 

CASTRO, Maria Helena Guimarães. As Desigualdades Regionais no Sistema Educacional 

Brasileiro, 1999. Disponível: 

http://empreende.org.br/pdf/Programas%20e%20Pol%C3%ADticas%20Sociais/Desigualdade

s%20no%20sistema%20educacional%20brasileiro.pdf. Acesso em: 05 de julho de 2015  

CARVALHO, Paracer Cid Saboia de. “Câmara dos Deputados” Congresso Nacional. 6 dez. 

1994. Disponível em: <http://www.congressonacional.leg.br/portal/>. Acesso em: 3 set. 2014. 

CARTA GOIÂNIA, Educação, Os educadores presentes em Goiânia na IV Conferência 

Brasileira de. Carta de Goiânia. Goiânia, 5 de setembro de 1986. 

CHAUI, Marilena. A ideologia da competência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. 

_____. Contra a universidade operacional. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=llXrRg4BaVg>. Acesso em: 2 out. 2014. 

______. Convite à Filosofia. São Paulo : Ática, 2001. 

______. Contra a servidão voluntária. São Paulo: Ática, 2014. 

CECCON, Claudius; OLIVEIRA, Miguel Darcy de Oliveira; OLIVEIRA Rosiska Darcy 

Oliveira. A vida na Escola e a escola da vida. Petrópolis: Vozes, 1988. 

CORAGGIO, José Luis. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou 

problemas de concepções?. In TOMMASI, Livia d.; HADDAD, Sérgio; WARDE, Mirian J. 

O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2009, p. 75-121 

DEL PINO, Mauro A. Política educacional, emprego e exclusão social. In: GENTILI, 

Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio (Orgs.). A Cidadania Negada: políticas de exclusão na 

educação e no trabalho. 3. ed. São Paulo : Cortez, 2002, p. 65-87. 

ENGUITA, Mariano Fernández. O discurso da qualidade do discurso. In: GENTILI, Pablo. 

A.A. & SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. 5. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 93-110 

ENGELMANN, Fabiola Oliveira S.; QUADROS, Silvia Cristina de Oliveira. Letramento e 

expressão linguística: a relação entre o desempenho e o autoconceito. Revista: Acta 

Científica, brasileira, v65,n 150. p. 23-35, 2010. 

FERRARI, Alceu R. Analfabetismo no Brasil. Fundação Carlos Chagas. Rio de 

Janeiro,1985. Disponível em: //publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1360>. 

Acesso em: 1 set. 2014. 

FIORIN, José Luís. O Consenso de Washington. Rio de Janeiro, 4 set. 1996. 

_______. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. 

FREIRE, Paulo. O processo de alfabetização politico. Rev. FAEEBA, Salvador, n. 7, 1997. 

http://empreende.org.br/pdf/Programas%20e%20Pol%C3%ADticas%20Sociais/Desigualdades%20no%20sistema%20educacional%20brasileiro.pdf
http://empreende.org.br/pdf/Programas%20e%20Pol%C3%ADticas%20Sociais/Desigualdades%20no%20sistema%20educacional%20brasileiro.pdf


167 
 

_______. Educação e atualidade brasileira. São Paulo: Cortez , 2003. 

_______. Educação como prática da liberdade. Paz e Terra, 2007. 

_______. Pedagogia do oprimido. R.j Rio de Janeiro : Paz e Terra, 2011. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. São Paulo: Cortez, 2006. 

_______. Educação e formação humana: ajuste neoconservador e alternativa democrática. 

In: GENTILI, Pablo. A.A. & SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). Neoliberalismo, Qualidade 

Total e Educação. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 92-31. 

_______. Educação e formação humana: ajuste conservador e alternativa democrática. 

GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Neoliberalismo, Qualidade Total e 

Educação. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 31-92 

FONSECA, Marília. O Banco Mundial como referência para a justiça social no terceiro 

mundo: evidências do caso brasileiro. Rev. Fac. Educ., São Paulo, v. 24, n. 1, jan./jun. 1998. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

25551998000100004>. Acesso em: 22 jan. 2015. 

FONSECA, Marília. O Banco Mundial como referência para a justiça social no terceiro 

mundo: evidências do caso brasileiro. Rev. Fac. Educ., São Paulo, v. 24, n. 1, jan./jun. 1998. 

Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-2555199800010004. 

Acesso em: 22 jan. 2015. 

FONSECA, Marília. O financiamento do Banco Mundial à educação brasileira: vinte anos de 

cooperação internacional. In. TOMMASI, Livia d.; HADDAD, Sérgio; WARDE, Mirian J. O 

Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2009, p. 229-253. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Compainha das Letras, 

2007. 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: LP&M, 2014. 

GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. 24 de 03 de 2004. 

Disponível em: <http://firgoa.usc.es/drupal/node/3036>. Acesso em: 22 jan. 2015. 

_______. A. Pedagogia da exclusão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

_______. Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.) A cidadania negada: políticas de exclusão 

na educação e no trabalho. São Paulo: Cortez, 2002. 

_______. Pablo A.A. O discurso da “qualidade” como npva retórica conservadora no 

campo educacional. In.GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). 

Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 111- 178. 

GILDDENS, Anthony. As consequênciais da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

GOHN, Maria da Gloria. Educação não formal e o Educador social: Atuação no 

desenvolvimento de projetos sociais, SP, Cortez, 2010. 

GONSALVES, Elisa Pereira; MACEDO, Lourdes Sales; MACHADO, Marilene Salgueiro B. 

O desafio da qualidade em educação: história, ideologia e pespectivas práticas. João Pessoa: 

Editora Universitária, 1996. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-


168 
 

HADDAD, Sérgio. Pesquisa mostra que boa parte dos leitores tem analfabetismo 

funcional. 15 jun. 2013. Entrevista feita por Manoel Soares para o jornal RBSTV, emossiora 

televisiva do RS. Entrevista disponivel em : http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-

do-almoco/videos/v/pesquisa-mostra-que-boa-parte-dos-leitores-tem-analfabetismo 

funcional/3100399/. Indo em : 04 de fevereiro de 2014. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história. São Paulo: Centauro, 2001. 

HORKHEIMER, Max. Textos escolhidos. São Paulo: Os Pensadores, 1983. 

HUISMAN, Denis. Dicionário dos filósofos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

HURT, E. K.; SHERMAN, Haward J. História do pensamento econômico. Petrópolis: 

Vozes, 1986. 

IBGE. Series históricas e estatisticas/Taxa de analfabetismo funcional.  Disponível em: 

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?t=taxa-analfabetismo&vcodigo=PD384>. 

Acesso em: 2 jan. 2015. 

______. Sistama informativa de indicadores culturais. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_culturais/2010/default.shtm>. 

Acesso em: 12 mar. 2015. 

______. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da sociedade 

brasileira, Rio de Janeiro. 2010. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos>.  

Acesso em: 15 maio 2012. 

______, Educação e condição de vida/ Indicadores sociais mínimos, 1999. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabel

a3.shtm Visto em : 1 de fevereiro de 2014. 

IESDE. 11 jan. 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MBBCr4MU6GQ>. Acesso em: 4 mar. 2015. 

INAF. Indicador de Analfabetismo Funcional - INAF Brasil 2009: principais resultados. O 

Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). São Paulo: Instituto Paulo Montenegro-IBOPE, 

2011b. 

INAF. Institudo Paulo Montenegro. Indicador de Analfabetismo Funcional - INAF Brasil 

2011: principais resultados. O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). São Paulo: Instituto 

Paulo Montenegro-IBOPE, 2011a. 

INAF. Institudo Paulo Montenegro. Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa 

mostram evolução do alfabetismo funcional na última década. São Paulo: 2012. 

Disponível em www.ipm.org.br/pt-

br/programas/inaf/relatoriosinafbrasil/Paginas/inaf2011_2012.aspx Acessado em: 03 de 

janeiro de 2015. 

INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Médias de 

desempenho do SAEB/2005 em perspectiva comparada. 2007. 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/v/pesquisa-mostra-que-boa-parte-dos-leitores-tem-analfabetismo-funcional/3100399/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/v/pesquisa-mostra-que-boa-parte-dos-leitores-tem-analfabetismo-funcional/3100399/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/v/pesquisa-mostra-que-boa-parte-dos-leitores-tem-analfabetismo-funcional/3100399/
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?t=taxa-
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_culturais/2010/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela3.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela3.shtm
http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/relatoriosinafbrasil/Paginas/inaf2011_2012.aspx
http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/relatoriosinafbrasil/Paginas/inaf2011_2012.aspx


169 
 

______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório 

Pedagógico ENEM 2008, 2008. 

______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Projeto de 

estudo sobre ações discriminatórias no âmbito escolar, organizadas de acordo com áreas 

temáticas, a saber, étnico-racial, gênero, geracional, territorial, necessidades especiais, 

socioeconômica e orientação sexual São Paulo, maio 2009. 

______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório 

Pedagógico ENEM, 2009-2010. 

______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultados 

SAEB/Prova Brasil, 2011. 

______.  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Estatísticas sobre Analfabetismo no Brasil Audiência pública: Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 2014. 

______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório 

Educação Para Todos no Brasil, 2000-2015. versão preliminar. 

______. Indicador de Analfabetismo Funcional - INAF Brasil 2009: principais resultados. 

O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). São Paulo: Instituto Paulo Montenegro-IBOPE, 

2011b. 

______. Indicador de Letramento Científico, Relatório técnico da edição 2014. São Paulo, 

jul. 2014. Disponível em: <www.ipm.org.br>. Acesso em: 14 jan. 2015. 

KRUPPA, Sonia Maria Portella. O Banco Mundial e as políticas públicas de educação nos 

anos 90, 2000. Disponível em: <http://www.cefetes.br/gwadocpub/Pos-

Graduacao/Especializa%C3%A7%C3%A3o%20em%20educa%C3%A7%C3%A3o%20EJA/

Publica%C3%A7%C3%B5es/anped2001/textos/t0511651397173.PDF>. Acesso em: 1 mar. 

2015. 

JORNAL DA MANHÃ , jornal online.  ZERO na redação do ENEM: fracasso de quem?. 

3 fev. 2015. Disponível em: <http://www.jmijui.com.br/publicacao-17113-

Zero_na_redacao_do_Enem_fracasso_de_quem_.fire>. Acesso em: 2 mar. 2015. 

LASI, Mauro Luiz. Ensaio sobre Consciência e Emancipação. São Paulo, Expressões 

Populares, 2011. 

LDB. Lei de Diretrizes e Base da Educação brasileira/ Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 

1961. Brasília, 1986. 

______. Ministério da Educação e Cultura. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Brasília, 1986 

Fixa Diretrizes de Educação Naciona. Centro de Documentação e Informação. Brasil. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-

1961-353722-normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em: 2 set. 2014. 

______. Ministério da Educação e Cultura.  Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Brasília, 1986 

http://www.cefetes.br/gwadocpub/Pos-
http://www.cefetes.br/gwadocpub/Pos-
http://www.jmijui.com.br/publicacao-17113-
http://www.jmijui.com.br/publicacao-17113-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-


170 
 

Fixa Diretrizes de Educação Nacional. Câmara dos deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-

normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2014.  

LDB. Lei de Diretrizes e Base Darcy Ribeiro/Lei de Diretrizes e Bases da educação . 

Brasília: Senado Federal Subecretaria de Educação, 2006. 

LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira on line/ Ministério da educação. FC. 

2002. Disponível em: <http://wwwp.fc.unesp.br/~lizanata/LDB%204024-61.pdf>. Acesso 

em: mar. 2015. 

LIBÂNEO, José Carlos. Internacionalização das Políticas Educacionais: elementos para 

uma análise pedagógica de orientações curriculares para o ensino fundamental e de propostas 

para a escola pública, 2013. Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:58wyPXqyhYJ:professor.pucgoias.

edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/ABADIA%2520Texto%2520Lib%

25C3%25A2neo%2520julho%25202013.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso 

em: 15 jan. 2015. 

LIMA, Lauro de Oliveira. Estórias da Educação no Brasil: de Pombal a passarinho. Rio de 

Janeiro: Brasília, 1974. 

MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da Antiguidade aos nossos dias. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

MANGUEIRA, Gootemberg. Opinião: O maldito consenso de Washington e a educação. 

Disponível em: <http://www.faroldenoticias.com.br/site/opiniao-o-maldito-consenso-de-

washington-e-a-educacao/>. Acesso em: 23 set. 2014. 

MARTINEZ, Paulo. Multinacionais: desenvolvimento ou exploração? Sao Paulo: Moderna, 

1987. 

MARX, Karl. O capital. São Paulo: Abrel Cultura, 1983. 

MÉSZÁROS, Istvàn. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008. 

MEC, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Regimento do conselho nacional de educação. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 03 set. 1999. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Maria%20Clara%20Pereira/Downloads/regimento_interno_cne.pdf>. Acesso 

em: abr. 2015). 

ONU. Relatório do Desenvolvimento Humano 2014. 1 UN Plaza, New York, NY 10017, 

USA, 2014. 

PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Organização das Nações 

Unidas/– PNUD - ONU. A Democracia na América Latina rumo a uma democracia de 

cidadã e cidadãos. São Paulo-SP: LM&X, 2004. 

PORTAL EBC. Redação do ENEM: fuga ao tema foi o principal motivo da nota zero. Artigo 

de revista online, publicado no portal de noticias http://www.ebc.com.br/ .em janeiro de 2015. 

Disponível em: http://www.ebc.com.br/educacao/2015/01/enem-2014-fuga-do-tema-foi-o-

principal-erro-que-estudantes-cometeram-na-redacao, visto em 17 de janeiro de 2015. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:58wyPXqyhYJ:professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/ABADIA%2520Texto%2520Lib%25C3%25A2neo%2520julho%25202013.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:58wyPXqyhYJ:professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/ABADIA%2520Texto%2520Lib%25C3%25A2neo%2520julho%25202013.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:58wyPXqyhYJ:professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/ABADIA%2520Texto%2520Lib%25C3%25A2neo%2520julho%25202013.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.faroldenoticias.com.br/site/opiniao-o-maldito-consenso-de-washington-e-a-
http://www.faroldenoticias.com.br/site/opiniao-o-maldito-consenso-de-washington-e-a-
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Downloads/Disponível%20em:%20%3cfile:/C:/Users/Maria%20Clara%20Pereira/Downloads/regimento_interno_cne.pdf
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Downloads/Disponível%20em:%20%3cfile:/C:/Users/Maria%20Clara%20Pereira/Downloads/regimento_interno_cne.pdf
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/01/enem-2014-fuga-do-tema-foi-o-principal-erro-que-estudantes-cometeram-na-redacao
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/01/enem-2014-fuga-do-tema-foi-o-principal-erro-que-estudantes-cometeram-na-redacao


171 
 

______, Desigualdade Social. Disponível em: http://desigualdade-social.info/desigualdade-

social-no-brasil.html  

PESSANHA, Eurize Caldas; DANIEL, Maria Emília  B. História da Cultura Escolar 

Através dos Exames: o caso dos Exames de Admissão ao Ginásio (1939-1971). INtermedio, 

p. 4-16, 2002. 

PISA. Relatório Nacional PISA 2012 Resultados brasileiros. São Paulo: Fundação 

Santillana, 2012. 

PONCE, Anobal. Educação e luta de classe. São Paulo: Cortez, 2010.RIBEIRO, Dacy . 
Entrevista no programa Roda viva, 20 jun. 1988/ Reportagem com Dacy Ribeiro. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=6r7QDo9yHJk>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

RIBEIRO, Maria Luiza Santos. Histíria da educação brasileira: a organização escolar. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2010. 

RIBEIRO, Renato Janine. O afeto autoritário: televisão, ética e democracia. São Paulo:  

Ateliê Editorial, 2004. 

RIBEIRO JUNIOR, Amaury. A privararia tucana . São Paulo: Geração Editorial, 2012. 

ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão Social. São Paulo: Parábola, 

2009. 

ROSSI, Wagner Gonçalves. Capitalismo e educação. São Paulo: Cortes 7 Moraes, 1978. 

SAID, Magnólia Azevedo. O FMI e o Banco Mundial: John Wolfensohn ajuda aos pobres, 

publicado pelo site de noticiais www.bbc.com. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2001/010000_economia2.shtml>. Acesso em: 15 

jan. 2015.   

SAID, Magnólia Azevedo. Ménage à trois global: OMC, FMI e Banco Mundial.publicado 

pelo site de noticiais congressoemfoco.uol.com.br . Disponível em: 

<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/menage-a-trois-global-omc-fmi-e-banco-

mundial/>. Acesso em: 03 de janeiro de 2015 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. A educação em tempo de neoliberalismo. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. São Paulo: Saraiva, 1978. 

______. A nova lei da educação: LDB: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2003. 

______. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2012. 

SAVIANI, Dermeval et al. Desenvolvimento e educação na América Latina. São Paulo: 

Cortez, 1986. 

______. Historia das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas SP, Autores Associados, 

2011.  

SCHULTZ, Theodore W. O valor econômico da educação. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1967. 

http://desigualdade-social.info/desigualdade-social-no-brasil.html
http://desigualdade-social.info/desigualdade-social-no-brasil.html
https://www.youtube.com/watch?v=6r7QDo9yHJk
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2001/010000_economia2.shtml


172 
 

______. O capital humano: investimento em educação e pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 

1973. 

SCHWARTZMAN, Simon. Ciência, universidade e ideologia: a política do conhecimento. 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 1980. Disponível em: <www.centroedelstein.org.br>. 

Acesso em: 2 mar. 2014. 

SCHWARCZ. Lilia M. e STARLING. Heloisa M. Brasil: Uma Bibliografia. São Paulo. 

Companhia das Letras, 2015.  

SILVA, Maria Abádia da. O consenso de Washington e a privatização na educação 

brasileira. Linhas Críticas, 2005 p. 255-264. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. A “nova” direita e as transformações na pedagogia da política e 

na política da pedagogia. In: GENTILI, Pablo. A.A. & SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). 

Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. 5. ed. Petrópolis, RJ : Vozes, 2007, p. 11-29 

SILVA JÚNIOR, José dos Reis. Reformas educacionais, reconversão produtiva e a 

constituição de um novo sujeito. In: GENTILI, Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio (orgs). A 

Cidadania Negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho. 3. Ed. São Paulo : Cortez, 

2002, p. 243-61 

SLATER, Phil. Origem e significado da Escola de Frankfurt. Rio de janeiro: ZAHAR, 

1978. 

SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: politicas e reformas. In: TOMMASI, Livia 

d.; HADDAD, Sérgio; WARDE, Mirian J. O Banco Mundial e as políticas educacionais. São 

Paulo: Cortez, 2009, p 15-38. 

SOARES, Chico.  Politicas educacionais na imprensa: entrevista do presidente do INEp ao 

jornal online  Gestrado. Org, no endereço eletrônico www.gestrado.org , 2014, Disponivel 

em: http://www.gestrado.org/?pg=notícia&id=329&L  

SOUZA, Paulo Renato de. No início do governo FHC, o político apresenta programas do 

Ministério da Educação para modernizar o ensino e privilegiar a educação básica. 

entrevista feita por Matinas Suzuki (Roda Viva). 9 out. 1995. 

THE CORPORATION (A Corporação). Direção: Mark Achbar e Jennifer Abbott. Elenco: 

Mikela Jay, Rob Beckwermert e Christopher Gora. 2003. 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Anuário brasileiro da educação básica 2012. São Paulo: 

Moderna, 2012. Disponível em: 

<http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A83376FC2C

9013776334AAE47F0>. Acesso em: 22 set. 2014. 

______. Resultado mostra fragilidade na leitura e na escrita, dizem professores. Todos 

pela educação, 17 jan. 2015. Disponível em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32531/resultado-mostra-

fragilidade-na-leitura-e-na-escrita-dizem-professores/>. Acesso em: 17 jan. 2015.  

______. Bom Dia. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/>. Acesso em: 14 

jan. 2015.  

http://www.gestrado.org/?pg=noticia&id=329&L
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A83376F
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32531/resultado-


173 
 

______. Mais de meio milhão de estudantes tiram nota zero na redação do ENEM. Todos 

pela educação, 14 jan. 2015. Disponível em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32481/mais-de-meio-

milhao-de-estudantes-tiram-nota-zero-na-redacao-do-enem/>. Acesso em: 17 jan. 2015. 

UNESCO. Desafios da universidade na sociedade do conhecimento do conhecimento. 

Brasília: UNESCO, 2008. 

UNEFEC. Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 

1990), disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm Visto em : 03 de 

fevereiro de 2015 

UOU, Educação. Pisa: Desempenho do Brasil piora em leitura e “empaca” em ciência. 

Jornal Online. Disponível em http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-

desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm / visto em; 1 janeiro de 

2015.  

WOOD JR, Thomaz. Analfabetismo funcional. Carta Capital, 24 jul. 2013. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/revista/758/analfabetismo-funcional-6202.html>. Acesso 

em: 2 jan. 2015. 

TORRES, Rosa Maria. Melhorar a qualidade da educação básica? As estratégias do Banco 

Mundial. In TOMMASI, Livia d.; HADDAD, Sérgio; WARDE, Mirian J. O Banco Mundial 

e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2009, p, 125-186. 

TOMMASI, Livia De. Financiamento do Banco Mundial no setor educacional brasileiro; os 

projetos em fase de implementação. In, TOMMASI, Livia d.; HADDAD, Sérgio; WARDE, 

Mirian J. O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2009, p. 195-

226. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32481/mais-de-meio-
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32481/mais-de-meio-
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm%20/
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm%20/

