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RESUMO 

 

A presente Dissertação discute o ataque às humanidades a partir dos aspectos filosóficos e 

sociais que englobam os preceitos e fundamentos da Teoria Crítica, com base, principalmente, 

nos estudos de Theodor Wiesengründ Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), de 

modo a dialogar com os conceitos dos autores e evidenciar sua pertinência na atualidade. O 

objetivo geral da pesquisa é compreender o sentido da Formação Humana frente às antinomias 

educacionais pautadas por constantes ataques às humanidades. Buscou-se na Filosofia, 

entendida como uma das “vítimas” do ataque às humanidades, uma interlocução histórica e 

argumentativa para a compreensão dos sentidos de Formação Humana, porquanto entendida 

como campo capaz não só de denunciar a problemática, mas de anunciar algumas possibilidades 

de esclarecimento. A metodologia caracteriza-se pela análise bibliográfica, traduzida em 

estudos e reflexões sobre a Teoria Crítica, com atenção especial aos seguintes elementos 

teórico-conceituais: Filosofia, Indústria Cultural, Razão Instrumental, Esclarecimento, 

Formação Humana e Emancipação. O trabalho apresenta conclusões parciais, pois, apesar de 

denunciar um ataque às humanidades, através da efetivação de um projeto pedagógico nacional 

de semiformação, os estudos geram novas provocações que não se encerram com esta pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Teoria Crítica. Filosofia. Halbbildung. Formação. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation discusses the attack on the humanities from the philosophical and social 

aspects that encompass the precepts and foundations of Critical Theory, based mainly on the 

studies of Theodor Wiesengründ Adorno (1903-1969) and Max Horkheimer (1895-1973) in 

order to dialogue with the authors' concepts and to show their pertinence in the present time. 

The general objective of the research is to understand the meaning of Human Formation in the 

face of educational antinomies based on constant attacks on the humanities. Philosophy, 

understood as one of the “victims” of the attack on the humanities, was a historical and 

argumentative interlocution for the understanding of the meanings of Human Formation, 

understood as a field capable not only of denouncing the problem, but of announcing some 

possibilities of clarification. The methodology is characterized by bibliographical analysis, 

translated into studies and reflections on Critical Theory, with special attention to the following 

theoretical-conceptual elements: Philosophy, Cultural Industry, Instrumental Reason, 

Clarification, Human Formation and Emancipation. The work presents partial conclusions, 

because despite denouncing an attack on humanity, through the implementation of a national 

pedagogical project of halbbildung, the studies generate new provocations that do not end with 

this research. 

 

Keywords: Critical Theory. Philosophy. Halbbildung. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

À pergunta: vivemos em uma época esclarecida? Kant respondeu: 

‘Não. Mas certamente em uma época de esclarecimento’. Nestes termos 

ele determinou a emancipação de um modo inteiramente consequente, 

não como uma categoria estática, mas como uma categoria dinâmica, 

como um vir-a-ser e não um ser. Se ainda podemos afirmar que vivemos 

numa época de esclarecimento, isto tornou-se muito questionável em 

face da pressão inimaginável exercida sobre as pessoas, seja 

simplesmente pela própria organização do mundo, seja num sentido 

mais amplo, pelo controle planificado até mesmo de toda realidade 

interior pela Industria Cultural. (ADORNO, 2000, p. 181) 

 

Nesta dissertação, convidamos os leitores a refletirem criticamente sobre o ataque às 

humanidades do ponto de vista da Teoria Crítica, sobretudo, com base no pensamento de 

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), 

pensadores vinculados à conhecida Escola de Frankfurt. Nós, professores e pesquisadores da 

educação, nos preocupamos com as reformas educacionais e consideramos que a discussão a 

respeito representaria uma contribuição potente ao campo pedagógico, principalmente, se a 

sociedade fosse convidada para a construção coletiva e o debate sobre tais assuntos de interesse 

público. Ocorre que isso não vem acontecendo, o que pode ser diagnosticado a partir dos textos 

da Reforma do Ensino Médio, da reformulação da Base Nacional Comum Curricular e dos 

projetos da Escola Sem Partido, por exemplo.  

Essa não participação da sociedade, ou a não participação das pessoas realmente 

envolvidas, propicia uma aceitação; uma aceitação de uma projeção que ameaça os direitos 

socialmente construídos e garantidos ao longo da História. Do mesmo modo, essa projeção se 

mostra como potencial a uma razão totalitária, travestida como promessa de uma sociedade 

melhor. 

A motivação de buscar compreensão para as questões filosóficas cotidianas desse 

sujeito que não age, ou reage, está no estudo da dimensão teórico-filosófica da construção do 

esclarecimento, que seria uma promessa de uma sociedade menos ingênua. Todavia, no 

momento, o mundo que temos é o mundo paradigmaticamente capitalizado e, como sói ser, 

quase sem experiências formativas relevantes, o que se torna efeito ─ logo transformado em 

engineering de causa e efeito ─ daquilo que Adorno denomina de semicultura. 

Assim, podemos pensar que essa difusão, que não ocupa os sujeitos, sinaliza para 

indicadores de uma época de sujeitos assujeitados pela racionalidade técnica a serviço do 
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capital. 

Desde muito tempo, a busca pelo menor esforço e ações que aperfeiçoem o nosso fazer 

tem mobilizado a vontade do ser humano bem como uma vontade de dominar a natureza a fim 

de se proporcionar artefatos tecnológicos que facilitem a sua vida, trazendo rumos ambíguos. 

Ao passo que a tecnologia, sendo eficiente, resolve as vontades humanas, ela também cria 

vontades humanas. Portanto, o ser humano com menos possibilidade de esclarecimento, não se 

conhecendo, não compreendendo o significado de sua presença no mundo, se perde em 

vontades e escolhas inconscientes. Isso desencadeia uma espécie de autodestruição do 

esclarecimento, que “[...] força o pensamento a recusar o último vestígio de inocência em face 

dos costumes e das tendências da época” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 10). 

O discurso midiático, que assegura que estamos satisfazendo as nossas necessidades 

humanas, a serviço da humanidade, está relacionado à degradação do homem em nome do 

capital, sendo a tecnologia é utilizada e produzida no afã do maior lucro econômico, portanto, 

excludente e não democrático.  

A partir dessas constatações, nosso objeto de pesquisa é a Formação Humana nesta 

contemporaneidade marcada por constantes ataques às humanidades e antinomias de formação. 

Acreditamos que a racionalidade instrumental é impulsionada pela Indústria Cultural que 

emerge do capitalismo e até hoje rege diferentes campos, tanto administrativos quanto 

educacionais. A análise desse modelo de racionalidade, apresentada nos estudos de Adorno e 

Horkheimer, sugere que a razão se tornou instrumental e que ela é serva de quem detém o poder. 

Segundo entendemos, com a união entre Razão Instrumental e o poder do capitalismo, os seres 

humanos passaram a almejar o domínio sobre a natureza sem se darem conta de que dominavam 

a si mesmos. Em última análise, a continuidade desse processo levou-nos à Indústria Cultural, 

criando antinomias da Formação (Bildung), a semiformação (Halbbildung). Referimo-nos a 

antinomias por conta do reconhecimento da existência de contradições entre princípios, 

doutrinas, reformas educacionais. A desconexão de lei e propostas de formação que geram uma 

semiformação.  

Por tais razões, nesta Dissertação propomo-nos a discutir a relação da semiformação 

com as reformas educacionais e o ataque às humanidades. Consideramos que a discussão 

filosófica acerca desta temática está diretamente ligada aos modos como percebemos os 

processos de formação enquanto possibilidades de esclarecimento ao desvelamento dos mitos, 

estes, partes da alienação e da sobrevivência humana regida pelo capitalismo, forma de 

construção de subjetividade que promove a decadência da razão humana através, entre outros, 

do ataque às humanidades. 
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A partir da delimitação da problemática, julgamos que os conceitos expostos por 

Adorno e Horkheimer ajudar-nos-ão a estabelecer as relações necessárias à compreensão do 

que vem a ser a Formação Humana, em seu sentido mais amplo e para além dos processos de 

escolarização. No tocante à contribuição do estudo ao campo pedagógico, compreendemos que 

o auxílio da Filosofia, junto à análise da Teoria Crítica, pode promover uma postura crítica no 

que diz respeito ao entendimento do que vem a ser a semiformação.  

É por isto que nos filiamos ao campo da Filosofia da Educação e apresentamos uma 

abordagem epistemológica amparada pela Teoria Crítica. Portanto, esta pesquisa trata de um 

estudo teórico, de metodologia bibliográfica, que tem como ponto de partida o seguinte 

problema de pesquisa: como compreender o sentido da Formação Humana frente às antinomias 

educacionais pautadas por constantes ataques às humanidades? 

Na tentativa de respondermos ao questionamento, ou ainda, de delimitarmos os 

questionamentos inerentes à curiosidade de conhecer, tivemos como objetivo geral deste 

trabalho compreender o sentido da Formação Humana frente às antinomias educacionais 

pautadas por constantes ataques às humanidades. Para tanto, desdobramo-lo em objetivos 

específicos que nos levassem a entender: o contexto mais amplo do ataque às Humanidades, de 

modo a identificar as contribuições da Filosofia à Formação Humana; apresentar os 

pressupostos teórico-conceituais da Teoria Crítica; suas antinomias educacionais, de forma a 

refletir sobre as consequências da semicultura no processo de Formação Humana.  

Ressaltamos que a intenção desta pesquisa não é afirmar enfaticamente que “quem” 

organiza as reformas é alguém “semiculturado”. Nossa pretensão é provocar a análise dos fatos 

e dos conceitos da escola de Frankfurt para a compreensão das reformas educacionais, em geral, 

e do ataque às humanidades, especificamente. Acreditamos, com isso, que a nossa explanação 

possa trazer novas aberturas de temas e novas experiências intelectuais. 

No capítulo inicial dessa dissertação, O Espectro da Filosofia, buscamos descrever a 

demarcação da Filosofia na História como conhecimento peculiar e particular. Do mesmo 

modo, apontamos as reinvindicações sociais da época e seu legado grego. Abordamos, ainda, 

as contribuições da Filosofia à formação humana, de modo geral, com ênfase na problemática 

que pressupõe o sentido da Filosofia à vida humana.  O que trazemos à luz do debate é a 

problemática que nos mostra que a trajetória histórica da obrigatoriedade do Ensino de Filosofia 

na educação formal, especialmente no Ensino Médio, está marcada por idas e vindas, guiada 

por um misto de reconhecimento e desmerecimento. 

No segundo capítulo, Entre criticidade e instrumentalização: os ataques às 

humanidades, focamos na discussão de que há um ataque constante às humanidades, 
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especialmente nos últimos dez anos, como, por exemplo, com a Base Nacional Comum 

Curricular e o projeto Escola Sem Partido. Estes dois assuntos não são nosso foco principal, e 

no entanto, nos atualizarmos sobre eles trará a concretude do que nomeamos ataque às 

Humanidades. Neste capítulo, falamos também sobre a Teoria Crítica, do ponto de vista teórico-

conceitual, enquanto campo teórico que nos permite pensar sobre algumas questões referentes 

à Educação, à Filosofia e à Formação.  

Constatar que a racionalidade instrumental se desdobra como um problema social foi 

o que ensejou o terceiro capítulo. Tomamos para explicação as consequências da semicultura 

no processo de Formação Humana, e como uma possibilidade de um “final feliz”, a ideia de 

Filosofia contra o pessimismo crítico e algumas proposições pedagógicas. 

Esperamos, com isso, construir elementos teóricos que possam, de alguma maneira, 

contribuir com a participação da sociedade de forma mais emancipada e autônoma nas questões 

atinentes ao campo educacional, ou, ao menos, atenta às antinomias que possam surgir e vigorar 

nos nossos dias. 
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1. O ESPECTRO DA FILOSOFIA 

 

Como ponto de partida, traremos neste capítulo a demarcação da Filosofia na história 

e seu conhecimento peculiar e particular. Do mesmo modo, apontaremos as reinvindicações 

sociais da época e seu legado grego. 

Quando falamos de Filosofia, lembramos que, no tempo em que estudávamos, 

tínhamos respostas de senso comum, ela era entendida como “amiga do conhecimento”, que a 

Filosofia começava de alguma forma com o espanto, ou admiração, “viagens” ou, até mesmo, 

debates acalorados com defesas de pontos de vista. Comumente, ela era apresentada ainda como 

uma disciplina difícil e, ao mesmo tempo, era dito, por vezes, que não se fazia “nada” na aula.  

 

Ao tomar como ponto de partida o perfil do aluno do atual ensino médio, 

especialmente da escola pública, aquela que acolhe o maior número, o ensino de 

Filosofia forçosamente se vê constrangido a estabelecer limites. Em primeiro lugar, 

nunca é demais reiterar, a formação do aluno iniciante deve ser considerada de forma 

muito diversa daquela do especialista, em todos os aspectos. [...] os professores de 

Filosofia frequentemente se queixam que o estudante de nível médio não possui as 

qualificações requeridas para a apropriação dessa forma de saber. (RODRIGO, 2014, 

p. 22). 

 

A Filosofia surge num momento em que o ser humano precisa de justificativas e provas 

que sejam “racionais” aos problemas que envolvem sua existência, sobretudo no que diz 

respeito à invalidação do mito e de crenças tradicionais, buscando a resolução de questões 

próprias do cotidiano humano. Em outras palavras, seria como uma passagem do mito ao logos. 

O nascimento da Filosofia, em termos de localidade, deu-se na Grécia Antiga, onde os 

sábios (sophos) estavam seriamente preocupados em explicar as “coisas” não pelo viés da 

mitologia, mas pela razão (logos). Pitágoras (570-500 a.C), por exemplo, foi o primeiro a se 

intitular Filósofo, antes dele se chamavam de sábios.  

Reale e Antiseri (2009) relatam que, na História da Filosofia, é dito que seu conceito 

é uma criação do gênio dos Gregos, pois esta civilização juntou as informações do Oriente 

(poesia, religião e condições sociais e políticas adequadas e a inexistência de dogmas e 

defensores do mesmo), permitindo-se um amplo e livre pensamento.  

De modo geral, a Filosofia apresenta certa dificuldade em se conceituar, portanto, 

trazemos alguns autores e suas concepções quanto ao campo em análise, começando pela sua 

etimologia. Segundo Mendes (2012), a palavra Filosofia é de Origem grega (philos = amizade 
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+ sophia = sabedoria) e seu significado pode ser traduzido por “amigo da Sabedoria”. Mendes 

(2012) explica, ainda, a definição de Aristóteles sobre a Filosofia, sugerindo que o pensador 

grego diz que a Filosofia nasce da admiração, que pode ser entendida como espanto ou 

assombro, pois, quando se admira algo, o questionamento é gerado e o indivíduo quer ir à em 

busca de novos conhecimentos a respeito do objeto admirado. 

Para Cordi (1997), a Filosofia possui três definições básicas: pensar, pensar sobre 

problemas existenciais e saber viver. Desse ponto de vista, o saber viver remete-nos ao viver 

com sabedoria, e o filosofar, propriamente dito, significa rever a realidade e assim reinterpretá-

la.  

 

Uma característica que diferencia a Filosofia de outras formas de conhecimento é que, 

além de se perguntar sobre o que são e como são as coisas, o mundo e as ideias, ela 

se pergunta o porquê de as coisas serem deste e não de outro modo? Para além desta 

questão, outra ainda se apresenta como necessária à articulação do conhecimento 

filosófico. “Para que” são as coisas, o mundo e as ideias. (MENDES, 2012, p. 16). 

 

A Filosofia desvenda, através de sua investigação, aquele momento no qual se 

abandona as certezas e busca-se o preenchimento daquele campo que deixou de existir, ou seja, 

quando o fato se torna incompreensível, busca-se mais fundamentos e discursos para o novo 

conceito que se estabelece. Enfim, quando perguntamos sobre o quê, quando, onde, sobre o 

porquê das coisas, suas relações e seus sentidos, estamos desenvolvendo uma atitude filosófica 

e, através dela, poderemos aprimorar nossa maneira de ver as coisas e compreende-las. Como 

consequência, poderemos resolver problemas que nos envolvem bem como envolvem o mundo 

e tudo o que lhe pertence. 

A trajetória da Filosofia, ao longo da história, está dividida em Filosofia Antiga 

(Período Pré-socrático, Período Clássico, Período Pós-socrático), Filosofia Medieval, Filosofia 

Moderna e Filosofia Contemporânea.  

No período que corresponde à Filosofia Antiga, fim do século VII a.C. ao fim do século 

V a.C., a primeira corrente de pensamento ficou conhecida como os pré-socráticos ou 

cosmológico. A demarcação pré-socrática se refere ao período que antecede Sócrates, pensador 

grego que viveu entre 468-399 a.C. O período pré-socrático também corresponde ao surgimento 

das primeiras escolas filosóficas: a Escola Jônica, a Escola Pitagórica, a Escola Eleática e a 

Escola Plurarista. As principais preocupações e ocupações da Filosofia à época estavam na 

questão sobre qual a origem, a matéria ou princípio da natureza. E assim, dependendo da escola, 

diferentes respostas (fogo, água, ápeiron etc.) eram elaboradas. A outra pergunta era: qual a 

autêntica realidade? Seria a que nos oferece sentidos ou a razão? Havia, ainda, questões voltadas 
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para o Cosmos/Universo e toda a movimentação da natureza e seu princípio. Os principais 

filósofos da época eram: Heráclito e Éfeso, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, 

Tales de Mileto, e Pitágoras, Demócrito e Leucipo. Esses pensadores são os “[...] fundadores 

da Filosofia no sentido específico, pois lançaram as bases dos problemas filosóficos: a verdade, 

a totalidade, a ética e a política” (CORDI, 1997, p. 14). A verdade, que abrange toda a realidade, 

encontrando a unidade de multiplicidade. A totalidade, que se manifesta à inteligência sem 

intermediários, e portanto, as intepretações culturais sobre a realidade do todo ficam em 

segundo plano e as revelações religiosas também não pertencem à realidade. A ética, pois, no 

momento em que se buscam explicações racionais e sistemáticas para as origens dos fatos, o 

que mais importa é o estudo da verdade racional, motivo pelo qual a verdade também acaba 

mexendo com a estrutura de uma sociedade e estimulando a democratização. E a Política para 

formar o bom cidadão. 

A partir do Século V e VI a.C. entramos o que é conhecido como Período Clássico. 

Este tem relação, igualmente, com a Grécia, época de Sócrates e dos Sofistas1. Essa época foi 

marcada por uma espécie de formação cidadã plena, pela concepção de que o homem é capaz 

de modificar a sociedade, porque é um líder político e de vida. Sócrates é especialmente 

conhecido como o principal filósofo da época, tendo deixado seus relatos para Platão, seu 

discípulo, que fez estudos sobre a realidade do mundo, separando-o sempre das aparências. 

Aristóteles também marcou este período com o conhecimento do ser, conhecimento das ações 

humanas ou da finalidade delas, e o estudo sobre a capacidade humana de conhecer (CHAUÍ, 

2012).  

Nesta apresentação cronologicamente linear, sucedeu-se ao Período Clássico o Pós-

Socrático ou Antropológico, de 320 a.C. ao início da Era Cristã. Esse período foi marcado pelo 

ceticismo, epicurismo, estoicismo e neoplatonismo. Por conta da influência socrática, o período 

ficou assinalado pela ideia de oferecer um caminho filosófico mais voltado à ética e à política. 

Os principais filósofos foram Epicuro (341 -270 a.C.), Zenão de Cício (336-263 a.C.) e Plotino 

(205-270).   

Com a queda do Império Romano, Século V d.C., a Filosofia entra no Período 

Medieval. Essa época foi marcada pelo sincretismo entre o conhecimento clássico e as crenças 

religiosas, fortemente dominadas pela igreja católica e caracterizado pelo Teocentrismo: o Deus 

da tradição judaico-cristã no centro de todas as coisas. Dentro da Filosofia Medieval tivemos a 

preponderância da Escolástica, que usava os conhecimentos gregos e romanos para a explicação 

                                                 
1 “´Sofista’ significa sábio, e precisamente sábio em cada um dos problemas que dizem a respeito ao homem e sua 

posição na sociedade” (REALE; ANTISERI, 2009, p. 73).  
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acerca da revelação religiosa, e a Patrística, que disseminava os ensinamentos de Jesus Cristo 

e produzia manuscritos elaborados por padres da Igreja Católica. Os principais Filósofos da 

época foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. 

Passado o Período Medieval, o Ocidente viveu o chamado Renascimento, momento 

histórico em que os pensadores retomam os legados do pensamento grego, sobretudo inspirados 

no Período Clássico, e promovem uma ruptura paradigmática. Com isso, a Filosofia caminhou 

para outro estágio, o chamado Período Filosófico Moderno. O Renascimento marcou esta época 

por ter sido uma espécie de renascimento cultural e científico, deixando de lado o pensamento 

religioso. Assim como tivemos o Teocentrismo, nesse período vigorou o Antropocentrismo. 

Destacou-se uma gama significativa de filósofos, mas René Descartes e Francis Bacon foram 

emblemáticos por suas elaborações acerca do racionalismo e do empirismo, respectivamente. 

É importante lembrarmos, igualmente, o Iluminismo que, nesta época (Século XVIII), 

evidencia a experiência e a razão como únicas formas de ascensão ao conhecimento.  

A partir do Século XX, uma forte valorização da ciência e a extensão do método 

científico marcaram o pensamento filosófico ocidental, ficando conhecida como Filosofia 

Contemporânea. A principal característica desse período foi a transição entre a extrema 

confiança dos pensadores modernos em um progresso material e moral da humanidade para a 

revisão filosófica dos estatutos próprios do pensamento moderno. Nele, destacou-se uma 

pluralidade de correntes e tendências de pensamento: positivistas, neo-positivistas, 

racionalistas, lógicos, fenomenológicos, existencialistas, hermeneutas, estruturalistas etc. 

Todas essas perspectivas tiveram em comum as Ciências como temática central, dando início 

às discussões inseridas naquilo que conhecemos hoje como Ciências Humanas.  

Este conjunto de conhecimentos trilhados nessas variadas e distintas épocas nos ensina 

o modo de ver próprio dos seus respectivos filósofos, dado que as suas formas de pensar o 

mundo foram, igualmente, responsáveis pela produção de determinadas características epocais. 

Entre fabricações de conceitos e explicações do real, lá estavam as possíveis resoluções aos 

problemas humanos. Logo, “[...] ao mesmo tempo em que se constitui em conhecimento 

produzido ao longo da história, a Filosofia é o exercício de pensamento, em contínuo processo 

de investigação” (MENDES, 2012, p. 18).  

Quando compreendemos o que está detrás de um conceito ainda não esclarecido pelo 

processo de investigação contínua, o pensar se amplia e o posicionamento sobre o mundo se 

expande. O que temos visto hoje em dia é que as pessoas estão conformadas com imagens, uma 

linguagem simples que atinge o cotidiano e, assim, se comunica e influencia de forma eficaz e 

legitimadora de uma verdade. Nesse sentido, poderíamos nos perguntar o porquê da Filosofia e 
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para quê Filosofia. Ficamos à deriva da constatação de que, na nossa sociedade, as coisas só 

existem se tiverem alguma finalidade e utilidade técnica imediata, e a Filosofia não é imediata, 

é processo, é movimento, é tempo real, é o clássico que atualiza angústias, é a atitude de indagar, 

de estudar, da especulação infinita.  

O Espectro da Filosofia nos mostra que Filosofia é um campo aberto que contribui 

para diferentes campos. Ela não é um “filosocentrismo”, ela se configura plural e atinge todas 

as ciências. A atitude filosófica é, historicamente, a base para conhecer o mundo. Onde está a 

Filosofia? 

 

 

1.1. Contribuições da filosofia à formação 

 

O interesse fundamental para este subcapítulo é refletir sobre as contribuições da 

Filosofia à Formação Humana. Por esta razão, não se trata do “filosocentrismo”, elogio piegas 

e afetado ao filosofar e à Filosofia, de modo geral, mas da problemática que pressupõe o sentido 

da Filosofia à vida humana. Ao apresentar a percepção de alguns filósofos sobre a Filosofia, 

Chauí (2012) apresenta-nos algumas relações que nos possibilitarão compreender, de modo 

geral, a influência da Filosofia no que condiz à Formação Humana. Para a autora, Platão foi 

quem apresentou a Filosofia como saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres 

humanos para que vivam em uma sociedade justa e feliz; Descartes, por sua vez, diria que a 

Filosofia é o estudo da sabedoria, o conhecimento perfeito de todas as coisas; Kant afirmava 

que a Filosofia é o conhecimento que a razão adquiriu de si mesma para saber o que se pode 

conhecer, o que pode fazer e o que pode esperar, tendo como finalidade a felicidade humana; 

para Marx, a Filosofia deveria passar da contemplação do mundo aos modos de conhecê-lo para 

transformá-lo em nome da justiça, abundância e felicidade a todos; o legado de Merleau-Ponty 

à Filosofia remete-nos à ideia do despertar para ver e mudar o mundo; e em Espinosa a Filosofia 

é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos, se desejarem liberdade e 

felicidade.  

Não são poucos os autores que nos ajudam a compreender a estreita relação entre a 

Filosofia e a Formação Humana, porém, nem sempre há o reconhecimento social (econômico, 

político e cultural) acerca disso. Aliás, não é de hoje que a Filosofia e o filosofar encontram-se 

deslocados e aparentemente sem lugar na sociedade. 

 

Sócrates é a expressão do lugar que a sociedade atribui à Filosofia em seu interior. 
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Sócrates foi julgado porque a cidade não encontrou um lugar para ele, não encontrou 

um lugar para o que ele fazia na cidade, e o que fazia era discutir com os cidadãos as 

convicções, aquelas mesmas que eram as da cidade, e com isso representava um 

perigo para as instituições. (CAMPANER, 2012, p. 37).  

 

Ainda que em constante busca pelo saber, o exemplo de Sócrates sugere a 

desvalorização da Filosofia nas comunidades humanas.  Entre constantes “só sei que nada sei” 

e o exercício das dúvidas, temos agora uma espécie de supervalorização do imediatismo do “é 

isso e pronto”, sem nenhum tipo de consideração, ou de consciência de sua “possível” 

ignorância. O exercício de filosofar, do fazer Filosofia exercitada por Sócrates, desvaloriza-se 

hoje nas comunidades humanas, pois não há o exercício da dúvida, que serviria para indiciar o 

permanente. Segundo Mendes (2012, p. 29), “[...] o exercício de Filosofia, a partir das verdades 

encontradas, abria o caminho ao discípulo para múltiplas possibilidades de escolha e ação 

concebendo suas próprias ideias”. Seria assim, aqui, a volta ou ressurgimento dos filósofos, 

apontando caminhos, desvelando novas realidade – o que reforçaria sua relevância para a 

formação.  

Ao longo da história da humanidade, sobretudo no Ocidente, a Filosofia encontra-se 

diante do eterno desafio de responder sobre a sua utilidade, como se fosse intrínseco à sua 

natureza a materialização imediata de um produto específico e útil com resultado e finalidade 

imediata. À questão sobre a utilidade da Filosofia, Chauí (2012, p. 26) responde nos seguintes 

termos:  

 

Se abandonar a ingenuidade, e os preconceitos do senso comum for útil; se não se 

deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; 

se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil; se 

conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; 

se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para sermos conscientes de nós 

mesmos e nossas ações numa prática que se deseja a liberdade  e a felicidade para 

todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os saberes 

de que o seres humanos são capazes.  
 

Para compreendermos o sentido da Filosofia, sua utilidade e suas contribuições, temos 

que ter em mente que a sociedade está condicionada a sistemas que preenchem lacunas do senso 

comum e nem sempre percebemos ou nos preocupamos com os vazios de significado que foram 

preenchidos. A busca desinteressada pelo fim, pelo produto objetivo, se transformou em algo 

pronto fornecido sem identidade e muito menos esclarecedor, algo como uma verdade 

automática. E onde está a Filosofia? Esta questão, com a qual terminamos a abertura deste 

Capítulo 1, O espectro da Filosofia, ressurge na tentativa de justificarmos o argumento de que 

a Filosofia, mais do que uma disciplina escolar, tem significativa relevância no processo de 
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Formação Humana: ela surge como útil a questionamentos do sistema vigente, de acordo com 

as problemáticas específicas de cada época. 

Atualmente, sabemos que a tecnologia, diante da exigência da produção em larga 

escala para a satisfação das necessidades humanas, tem avançado com suas verdades limitantes 

e deixado algumas dúvidas sobre a sua serventia  se é para o bem ou para mal, necessária ou 

contingente. Para esta análise, podemos usar um exemplo da mitologia, que nos conta sobre a 

tragédia de Ícaro2. Trata-se, portanto, da insegurança que a tecnologia traz consigo e, ainda, de 

sua ambiguidade, como quando falamos de Hiroshima e Nagasaki e as bombas atômicas  

produtos da tecnologia  lançadas sobre elas, no sentido de risco e comportamento guiados 

pelo poder. Não negamos a importância da tecnologia e todo o desenvolvimento trazido para a 

humanidade. Porém, devemos lembrar sempre do seu caráter duplo, exemplificado acima, 

inclusive com verdades automáticas.  

Através do uso utilitarista da tecnologia, aquilo que incialmente prometeu 

desenvolvimento social tornou-se alienação. O filosofar, por sua vez, pressupõe a experiência 

existencial cuja base dificultaria tal alienação: “[...] a Filosofia não tem como objetivo recuperar 

o originário, mas também não se enfileira entre aqueles que se entregam aos fatos ou à mera 

opinião” (CAMPANER, 2012, p. 16). Do ponto de vista do desenvolvimento da técnica e, por 

consequência, da tecnologia científica, a sociedade em si tornou-se incapaz de identificar certas 

ameaças à vida. Assim, o homem recebe uma enxurrada de elementos precisos e diversões 

inúteis que acabam lhe traindo. Em outros termos, a tecnologia o afasta da reflexão e cria 

necessidades baseadas em uma nova linguagem consumista. Distanciando-se da reflexão sobre 

os sentidos da vida e da existência humana, elementos próprios ao filosofar recaíram na 

instrumentalização do cotidiano e passam a aceitar as coisas prontas.  

Vemos, assim, que a Filosofia não apenas contribui com a formação, mas tem papel 

primordial na vida humana. Portanto, sua valorização é fundamental, pois é necessário ao 

sujeito mergulhar-se, por vezes, no universo da dúvida e dos questionamentos filosóficos, 

                                                 
2 “Filho de Dédalo, genial arquiteto que construiu o labirinto de Creta para rei Minos, Ícaro estava longe de ter a 

inteligência sutil de seu pai. Era um jovem muito cheio de si, que tinha um orgulho pretencioso que os gregos 

consideravam o mais grave dos defeitos. Quando rei Minos descobriu que Dédalo dera a Ariadne a ideia do novelo 

de linha com que a moça ajudara Teseu a matar o Minotauro, o rei teve um acesso de cólera e encerrou o arquiteto 

e seu filho no labirinto. Dédalo, que sempre tinha boas ideias, inventou e confeccionou asas que ele fixou com 

cera nas suas costas e nas costas do filho. Os dois homens saíram voando. Mas invés de voarem em linha reta sobre 

o mar e escapar das perseguições, Ícaro, desprezando as recomendações do pai, quis voar até o sol. Porém, quanto 

mais Ícaro subia, mais aumentava o calor do astro do dia, e a cera que segurava suas asas começou a derreter. 

Sentindo que as asas se derretiam, Ícaro deu um grito e caiu no mar, que desde então leva seu nome: o mar icariano, 

parte do mar Egeu, que cerca as ilhas de Samos e Icária. A queda de Ícaro simboliza a inutilidade do orgulho 

humano e lembra os limites estabelecidos para os mortais” (GANDON, 2000, p. 155). 
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ampliando as possibilidades de superação de paradigmas indutores de verdades absolutas. O 

desafio que se impõe, em termos educacionais, sobretudo no campo da Filosofia, é o 

reconhecimento do seu valor educativo, tanto do ponto de vista da valorização docente quanto 

de sua inserção como disciplina nos currículos. Assumimos a perspectiva de que a educação 

está para além da escolarização, tal como a Formação Humana está para além da educação. No 

entanto, poderíamos dizer também que a Filosofia é um modo específico de orientação ao 

pensamento e à vida, logo, educar-se pelo ato de filosofar pode ser um princípio fundante da 

escola, local em que os processos de intelectualização e formação vão se constituindo em 

processos formais, planejados e orientados. Igualmente, diremos que a concepção de Filosofia, 

como salutar à Formação Humana, não está restrita à didática ou à pedagogia, mas deve ser 

entendida como um fazer Filosofia. 

O ensinar Filosofia e o aprender Filosofia não podem estar desconectados. No 

momento em que se estabelece uma reflexão fundamentada, crítica e/ou teórica sobre os 

problemas cotidianos, é inevitável que o sujeito não amplie sua percepção sobre as causas e os 

sentidos de sua existência. Enquanto reflexão fundamentada, é uma atividade filosófica que, 

segundo Chauí (2012, p. 25), auxilia o indivíduo a “[...] encontrar, definir e estabelecer 

racionalmente princípios, as causas e condições que determinam a [sua] existência, a forma e 

os comportamentos de alguma coisa, bem como lei e regras de suas mudanças”.  

Dessa forma, constatamos que os sentidos contemporâneos da Filosofia se assemelham 

à tradição filosófica e ao pensamento da antiguidade, que estava em processo de descolamento 

do senso comum3 pela via da Filosofia: doxa x episteme. Filosofia e Formação Humana se 

fundem por conta da necessidade humana da compreensão do mundo, que “[...] leva o pensar 

filosófico a examinar os problemas sob uma perspectiva de conjunto, diferentemente das 

ciências que organizam seu método a partir da análise das partes” (MENDES, 2012, p. 23). 

Por ser um campo cheio de especulações e aberto para outras disciplinas, a Filosofia 

contribui para todas as áreas do conhecimento e, consequentemente, para a Formação Humana. 

A forma como contribui a Filosofia no seu aspecto mais amplo não é em hipótese nenhuma 

doutrinária, mas, pelo contrário, ela possui um espírito investigativo que não se permite encerrar 

na objetividade e na evidência das respostas técnicas. A questão é que, para manter o espírito 

                                                 
3 “O senso comum se constitui a partir da necessidade humana de resolver problemas e questões práticas da vida. 

Utiliza uma linguagem simples, do cotidiano, a fim de que membros do grupo ou comunidade possam se 

comunicar. E, aos poucos, vai se tornando o modo de pensar de uma comunidade ou determinado grupo de pessoas. 

É um conhecimento formado a partir das sensações que se tem da Realidade e não, conhecimento obtido por meio 

de evidências racionais. Suas conclusões são apressadas, podendo ser preconceituosas. Não admite outras formas 

de pensar divergentes, impondo arbitrariamente valores ao grupo ou comunidade por meio de imitação” 

(MENDES, 2012, p. 21).  
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investigativo, o sujeito tem que estar aberto a observações mais profundas e julgamentos menos 

superficiais. Logo, a sociedade de massa nos coloca um desafio, pois ela elimina qualquer tipo 

de pergunta e fica somente com as percepções imediatas. 

A Filosofia, teria dito Horácio (65-8 a.C. -8 a.C.), “[...] é igualmente proveitosa aos 

pobres e aos ricos, e, quando desprezada, prejudicará igualmente meninos e velhos4”. Com base 

nisso, interessa-nos refletir sobre as razões pelas quais a Filosofia, em determinado momento 

da história da educação brasileira, entrou na escola e, em outros momentos, foi retirada do 

ambiente escolar.   

 

 

1.2. O ir e vir da filosofia na educação brasileira 

 

Como observamos no texto anterior, a Filosofia contribui com a formação humana, 

porque, ao contrário das ciências particulares que abordam recortes da realidade, ela possibilita 

uma análise globalizante na qual examina os problemas sob a perspectiva de conjunto, 

relacionando os diversos aspectos entre si, isto é, visa à totalidade, enquanto estratégia do 

conhecer (HORN, 2009). A escola hoje é o lugar formalmente organizado para a projeção do 

ser humano enquanto cidadão. Neste subitem, abordaremos como foi que a Filosofia entrou na 

escola, quando ela apareceu no currículo, e mais: por que é que em determinado momento ela 

saiu do currículo escolar?  

O que trazemos à luz do debate é a problemática que nos mostra que a trajetória 

histórica da obrigatoriedade do Ensino de Filosofia na educação formal, especialmente no 

Ensino Médio, está marcada por idas e vindas, guiada por um misto de reconhecimento e 

desmerecimento. Os professores responsáveis pela disciplina vivem hoje um momento 

deslegitimado de sua disciplina, permeada por ecos de uma administração federal5 serva do 

capitalismo e/ou da intencionalidade de uma semiformação (Halbbildung)6. 

Adorno já mostrava sinais sobre os aspectos da situação atual, quanto à cultura e à 

                                                 
4 A afirmação encontra-se nas “Notas Introdutórias” da obra de José Antônio Vasconcelos – Reflexões: Filosofia 

e Cotidiano (VASCONCELOS, 2016, p. 10). 
5 Faz-se necessário a contextualização da época da escrita desta Dissertação, ano de 2018, num advento de “golpe” 

ou impeachment (usamos duas nomenclaturas para atender os olhares de diversos leitores), permeado por reformas 

trabalhistas, educacionais, eleições polarizadas, deposição de presidentes legislativos, prisão de senadores da 

República, corrupção aberta em todas as esferas da gestão pública e identificação de ideias conservadoras no 

quesito do debate de conquistas sociais, e um cruel movimento de restrição da docência e até mesmo sua 

criminalização.    
6 Falamos de Semiformação para introduzir ao leitor este conceito que será abordado com mais profundidade 

adiante: “A semiformação ou ‘semicultura’ (Halbbildung) faz parte do âmbito da reprodução da vida sob o 

monopólio da ‘cultura de massas’” (MAAR, 2003, p. 460).  
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educação, como também de que forma a Filosofia poderia ocupar seu lugar dignamente na 

formação do estudante. Quando falamos em formação dos estudantes, nesse caso, estamos nos 

referindo à identificação das situações limitadoras que os planos ou programas de estudo em 

Filosofia podem ter: “[...] programas de estudos de Filosofia elaborados para serem ministrados 

nas aulas têm em vista, apesar da sua diversidade, uma única ideia: a de produção de Filosofia 

‘em massa’ cujo objetivo é cumprir estatísticas e índices alheios ao significado de educar” 

(CAMPANER, 2012, p. 16). 

Nesse caso, quando falamos sobre a importância da Filosofia para a formação, é para 

mostrarmos que, dependendo dos programas escolares ou universitários, até a produção de 

conhecimento da Filosofia pode virar estatística ou produção de fracasso intelectual e de 

formação cultural. Ou ainda, como Zuin, Pucci e Oliveira (2000, p. 116) refletem, 

  

As reformas pedagógicas por si só são insuficientes para a transformação radical do 

processo de difusão da semicultura. Enquanto não se modificarem as condições 

objetivas, haverá um hiato entre as boas intenções das propostas educacionais 

reformistas e suas reais objetivações. Mas justamente porque o pensamento ainda não 

se encontra reconciliado com a realidade, torna-se possível realizar autocrítica, 

procurando compreender quais foram os fatores que o conduziram ao seu processo de 

embrutecimento.  

 

No Brasil, o Ensino de Filosofia esteve presente nos currículos escolares desde o tempo 

da colonização e servia a formação clássica dos padres Jesuítas e da elite letrada da época, que 

posteriormente terminava seus estudos em Direito ou Medicina na Europa.  

Os momentos do Ensino da Filosofia no currículo foram vários. Dentre eles, destaca-

se o ensino no período colonial, que se justificava pela necessidade de catequisar os indígenas 

e os africanos, além de manter os colonos próximos à igreja Católica – a Filosofia confundia-

se, então, com ensino religioso (CAMPANER, 2012).  

A Filosofia esteve nos currículos até a metade do século XX, “[...] com a Reforma 

Capanema, em 1942, torna-se obrigatório o ensino da Filosofia, de modo especial nas escolas 

religiosas, que atendiam às elites sociais e econômicas do país” (RODRIGUES, 2012, p. 70).  

Afinal, o lugar da Filosofia legalmente falando, encontra-se com a promulgação da Lei 

4.024/61, onde passou a ser uma disciplina complementar nos currículos escolares e deixou de 

ser disciplina obrigatória. Rodrigues (2012) ainda nos traz que a Lei 5.692, promulgada em 

1971, em pleno regime militar, extingue a Filosofia dos currículos, destarte as reações e 

mobilizações ocorridas no país em prol de sua manutenção/retorno nos/aos currículos escolares. 

Tais mobilizações estimulam reações em diversos níveis e, por meio do Parecer 7.044/82, do 

então Conselho Federal de Educação – CFE –, abrem-se possibilidades para o retorno da 
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disciplina de Filosofia aos currículos do Ensino Médio – EM. 

A história também nos traz que a Filosofia foi retirada dos currículos em 1971 (Lei n° 

5692/71), com a chamada reforma tecnicista (RODRIGO, 2014)7, mas essa caminhada teve dez 

anos, para depois ser incluída novamente, mas como disciplina opcional na parte diversificada 

dos currículos. Em 1982 houve diversas manifestações para um retorno da Filosofia nos 

Currículos do Ensino Médio, haja vista o Parecer 7.044/82 do Conselho Federal de Educação. 

Chegamos à década de 1990, onde se instaura a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9394/96)8, que inclui a Filosofia como obrigatória no Ensino Médio, mas de uma forma 

transversal, onde estaria em qualquer lugar da discussão de qualquer tema, não sendo uma 

disciplina específica.  

 

Ao lado disso, temos a constante opção por disciplinas técnicas e menos reflexivas 

com o objetivo de uma formação especializada (na melhor das hipóteses, diga-se de 

passagem). Essa lei ainda indica a importância dos conteúdos, mas não estabelece a 

obrigatoriedade da presença da disciplina de Filosofia nas escolas. (CAMPANER, 

2012, p. 12). 

 

Segundo NESEF9 (2018), esta lei assume como compromisso a promoção da 

superação da organização curricular disciplinar vigente, além de sugerir um rompimento com 

a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por aspectos globalizadores de modo 

a abranger a complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência e do mundo real, 

o cotidiano do estudante (BRASIL, 2013). A objetividade da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação estava em superação, aprimoramento e distinção na sua complexidade. Esta forma de 

projetar o Ensino de Filosofia nas escolas brasileiras apresentou-se, em seu momento histórico, 

como a melhor das possibilidades da formação curricular em nosso país, mas logo adiante 

perdeu o status do que representava.  

                                                 
7 Durante os chamados “anos de chumbo” – período de 1964 a 1982 –, houve modificações substanciais na 

regulamentação e na prática do ensino brasileiro, consubstanciadas por todo um complexo legal em torno da lei 

federal n° 5.540/68, que reformulou nosso ensino de 1° e 2° Graus (hoje ensino médio). Um dos setores mais 

atingidos foi justamente o curricular, em especial os componentes das assim chamadas Ciências Humanas. É nessa 

área que se insere o domínio que nos interessa: o ensino da Filosofia nas escolas brasileiras nos níveis fundamentais 

e médios: “[...] essa disciplina cedeu lugar a outras, como Educação Moral e Cívica e OSBP” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 29). 
8 Lei nº 11.684/2008. Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do 

ensino médio.  
9 O NESEF - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino de Filosofia, motivado pelas últimas alterações na 

legislação educacional do ensino médio, especialmente a partir da Lei 13.415/17 e da terceira versão do texto da 

BNCC, de abril de 2018, apresenta uma proposta de organização curricular para o Ensino Médio regular, 

considerando a construção histórica e democrática das Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 

para o estado do Paraná (DCE, 2008). Com esta proposição o Núcleo reafirma seu posicionamento em defesa de 

uma escola pública para todos/as, laica, de qualidade e socialmente referenciada (NESEF, 2018, p. 3). 
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Esta lei fomentou amplas discussões no que tange a Relatórios sobre as Orientações 

Curriculares do Ensino Médio e a Filosofia para os cursos de Graduação em Filosofia. Pensando 

na participação do curso de Filosofia no ENADE, foi definido que graduação e bacharelado não 

seriam separados no momento da avaliação assim como o estudo e se aprimoramento das 

competências do profissional para trabalhar no ensino médio e a busca de uma caracterização 

da disciplina passaram a fazer parte das preocupações no que se refere a este campo de saber. 

Em 1998, as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM – afirmavam o teor 

da LDB pela Câmara de Educação Básica – CEB – do Conselho Nacional de Educação – 

CNE/CEB destacando que a estrutura do currículo não se aplica mais a disciplinas, mas a áreas 

de conhecimento10: Linguagens e Códigos e suas tecnologias; Matemática e Ciências da 

Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias. Nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2013, p. 187), usa-se a nomenclatura Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, sendo que a Filosofia é incluída como disciplina no 

grande campo das Ciências Humanas. Segundo as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio:  

 

Art. 10: A base nacional comum dos currículos do ensino médio será organizada em 

áreas de conhecimento, a saber:  

§ 2º As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento 

interdisciplinar e contextualizado para: b) Conhecimentos de filosofia e sociologia 

necessários ao exercício da cidadania. 

 

Vale a pena dar um destaque quando se diz “disciplina”. Esse documento relata que as 

escolas possuem autonomia para organizar a sua proposta curricular quanto à sua concepção 

pedagógica, mas poucas escolas fazem isso, mesmo tento o respaldo da LDB e o incentivo da 

DCNEM. 

 

Professores ‘comprometidos com o desenvolvimento do programa de suas disciplinas, 

dificilmente terão condições de dar tratamento interdisciplinar e contextualizado aos 

necessários conhecimentos de Filosofia e Sociologia’, assim como a outros 

conhecimentos ‘tão requeridos para o exercício da cidadania e para atender ao dever 

de vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social’. (PALHANO; BATISTA, 

2015, p. 4).  

 

Vimos que, até aqui, a Filosofia11 e a Sociologia eram tratadas como conhecimento; e 

não, como disciplina. Com a aprovação pelo CNE, em 7 de julho de 2007, a Resolução 04/07, 

a partir do Parecer 38/07, determinou que todas as 25 mil escolas de Ensino Médio do país 

                                                 
10 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf  
11 A Sociologia passou, junto com a Filosofia, pelas tratativas, idas e vindas. Neste momento, nosso trabalho se 

deterá somente na Filosofia. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf
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passassem a lecionar a disciplina de Filosofia. A partir de 2007, o parecer fez com que os 

professores sentissem mais necessidades de se prepararem para o debate nos estados com os 

seus respectivos sistemas de ensino, especialmente com a temática de conteúdos e metodologias 

que iriam oferecer aos estudantes, de acordo com as novas Orientações Curriculares Nacionais 

e a própria orientação da LDB.  

Recentemente, a Filosofia foi reintroduzida novamente no Ensino Médio de todo país 

como disciplina de ensino obrigatório (MENDES, 2012, p. 17) com a chancela da Lei nº 

11.684/2008. O Congresso Nacional aprovou a referida lei que alterou o artigo 3612 da LDB, 

Lei 9.934/96, tornando a Filosofia disciplina obrigatória do currículo do Ensino Médio. 

Ademais é grifada a importância da presença das demais ciências que comporiam a formação a 

nível Médio: “[...] outros conhecimentos das Ciências Humanas que consideramos 

fundamentais para o Ensino Médio. Trata-se de referências a conhecimentos de Antropologia, 

Política, Direito, Economia e Psicologia” (BRASIL, 1999, p. 277).  

O Parecer CNE/CEB nº 22, de 8 de outubro de 2008 (p. 5)13, respalda a consulta sobre 

a implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio, tal como 

segue: 

 

Nesse sentido, é razoável e é legítima a proposição para que a aplicação do inciso IV 

do art. 36, da LDB, atenda normas complementares e medidas concretas que devem 

ser fixadas pelos respectivos sistemas de ensino, até 31 de dezembro de 2008, para 

que sua implantação possa ser gradual, como segue: – iniciar em 2009 a inclusão 

obrigatória dos componentes curriculares Filosofia e Sociologia em, pelo menos, um 

dos anos do Ensino Médio, preferentemente a partir do primeiro ano do curso; – 

prosseguir essa inclusão ano a ano, até 2011, para os cursos de Ensino Médio de 3 

anos de duração, e até 2012, para os cursos com 4 anos de duração. 

 

Notamos, com tais considerações, que a inclusão da Filosofia não está mais 

enquadrada como conhecimento, mas numa categoria enquanto disciplina, de alguma forma 

não se alterando as questões referentes à formação do indivíduo, e à técnica para adaptação ao 

trabalho e ao “exercício para a cidadania”, e destacando o bem comum e a ordem democrática 

como “fundamentos da sociedade” e da formação de atitudes assim como a ética nas relações 

humanas, numa perspectiva liberal-democrática em contradição com o “[...] desenvolvimento 

                                                 
12 Mantendo a redação do art. 35 da LDB: “O ensino Médio, enquanto “etapa final da educação básica”, tem como 

finalidade: a “preparação básica para o trabalho e a cidadania”, com vista a “se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”; o “aprimoramento como pessoa humana”, o que inclui a 

“formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”; e a “compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria e a prática” em cada 

disciplina”. 
13 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb022_08.pdf 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb022_08.pdf
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da autonomia intelectual e do  pensamento crítico” (PALHANO; BAPTISTA, 2015, p.116) .  

Nunca é demais lembrar que um currículo de escola de Ensino Médio, regra geral, 

contém pelo menos dez disciplinas tradicionais, sendo que algumas delas estão no currículo 

escolar antes mesmo da instauração da República em nosso país. Com a entrada da Filosofia e 

Sociologia, passamos a 12 disciplinas, com uma carga horária semanal praticamente igual, ou 

seja, entre 25 e 30 aulas, dependendo do turno de estudos e do modelo adotado em determinados 

sistemas de ensino estadual e municipal.  

Dessa forma, a Sociologia e a Filosofia, as duas mais jovens disciplinas escolares, 

precisa116m de “um apoio”, seja governamental ou de entidades e instituições sociais, para que 

pudessem recuperar o atraso e superar dificuldades e desafios que foram tramados. Ao contrário 

disso, em 2018, a Filosofia foi tornada optativa. Destaca-se que, no momento anterior ao de sua 

transformação em disciplina optativa, alguns municípios introduziram as duas disciplinas até 

mesmo no Ensino Fundamental. Destaca-se que recuperar atraso é debater sobre temas como 

carga horária mínima com que as disciplinas devam figurar nos currículos escolares, a questão 

da formação docente, a questão de quem pode lecionar e, mesmo, a questão de livros didáticos, 

sem falar se devemos fixar um currículo mínimo nacional para ser ensinado nas escolas.  

 As lutas e cuidados pela e com a Filosofia e Sociologia no ensino médio existiram e 

sempre. Desde 2008, vieram se legitimando e fazendo parte da sua história, até que, ao encontro 

da atual conjuntura nacional, a Medida Provisória (MP) nº 746/2016, popularmente conhecida 

como reforma do Ensino Médio, aprovada sob o formato de Lei nº 13.415/2017, especialmente, 

e a terceira versão do texto da Base Nacional Comum Curricular, de abril de 2018, provocaram 

grandes modificações na tratativa sobre a Filosofia na escola, envolvendo até mesmo algumas 

provocações intelectuais para o Ensino Médio Nacional.  

A Lei nº 13.415/2017 atribuiu ao Ensino Médio e, consequentemente, a toda 

organização curricular a distribuição de carga horária para três anos do ensino regular. Agora, 

com a BNCC, passa a ser composto por duas etapas, obedecendo a proporção de 60% (2.400 

horas) constituído por conteúdos comuns e obrigatórios a todos os alunos, e 40% (1.200 horas) 

para os itinerários formativos. Os itinerários formativos sugeridos são: Linguagens; Ciências 

da Natureza; Ciências Humanas e Sociais; Matemática e Educação Profissional. O texto em lei 

nos apresenta como obrigatório somente Português, Matemática e Inglês (CRAVO; REIS, 

2017). 

Até a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, o ensino de Filosofia e 
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Sociologia eram obrigatórios enquanto estudos e práticas14. A questão é: como seria essa 

prática? O NESEF (2018), ao analisar a inserção da Filosofia em “Estudos e Práticas”, afirma 

que se retira dela o caráter de disciplina de referência. O conhecimento filosófico traz consigo 

uma especificidade para além de “estudos e práticas”. Tememos cientemente, e com o propósito 

máster dessa dissertação, que nas escolas possa se perder a formação humana crítica e estética 

que o ensino, ou contato com a Filosofia, oportuniza. Mas com qual propósito isso poderia 

ocorrer? Uma das respostas possíveis é a de que o espírito fragmentado e interessado única e 

exclusivamente no mercado produz em série uma sociedade dominada, sem limites de 

exploração e incapaz de captar criticamente as percepções do real. 

Percebemos que quando se retira a Filosofia, se retira a Sociologia também, e esta 

situação tem chamado a atenção, pois carece de maiores estudos. Diante desses traços de idas 

e vindas da Filosofia, podemos verificar a crescente racionalidade instrumental, pois entre 

entradas e saídas da Filosofia dos currículos escolares, tanto como conhecimento, quanto como 

disciplina, percebeu-se que a instrumentalização do conhecimento para a transformação da 

natureza foge do princípio emancipatório das múltiplas formas de ser humanos. As camadas 

lúcidas da sociedade precisam da Filosofia como um recurso de desmaquiação da Indústria 

Cultural e toda a instrumentação utilitarista que esta traz. Consideramos o “não lúcido” o 

estudante que, despossuindo da arma do esclarecimento pelo viés da Filosofia, adere, 

automaticamente, a fetichização da tecnologia. Na reprodução desse fetiche, compreende-se a 

asserção de que “[...] o preço da dominação não é meramente a alienação dos homens em 

relação ao objeto espírito, as próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as 

relações de cada indivíduo consigo mesmo” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 35). 

Apropriar-se das “armas” filosóficas não significa ter mera aquisição de conteúdos 

filosóficos, mas conseguir ter um método de acesso limpo e aberto para o conhecimento e assim, 

progressivamente, a emancipação e autonomia intelectual, dando chance para conquistas de 

novos conhecimentos por sua própria intenção.  

 

Quando se apresenta disposição a se adaptar ao vigente, uma divisão com valorização 

distinta entre massa e lideranças, deficiência de relações diretas e espontâneas com 

pessoas, coisas e ideias, convencionalismo impositivo, crenças a qualquer preço no 

que existe. Conforme seu conteúdo síndromes e estruturas de pensamento como essas 

são apolíticas, mas sua sobrevivência tem implicações políticas. (ADORNO, 2000, p. 

62)  

                                                 
14 Lei 13.417 (Nas Referências, consta 13.415 – convém conferir) no Art. 35-A, define outro papel para a Filosofia, 

no contexto de “estudos e práticas”. Conforme § 2º “A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino 

Médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de Educação Física, arte, sociologia e filosofia” (BRASIL, 

2018, p. 25). 
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Este é um aspecto sério em que devemos nos deter quando falamos em “acesso limpo 

e aberto”, e sendo importante ainda lembrar que, segundo Adorno e Horkheimer (2006), a 

Filosofia conhece suas limitações e as afirma contra a pretensão de uma totalidade e contra o 

seu abarcar pelo mercado. Nesse sentido, a Filosofia pode ser definida como uma confrontação 

polêmica com a atualidade, e a educação pode ser compreendida como uma reflexão crítica 

para fugir do pensamento estereotipado que segue uma lógica instrumental e de emancipação 

(TEIXEIRA; HORN, 2017, p. 19). 

Em linhas gerais trouxemos, aqui, a trajetória da Filosofia e alguns de seus percalços 

que constatamos durante a realização desta pesquisa. A Filosofia ainda busca sua legitimação 

dentro e fora das escolas, se não ela não seria tantas vezes retirada do currículo escolar. O que 

tange nosso estudo também é que o desconsiderar da Filosofia perpassa como um ataque às 

humanidades, como vamos refletir no próximo capítulo. Retomamos, aqui, a seguinte 

problematização: a Filosofia é útil ao sistema vigente? 
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2. ENTRE CRITICIDADE E INSTRUMENTALIZAÇÃO: OS ATAQUES ÀS 

HUMANIDADES 

 

No capítulo anterior, contextualizamos, a partir de uma abordagem histórica, O 

espectro da Filosofia, a Contribuição da Filosofia à Formação Humana e O ir e vir da Filosofia 

na Educação Brasileira. Falamos, ainda, brevemente sobre a semicultura ou semiformação 

(halbbildung) e a Razão Instrumental, frutos do capitalismo através da Indústria Cultural, que 

compreende a razão como mitologia e promove a autodestruição da razão e do esclarecimento 

através desta coabitação da razão instrumental sobre a totalidade da razão. Essa mesma 

racionalidade que deveria significar a emancipação da humanidade dos poderes do mito, em 

vez disso, através dessa dominação progressiva da natureza, engendra o retorno do mito por 

meio de formas mais absolutas de dominação social que vão desde reformas educacionais até a 

padronização da liberdade, pela influência midiática, por padrões sociais ou, ainda, pela 

concomitância de ambos.  

Nossa abordagem chega a um momento em que, após historiar a Filosofia e seu ir e 

vir na educação brasileira, queremos deixar claro que há um ataque constante às humanidades, 

especialmente nos últimos anos, como, por exemplo, o revelam a Base Nacional Comum 

Curricular e o projeto Escola Sem Partido. Estes dois acontecimentos contribuem para nos 

atualizar sobre a concretude e do ataque às Humanidades ao qual nos referimos. 

Adorno (2005) nos fala que reformas pedagógicas isoladas não trazem contribuições 

substanciais, pois podem reforçar a crise, porque abrandam as necessidades e exigências a 

serem feitas aos que devem ser educados e, também, porque revelam uma inocente 

despreocupação frente ao poder que a realidade extrapedagógica exerce sobre eles. Isso 

demonstra a fragilidade e as insipientes reflexões das relações com a sociedade, interferindo 

positivamente ou negativamente nesta. 

Através das sugestões e dos resultados de reformas educacionais, pode haver uma 

dominação sistemática das relações políticas, sociais e econômicas, de modo a se concretizar a 

semiformação, dessa forma não podemos considerá-la como um ato isolado, visto que possui 

subordinações como a instrumentalização da razão, a reprodução e nenhum tipo de avaliação 

do processo.  

Temos duas dinâmicas idênticas: primeiro, com a Base Nacional Comum Curricular, 

que passou por três reformulações, em três tempos de diferentes abordagens, ou seja, três 
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versões; segundo, com o Projeto de Lei Escola sem Partido. 

Traremos, aqui, uma breve reflexão acerca da Base Nacional Comum Curricular de 

forma que a vejamos como um grande guarda-chuva que se articula com outras políticas que já 

foram empregadas para a nossa educação. A BNCC reuniu tudo o que já foi visto na área 

educacional e é a representação do suporte a uma educação integral, referenciada na 

Constituição Federal de 1988. A primeira lei que baliza a BNCC é a própria Constituição 

Federal, especificamente, em seu artigo 210: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

A Base Nacional Comum Curricular é exigida pela Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional (LDBEN)15, em seus Artigos 26, 38 e 64, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), em seu artigo 1416, e pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE), de 201517, que, dentro de uma perspectiva “iluminista”, traria avanços na construção da 

educação e de sua qualidade. 

Ressaltamos que o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), Lei 13.005/2014, 

                                                 
15Art. 26: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma Base Nacional Comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum 

do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular: § 1º Os exames a que se refere este 

artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível 

de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos 

pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de 

pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

“Entende-se por base nacional comum, na Educação Básica, os conhecimentos, saberes e valores produzidos 

culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e 

corporais; na produção artística; nas formas diversas e exercício da cidadania; nos movimentos sociais” – DCN, 

Educação Básica, 2010, p. 31. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-

nova-pdf&Itemid=30192 Acesso em: jan. 2019. 

Plano Nacional de Educação – 2015: pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Municípios, no 

âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular, 
16 Art. 14. A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores 

produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e 

corporais; na produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; e nos movimentos sociais. 

Disponível em: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/ccs/concurso_2013/PDFs/resol_federal_04_14.pdf Acesso em: 

jan. 2019.  
17 Plano Nacional de Educação – 2015: pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Municípios, 

no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental 

do ensino médio. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/ccs/concurso_2013/PDFs/resol_federal_04_14.pdf


30 

 

possui 20 metas, com destaque à de número sete: “[...] fomentar a qualidade da educação básica 

em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo 

a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb”. Como estratégia para esta meta temos o 

item 7.1, que afirma:  

 

[...] estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada 

ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 

local. Portanto a LDB e PND realçam a necessidade de uma base comum curricular 

(BNCC, 2018). 

 

A primeira versão da BNCC foi disponibilizada em 16/09/201518, instituída pela 

Portaria nº 592. A autoria ficou sob a responsabilidade do MEC, junto com o Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime), grupo de redação que compôs a primeira versão. Grupos de especialistas 

e de áreas afins com experiência na educação básica elaboraram uma consulta pública 

consolidada pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, que tinha por objetivos: “[...] 

sinalizar percursos de aprendizagens e desenvolvimento dos estudantes ao longo da Educação 

Básica”, “[...] para que esta seja capaz de garantir, aos sujeitos da educação básica, como parte 

de seu direito à educação, que ao longo da sua vida escolar” (a citação refere-se ao CNE). 

A segunda versão foi disponibilizada em maio de 2016, teve pouca transparência e 

pouco espaço para debate, pois a consulta online não chegava a toda população, mas quem 

lançou a segunda versão foi a UNDIME e CONSED. 

A terceira versão da BNCC saiu em 03/04/2017, somente com Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, deixando o Ensino Médio para depois, pois houve muitas discussões e 

impasses, e foi homologada em 20/12/2017. A atenção esteve em como equilibrar a parte do 

currículo comum e a parte de itinerários formativos. Entretanto, há o pressuposto de que exista 

um mercado por detrás destes itinerários formativos.  

Segundo Pino et al. (2016, p. 65), “[...] por trás disso tudo, está o mercado, a 

privatização da educação, a criação de uma base mercadológica para a atuação de consultorias, 

empresas de avaliação e de formação docente e produtoras de material didático e midiático em 

escala nacional”. Essas possibilidades manifestam a nossa ideia sobre o capital ditando regras 

até mesmo na educação, movimento sutil e demarcado que baliza, entre outros, a Indústria 

Cultural atacando as Humanidades.  

                                                 
18 Disponível em: http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/conheca Acesso em: jan. 2019. 

http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/conheca
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Como exemplo disso temos a Lei 13.415/17, já referenciada no subitem anterior, mas 

que volta, aqui, para exemplificar a mudança pontual, no tocante à Filosofia, no momento que 

retira dela a característica de disciplina e a coloca como estudos e práticas. Falamos novamente 

nisso para fazer o link com o que estamos trazendo: muitos movimentos em prol somente de 

português e matemática, com interesses do mercado de trabalho, desmerecendo e apresentando 

um caráter incipiente com o trato da formação humana, não oferecendo criticidade, mas 

instrumentalização da razão.   

Este documento, direcionado à educação nacional, é também uma referência para o 

século XXI, momento em que se deveria acrescentar e consolidar disciplinas discutidas há 

muito tempo. A Filosofia, por pertencer à área de Humanas, é fortemente relacionada ao nosso 

dia a dia, mas no momento em que a colocamos como optativa, numa versão de currículo 

flexível, o que nos tange a refletir é que, nessa era tão tecnológica, individualista e a serviço do 

capital, como a filosofia pode se tornar optativa? Não seria ela uma das bases das Humanidades?  

A segunda dinâmica que vamos falar é sobre o Projeto de Lei nº 867/2015, que cria o 

Programa Escola Sem Partido, sendo seu fundador Miguel Nagib, baseado no contexto que nos 

referenciamos na nota de rodapé 4. Este Projeto de Lei tem confundido as pessoas no momento 

em que se indaga se a escola tem que ser com ou sem partido. Mas, quando falamos em partido, 

falamos no sentido político-partidário ou naquele outro de se assumir uma posição político-

pública?  

Pois bem, dentre as últimas notícias, o que vemos como argumento básico desse 

projeto é que o alvo são os professores e a escola, mas de uma forma contraditória que prega a 

neutralidade política, criando um falso sentimento de que sem a aprovação do projeto a 

educação nacional recairá, entre outros, no desrespeito aos valores familiares. Sobre esse 

aspecto, cabe destacar que a escola hoje é plural, diversa, com a presença de quase nenhum tipo 

de família “Doriana”. Com a intenção de impor algum tipo de preconceito, por exemplo, 

aqueles que incentivam tal Projeto de Lei se referem à nomenclatura errônea e desonesta 

intelectualmente da nomeada ideologia de gênero. A diretoria da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED (2016, p. 61) advertiu, em um artigo 

publicado em 2016, que, diante do projeto Escola Sem Partido, a sociedade mais justa e 

igualitária está em risco: 

 

O Plano Nacional de Educação está em risco [...] quando se anuncia um conjunto de 

medidas que atentam contra a livre expressão, o diálogo, a construção coletiva dos 

projetos pedagógicos das escolas; - Os movimentos de combate à suposta “ideologia 

de gênero”, “escola sem partido” e outras variações de leis da mordaça, ferem de 

maneira fundamental direitos constitucionais de livre expressão, liberdade de ensinar 
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e a possibilidade de construção de uma escola pública de qualidade. Não é possível 

haver qualidade onde impera o desconhecimento e a intolerância; - O processo de 

ampliação do acesso ao ensino superior, que possibilitou a entrada de novos sujeitos 

na universidade brasileira, será estagnado; - Avançamos na política de cotas raciais 

para estudantes de escola pública, para pessoas com necessidades educativas 

especiais, que estiveram alijados por décadas da possibilidade de uma formação 

universitária.  

 

Como podemos verificar, o ataque às humanidades é também um ataque à sociedade 

como um todo. Gaudêncio Frigotto (2017, p. 19) reflete sobre a forma de organização da 

instituição pública, hoje marcada por aguda destruição de direitos e da natureza em prol do 

capital:  

 

Para a manutenção deste sistema cada vez mais irracional, produziu-se paulatinamente 

a anulação do poder político dos Estados nacionais, transferindo o verdadeiro governo 

do mundo para os grandes grupos econômicos, hegemonizados pelo capital 

financeiro, e para os organismos internacionais que o representam, mormente a 

Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial. Estrutura-se, então, um poder 

sem sociedade ou, como analistas têm caracterizado, um Estado de exceção 

permanente. Estado que no interior das nações é comandado pelos bancos centrais e 

ministérios de economia, os quais definem as medidas que garantem o lucro, em 

especial do capital financeiro. Um poder que se afirma no plano cultural e jurídico 

respaldado pela força de um Estado cada vez mais policial. 

 

BNCC, Escola Sem Partido, e outros ataques às humanidades, demonstram que estão 

a serviço do capital e usando de forma ardilosa para diminuir a emancipação e a informação 

crítica: preservar a humanidade não é seu foco. Visualizamos a questão do individualismo e a 

reforma do Ensino Médio, onde o jovem é convidado a fazer atividades fora do contexto social 

estudantil. Isso distancia o jovem cada vez mais da universidade. Observamos, assim, que as 

reformas representam um perigo, trazem consigo ideias automáticas das quais pode resultar o 

fato de que quanto menos vermos, menos teremos pensamentos e atitudes com significado 

próprio. Ideias instrumentalizadas, linguagem instrumentalizada.  

 

No plano cultural, instaura-se uma profunda dominação com hegemonia do poder do 

império norte-americano. As grandes redes privadas de televisão e de informação, 

monopólios de poucos grupos, imputam os valores de consumo das economias 

centrais e do seu estilo de vida. Uma cultura mediada pelo dinheiro, pela pedagogia 

do medo e da violência, que é exposta online em tempo real. Mas, sobretudo, uma 

mídia que manipula a opinião pública com a produção sistemática das versões da 

realidade, versões que interessam a quem essa mídia representa e da qual é parte: o 

capital. (FRIGOTTO, 2017, p. 20). 

 

A instrumentalização do real, que é apresentada nesta configuração de reformas e 

projetos, necessita de um modo de pensar crítico que não esteja à mercê dos pensamentos 

condicionados no dado imediato, ou da Indústria Cultural. Essa elaboração reducionista é 
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contrária aquilo que o frankfurtiano Theodor Adorno defendia. “Essa subordinação, simbólica 

e reducionista, à lógica de mercado pode trazer sérios problemas à sociedade, não seriam apenas 

os dominados atingidos, mas conduz à semiformação cultural, igualmente, daqueles que 

representam a ordem dos dominantes” (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2000, p. 121). Essa lógica 

capitalista de projeções ofertadas para as “necessidades” humanas não inspira um sujeito 

emancipado, tampouco disposto e interessado em desvelar a autorreflexão, uma sociedade justa, 

ou ainda, uma autenticidade de suas experiências.  

 

 

2.1. Teoria Crítica: análise téorico-conceitual 

 

Nesta subseção – Teoria Crítica: análise teórico-conceitual –, abordaremos, de modo 

geral, a Teoria Crítica como campo teórico que nos permite pensar sobre algumas questões 

referentes à Educação, à Filosofia e à Formação, e, especificamente, três conceitos apresentados 

nas obras de Theodor Adorno e Max Horkheimer, a saber: i) Indústria Cultural, que não se 

separa da dominação social e da dominação da natureza, pois o esclarecimento se inverte na 

total mistificação das massas; ii) Semicultura, que está articulada à ausência de formação, sendo 

uma consciência dominante; iii) Racionalidade Instrumental, que empobrece a subjetividade 

através do uso da razão para fins estabelecidos e controlados por sistemas capitalistas. Trata-se 

da tentativa de mostrarmos a atualidade não apenas dos conceitos, mas da necessidade do debate 

acerca das consequências oriundas dos ataques às humanidades, no sentido lato, e à Filosofia, 

no sentido stricto.  

Essa análise teórica e conceitual, bem como a originalidade dos autores responsáveis 

por ela, remete-nos à Escola de Frankfurt. Sabemos que toda a leitura não absorve a pluralidade 

histórica que está envolvida nos contextos da época, não devemos, portanto, identificar a escola 

como filosófica, sociológica e nem de movimentos políticos no sentido estrito dos termos, mas 

compreendê-la abertamente no sentido de sua atualidade e contribuição para com o debate aqui 

proposto.  

A conhecida Escola de Frankfurt foi criada na década de 1920. Sua designação como 

“Escola de Frankfurt” foi dada posteriormente, na década de 1960. Inicialmente, chamava-se 

Instituto de Pesquisa Social (Instituto für Sozialforschung), porém, na época, a escola pensou 

em ser chamada de Instituto para Marxismo, mas não aderiu por causa do anticomunismo 

dominante no período de 1920-1939. Além disso, seus colaboradores não estavam em total 

sintonia com Marx e o Marxismo (MATOS, 1993).  
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A base da Teoria Crítica está nos filósofos Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831), Karl Marx (1818-1883) e Sigmund Schlomo Freud (1856-1939). Seus membros tinham 

como pretensão que, através de suas críticas, seriam capazes de questionar conceitos como 

“teoria” e “dialética”, atentos às relações que ligavam a dinâmica social à economia, aos 

aspectos psicológicos e culturais, trazendo, assim, uma visão mais completa e crítica da 

sociedade da época. Segundo Matos (1993), Marx tratava o mundo no sentido de um convite 

ao ativismo revolucionário, logo a Teoria Crítica percebeu que a Ideologia, como estratégia 

política, estava na contramão do trabalho da reflexão. 

 

O marxismo não intervém na problemática Frankfurtiana como uma doutrina exterior: 

é a principal referência teórica que legitima a Teoria Crítica, o que quer dizer, ao 

mesmo tempo, que a Crítica encontra necessariamente o materialismo histórico para 

conseguir a sua passagem à história e que o marxismo não é um “sistema” que 

esmague com as críticas, mas unicamente a ferramenta piloto da crítica. (ASSOUN, 

1989, p. 67). 
 

Esta citação vincula o lugar do marxismo na teoria crítica, pois o materialismo19 

histórico, segundo Marx, coloca o homem como agente social que faz a sua própria história 

com heranças do passado, uma relação simbiótica com a natureza, relação que vive da natureza, 

relação na qual tudo está ligado desde a vida física até a intelectual. Nesta concepção, 

Horkheimer se desvincula do marxismo, mais precisamente do conceito de matéria em Marx, 

esta que visava somente ao sofrimento da natureza do homem no “trabalho alienado”, 

Horkheimer advertia que existia sofrimento no todo da natureza, além do seu interior: 

“Enquanto o Homem viver da natureza, transformando-a pelo trabalho, haverá sofrimento. O 

sofrimento da natureza é trans-histórico” (MATOS, 1993, p. 26). 

A influência de Hegel na Teoria Crítica está no movimento da contradição. Isso nos 

revela que o movimento de consciência exprimido por Hegel favoreceu a construção da Teoria 

Crítica, visto que nesta afirmação, na qual a dúvida ainda não se estabeleceu, há um princípio 

de contradição. Estes movimentos filosóficos de contradição e constatação estabelecem uma 

nova forma de pensar a Teoria Crítica, negar e contradizer leva para um caminho de 

autorreflexão, que não está somente para ela, mas para a consciência para si reflexiva.   

Portanto, Hegel traz questões como a que o homem só se torna consciente através do 

inconsciente, assim como natureza não é natural, ela se torna natureza, ou seja, o homem pode 

ser natural e histórico e isso é uma construção até o fim da sua história.  

                                                 
19 “O conceito Materialismo significa que a matéria não é objeto inerte, mas sim o movimento da história das 

transformações do trabalho social; neste conceito se inscreve a história social da produção dos objetos e, ao mesmo 

tempo, das carências e necessidades humanas da época histórica” (MATOS, 1993, p. 25). 
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Segundo Assoun (1989, p. 27): 

 

O sujeito que conhece a si próprio deve, segundo a concepção idealista, ser ele próprio 

pensado como idêntico ao absoluto; deve ser infinito. Em Hegel, a identidade deve 

ser pensada como unidade conceptual das contradições, de cuja superação essa 

unidade resulta; a identidade deve ser concebida como sistema filosófico unitário do 

mundo, com toda riqueza do seu conteúdo. 

 

Pois bem, essa identidade provoca um pensamento segundo o qual a dor é um acesso 

ao Absoluto de Hegel, “dor” esta que garante a metafísica como saber e um absolutismo da 

história. Lembrando que Marx fez um absolutismo com a natureza, o que legitimaria, até certo 

ponto, a violência como constitutiva do progresso, pois dela se extrai dor e sofrimento. 

Essas marcas fizeram com que Horkheimer procurasse a não identidade que existe em 

tudo, uma nova formação lógica fornecida pela identidade, fazendo que se pense que, no 

momento da negação, perde-se o “[...] sentido místico duma união com o ser, e, se desfaz numa 

multidão de processos de que a origem e os resultados diferem ao mais alto nível, [...] sendo o 

racional distinto do real, resta ao menos o dever de realizar o racional numa visão de mundo 

onde a parte irracional é reconhecida” (ASSOUN, 1989, p. 29). O que Hegel traz para a Teoria 

Crítica é a Dialética– o único método capaz de alterar o estatuto da filosofia para ciência 

garantindo um conhecimento científico. 

Em outras palavras, o método Dialético de Hegel tem em si próprio uma negação, 

demonstrando contradições que, desde a compreensão de Adorno, se manifestam quando se 

pressupõe que é necessário se apropriar do elemento negativo para ter um produto positivo – o 

que aponta para um entendimento que envolve se apoderar, pois quando uma consciência (que 

se acreditava ser única) passa a confrontar outra consciência, passa a existir a dúvida, num 

sentido mais amplo, a autorreflexão, e esta contradição e negação é o que movimenta o 

pensamento. Do ápice desta contradição e desta negação, o “todo é o não verdadeiro” 

(ADORNO, 2009, p. 48).  

A psicanálise freudiana traz de influência para Adorno, no quesito de análise da relação 

entre homem e natureza, uma relação social, reconstrução socioanalítica. Para Adorno, a 

psicanálise oferecia um método de estudar o lado inconsciente da sociedade. Aplicando-a na 

dialética marxiana, Adorno encontrou na psicanálise o instrumento para decifrar a cadeia base 

e superestrutura, supondo uma articulação da estrutura libidinal (ego e superego) com a 

estrutura social (VILELA, 2006, p. 37). Como uma virada antropológica, esse saber analítico 

abriu as possibilidades para entender as crises sociais, sua degradação, crise existencial e 

alienação.  
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Nesta última comparação, ficam claras as vertentes de laços com Hegel, Marx e Freud. 

Para compreendermos melhor, utilizamo-nos das palavras de Horkheimer (1983 p. 122):  

 

[...] dentre as diferentes escolas filosóficas parecem ser particularmente os positivistas 

e pragmáticos que tomam em consideração o entrelaçamento do trabalho teórico com 

o processo de vida da sociedade. Eles assinalam como tarefa da ciência a previsão e a 

utilidade dos resultados. Na realidade, este caráter resoluto, a crença no valor social 

da sua profissão, é para o cientista, todavia, um assunto privado. Ele pode crer tanto 

num saber independente, “supra social” e desligado; como no significado social da 

sua especialidade; esta oposição na interpretação não exerce a mínima influência 

sobre a atividade prática. 

 

Além de analisar os Teóricos que influenciaram a Teoria Crítica temos que considerar 

o momento histórico que compreende o surgimento da Escola de Frankfurt, marcado por 

esperanças revolucionárias – por conta da revolução Russa em outubro de 1917, que 

universalizou a visão intelectual e a política revolucionária para países europeus – e decepções 

históricas – quando o marxismo abandonou seu papel de “Ciência da História” e da “Teoria da 

Alienação” para converter-se em um dogmatismo positivista, que interpretava a história 

homóloga à natureza bruta, com suas forças mecânicas (MATOS, 1993, p. 10-17). 

A escola foi fundada em três de fevereiro de 1923 pelo idealizador, cientista político 

teuto-argentino, Felix Weil (1898-1975).  

 

O primeiro diretor do Instituto foi Karl Grünber, marxista austríaco, historiador da 

classe operária. Sucedeu-lhe inicialmente Friedrich Polock e mais tarde, em 1931, 

Max Horkheimer. E foi precisamente com a nomeação de Horkheimer como diretor 

que o Instituto passou a adquirir importância sempre maior, assumindo a fisionomia 

de uma Escola, que elaborou o programa que passou para história das ideias com o 

nome de ‘Teoria Crítica da Sociedade’.20 (REALE; ANTISERI, 2006, p. 469). 

 

Os principais expoentes da Escola de Frankfurt foram: Max Horkheimer (1895-1973), 

Theodor W. Adorno (1903-1969), Erich Fromm (1900-1980), Herbert Marcuse (1898-1979) e, 

mais tarde, Walter Benjamin (1892-1940). Estes filósofos estavam situados em um período 

histórico que enquadrava o pós-guerra com experiências nazistas e fascistas, o stalinismo na 

Rússia, uma Segunda Guerra Mundial e, com ela, o desenvolvimento tecnológico e uma cultura 

                                                 
20 É a Teoria proposta e desenvolvida pela escola de Frankfurt, contrária ao tipo de trabalho da sociologia empírica 

americana. Para os autores de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc.), a sociologia não se reduz nem se 

dissolve em pesquisas setoriais e especializadas, em pesquisas de mercado (típicas estas da sociologia americana). 

A pesquisa social, para eles, é, ao contrário, “a teoria social como um todo”, uma teoria posta sob o signo das 

categorias da Totalidade e da Dialética, e dirigida ao exame das relações existentes entre os âmbitos econômicos, 

psicológicos e culturais da sociedade contemporânea. Tal teoria é crítica enquanto dela emergem contradições da 

sociedade industrializada moderna e, particularmente, da sociedade capitalista. Para maior precisão: o teórico 

crítico “[...] é o teórico cuja única preocupação consiste em um desenvolvimento que leve a uma sociedade sem 

exploração” (REALE; ANTISERI, 2006, p. 470). 
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industrial desenfreada. Muitos dos pensadores da escola de Frankfurt passaram por estes 

momentos, sendo fortemente influenciados em suas teorias. Sendo assim, a base de suas 

experiências históricas, as suas teorias e seus pensamentos críticos se tornaram comuns entre 

si. 

A Teoria Crítica da Sociedade, no primeiro momento, estava, portanto, envolvida com 

as pesquisas documentais e teóricas exclusivas para as classes operárias que enfrentavam um 

sistema capitalista. Quando Horkheimer assumiu a Escola de Frankfurt, a configuração mudou 

de investigação documentarista de tradição marxista, para abarcar uma análise crítica dos 

problemas decorrentes do capitalismo moderno. Basicamente, seria a troca dos estudos de como 

o proletariado enfrentava as crises do capitalismo para a indagação das causas dessas crises. 

 

A ênfase na pesquisa teórica, empírica, multidisciplinar, crítica, e orientada para a 

emancipação, sempre foi uma marca do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, 

desde os anos de sua fundação e consolidação (1924-1950), até constituição 

epistemológica daquilo que se denomina Escola de Frankfurt. [...] A investigação e 

análise das condições objetivas da sociedade, como os frankfurtianos da primeira 

geração a denominavam, constituem, ainda hoje, o programa por excelência do 

empreendimento científico da Teoria Crítica da Sociedade. (ZUIN; GOMES, 2017, p 

98-99). 

 

A Teoria Crítica sempre foi contra a teoria tradicional21, pois a teoria tradicional se 

mostrava neutra, especializada e setorial, e a Teoria Crítica buscava uma racionalidade a partir 

da qual fosse possível analisar condições sociais, políticas e econômicas, visando a uma 

sociedade livre de opressão e exploração. Essa racionalidade, para os pensadores da Escola de 

Frankfurt, vinha a contrariar o progresso, considerando esta racionalidade irracional, pois a 

vítima acaba perseguidora de si mesma. Seria a servidão voluntária, elemento de que derivava 

uma pergunta que Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin se faziam na época: por que a 

vítima se torna perseguidora de si mesma?  

Dessa forma, a Teoria Crítica propunha uma postura crítica dos seres humanos no 

espaço social para, igualmente, analisar condições sociais, políticas e econômicas, visando a 

uma sociedade livre de opressão e exploração, posicionando-se contra a teoria tradicional, 

formuladora de conceitos universais, usando de critérios utilitaristas, especializada e setorial. 

De acordo com Matos (1993, p. 39), a “[...] Teoria Tradicional teleguia os sujeitos históricos, 

                                                 
21 “Teoria Tradicional [...] esta que admite como existente, sem engajar-se de alguma forma: papel positivo numa 

sociedade que funciona, a relação mediatizada e intransparente com as satisfações das necessidades gerais, a 

participação no processo renovador da vida da totalidade, inclusive as exigências com as quais a ciência não 

costuma se preocupar, porque seu preenchimento é identificado com a compensação e a confirmação através da 

posição do cientista, são questionados pelo pensamento crítico. A teoria que projeta essa imagem não trabalha a 

serviço da realidade existente; ela exprime apenas seu segredo” (HORKHEIMER, 1983, p. 136-137).  
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reduzindo-os a simples objetos de ‘verdade’, política pela qual são controlados”. Assim, a 

direção de suas críticas era a de aproximar o máximo possível do limite e das pretensões entre 

informação, consumo, tecnologia, entretenimento e política, ocasionados pela mídia; buscando 

desvelar a liberdade, criatividade e seu desenvolvimento harmonioso, rigoroso e desprovido de 

opressão e exploração.  

Esses filósofos críticos percebiam que uma nova ordem estava surgindo, que o 

capitalismo estava impondo um eternizar do presente da realidade chamando-o de razão. Este 

eternizar incide, entre muitos espetáculos, no da tecnologia, estimulando uma sociedade 

padronizada, produtiva e homogênea e, acima de tudo, suficiente. Sendo assim, obtém-se uma 

redução lógica de falso controle sobre sua vida, oferecendo à nossa reflexão a ideia de crise da 

razão.  

Horkheimer refletia que a cultura industrial renunciou à sua liberdade para ficar serva 

de uma razão, que é serva de quem tem poder. Por conta disso, ele quer denunciar o que chamam 

de razão. Para Adorno e Horkheimer, a Indústria Cultural serviria como um escape para a 

civilização, que seguia o caminho “[...] da obediência e do trabalho, sobre o qual a satisfação 

dos desejos brilha perpetuamente como pura aparência, beleza despojada de seu poder” 

(WIGGERSHAUS, 2002, p. 366). O filósofo propõe que temos que criticar a ordem constituída 

para não nos perdermos nos padrões de comportamento que a sociedade diz serem normais a 

serviço da sua organização. E estes desdobramentos históricos trazem a Teoria Crítica, que 

provoca tensão nos filósofos tradicionais e positivistas, oferecendo uma oportunidade para 

ampliar a teoria.  

A Teoria em si deveria superar o caráter especulativo tradicional de ideia de sociedade, 

por uma crítica enfática em uma sociedade doente ou prejudicada. Ou seja, posicionando-se 

contra a identidade, a não contradição chamada pelos Frankfurtianos de Teoria Tradicional. 

Portanto, a Teoria Crítica é um tipo de conhecimento que reage às contradições de uma 

totalidade social, onde prevalece a mercadoria, tanto na ciência, como na filosofia e na cultura. 

Assim, precisamos nos atentar para o que as reformas educacionais estão tentando nos trazer, 

Bildung22 (formação) ou Halbbildung (semiformação)? 

Enfim, o que estamos trazendo para o leitor até aqui é que a Teoria Crítica nos descola 

                                                 
22 “A formação cultural (Bildung) nasceu no berço do romantismo alemão, a partir da retomada da Paideia grega, 

segundo a contribuição de grandes pensadores como Herder, Humboldt, Schiller, Goethe e Hegel, entre outros. 

Mas foi Hegel quem a elevou ao seu mais alto grau de desenvolvimento conceitual. A Bildung tem a ver, portanto, 

com a herança das grandes obras clássicas e o desenvolvimento da sensibilidade para acolher esse patrimônio, por 

um lado. Porém ela possibilita, por outro, o processo de autoconstituição dos indivíduos, a sua Realização pessoal 

e cultural e a construção da sua própria imagem, através do desenvolvimento da subjetividade que potencializa 

capacidades do espírito” (TREVISAN; ROSA, 2018, p. 427).  
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para entendimentos segundo os quais o indivíduo pode ser capaz de julgar, decidir, ser 

autônomo e independente, entender que nem todo o progresso científico significa sucesso, pois 

dominar o social, a natureza, significa o domínio dos homens entre si onde pode trazer um 

retorno a Barbárie23, como diria Adorno. 

 

 

2.2. Os fundamentos conceituais da Teoria Crítica 

 

Neste momento, serão apresentados os fundamentos conceituais da Teoria Crítica da 

Indústria Cultural, esta análise é o pano de fundo para os argumentos escolhidos nesta 

dissertação de mestrado. Tem como objetivo conhecer e contrastar a Indústria Cultural com 

premissas de uma Semicultura (Halbbildung).  

O termo Indústria Cultural foi utilizado pela primeira vez em 1947, quando da 

publicação da Dialética do Iluminismo, de Horkheimer e Adorno (2006). Este conceito foi 

suprido pela “cultura de massas”, o que, em entrevistas e conferências radiofônicas, foi 

explicado por Adorno:  

 

A expressão Indústria Cultural visa substituir “cultura de massa”, pois esta induz ao 

engodo que satisfaz os interesses dos detentores dos veículos de comunicação de 

massa. Os defensores da expressão “cultura de massa” querem dar a entender que se 

trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas. 

(ADORNO, 1999, p. 8).  

 

Adorno e Horkheimer dizem que a Indústria Cultural é formada pela mídia que impõe 

seu padrão capitalista de comportamento e valores bem como e cria necessidades, 

transformando tudo em negócio. Esse mecanismo, para Adorno, é fraudulento no momento em 

que promete e não cumpre, como, por exemplo, em situações eróticas dos cinemas.24 E, nos 

                                                 
23“Entenda-se como barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais alto desenvolvimento 

tecnológico, as pessoas que se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria 

civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade 

primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar 

ainda mais o perigo de que toda essa civilização venha a explodir, aliás uma tendência que iminentemente a 

caracteriza. Considero tão urgente impedir isso que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por esta 

prioridade” (ADORNO, 2000, p. 155). 
24 “Nelas, o desejo suscitado ou sugerido pelas imagens, ao invés de encontrar uma satisfação correspondente à 

promessa nelas envolvida, acaba sendo satisfeito com simples elogio de rotina. Não conseguindo, como pretendia, 

escapar a esta última, o desejo de divorciar-se de sua Realização que, sufocada e transformada em negação, 

converte o próprio desejo em privação. A indústria cultural não sublima o instinto sexual, como nas verdadeiras 

obras de arte, mas reprime e sufoca. Ao expor sempre como novo objeto de desejo (o seio sob o suéter ou o dorso 

nu do herói desportivo), a indústria cultural não faz mais que excitar o prazer preliminar não sublimado que, pelo 
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nossos dias, com a internet e todas as redes sociais.  

A Indústria Cultural, segundo Reale e Antiseri (2006, p. 474), “[...] perfidamente 

realizou o homem como ser genérico. Cada qual é cada vez mais somente aquilo pelo qual pode 

substituir qualquer outro: ser consumível, apenas exemplar. Ele próprio, como indivíduo, é o 

absolutamente substituível, o puro nada”.  

O puro nada ou o empobrecimento da subjetividade criado pela Indústria Cultural é 

chamado de Razão Instrumental. Esse saber técnico, mais precisamente a Tecnologia, está a 

serviço das Luzes, e quando falamos da era das Luzes, estamos nos referindo ao compromisso 

que o sujeito recebia de ter uma condição livre, de sujeito emancipado, sem medo da magia ou 

de qualquer situação que o vinculasse aos mitos. Sobre o mito, Adorno diz que tudo é voltado 

ao homem e este que é capaz de projetar o subjetivo sobre a natureza, ou seja, o mito passa a 

ser subjetivação, e a natureza, mera objetividade (ADORNO, 1999). 

Segundo Adorno e Horkheimer (2006, p. 21):  

 

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

que os homens pagam pelo aumento do poder é a alienação daquilo sobre o que 

exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los. O 

homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É assim que 

seu em-si torna para-ele. 

 

Essa trama entre poder e alienação é estudada por Adorno e Horkheimer quando 

escrevem o livro Dialética do Esclarecimento (1947), voltado para descobrir porque a 

humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, estava se afundando em 

uma nova espécie de barbárie. Esta barbárie diz respeito ao sujeito tornar-se objeto de sua 

própria obra, da técnica lhe servir, mas ele não saber a ordem deste processo, quem domina o 

quê. Eis que, aqui, o fruto Iluminista se perde. 

Trazendo para a nossa atualidade, sentimos que as reformas e projetos educacionais, 

feitos por minorias preocupadas com os seus próprios interesses, onde não há o reconhecimento 

da pluralidade imanente à escola ou mesmo da sociedade, nos remetem a uma retentiva alusiva 

ao iluminismo. Aquele iluminismo que liberta as pessoas de questões míticas, onde temos o 

crescimento da ciência, o desvelamento de novos conhecimentos, mas, agora, com um efeito 

inverso, onde nos passa que a nossa compreensão já chegou num ápice e precisamos voltar a 

ver menos, convertendo em uma nova mitologia. 

                                                 
hábito de privação, converte-se em conduta masoquista. Assim, promete e não cumpre, ou seja, oferecer e privar 

são um único e mesmo ato da indústria cultural” (ADORNO, 1999, p. 10).  
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Observamos, aqui, que existe uma certa passividade por parte de nossa sociedade, caso 

contrário, não estaríamos trazendo à tona considerações sobre uma semicultura que padroniza 

os novos projetos educacionais, uma ideologia que induz a formas primitivas de medo e 

dominação social ocupando a faculdade da imaginação. 

Quando não há o reconhecimento de outra(s) ideologia(s), nos causa um desconforto 

intelectual. Adorno (1983) diz que a Indústria Cultural possui uma ideologia dominante, “[...] 

ela própria é a ideologia, uma ideologia da aceitação dos fins estabelecidos por ‘outros’, isto é, 

pelo sistema” (REALE; ANTISERI, 2006). Portanto, somente ela pode ser ideologia. 

Dessa forma, a Indústria Cultural usa estrategicamente o capitalismo com a dominação 

técnica sobre o sujeito, o capital, a inocência. A falsa clareza é apenas uma expressão do Mito, 

que visa obscurecer e iluminar, ao mesmo tempo, para eliminar a busca de conceito, sendo que 

eles, os conceitos, aparecem brevemente, nos esclarecendo o necessário (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006); Exemplo disso é o divertimento ou tempo livre:  

 

O próprio ócio do homem é utilizado pela Indústria Cultural, com o fito de mecaniza-

lo, de tal modo que, sob o capitalismo, em suas formas mais avançadas, a diversão e 

o lazer tornam-se um prolongamento do trabalho.  [...] a diversão é buscada por 

aqueles que querem esquivar-se ao processo do trabalho mecanizado, para colocar-se, 

novamente em condições de submeter-se a ele [...] tendo acesso senão a cópias e 

reproduções do próprio trabalho. (ADORNO, 1983, p. 13).  

 

Vemos, assim, que o sujeito está no sistema, mecanizado e condicionado ao próprio 

sistema que ele criou, sendo assujeitado e objetificado pela técnica, a um duro engano do ideal 

de sujeito emancipado ou esclarecido da era das luzes.  Rüdiger (2006, p. 113) nos traz outro 

ponto de vista sobre o divertimento dentro da Indústria Cultural:  

 

O pensamento, a arte e a política tornam-se objeto de cálculo tecnológico e, assim, 

vão perdendo seu cunho poético, ou, pelo menos ofuscam. A poesia e a expressão são 

permitidas, mas apenas em um sentindo recreativo. A criação intelectual vira 

combustível para pôr a vida em movimento. O corpo passa a ser visto como máquina, 

conforme o mecânico se torna determinante. O mundo do homem converte-se em 

sociedade e essa, referida a um contrato, converte-se em base do novo conceito de 

estado. 

 

Essa situação deixa o homem confuso, falsificando sua relação com a natureza, de 

homem com homem, antes o dominador da técnica, dominador da ciência, passando a ser vítima 

dela, caracterizando um anti-iluminismo. Sobre o Iluminismo, Horkheimer e Adorno, no texto 

“Dialética do Iluminismo: é preciso frear a corrida para o mundo da organização”, fazem uma 

forte crítica quando dizem que “O iluminismo volta a converter-se em mitologia” (ADORNO; 
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HORKHEMER, 2006, p. 486), pois se transformou- em saber dito especializado vinculado aos 

interesses da economia de mercado. 

  

[...] a liberdade da sociedade é inseparável do pensamento iluminista. Mas 

consideramos ter compreendido, com igual clareza, que o próprio conceito deste 

pensamento, não menos que as formas históricas concretas, das instituições sociais à 

qual está estreitamente ligada, implicam já o germe da regressão que hoje se verifica 

em todo lugar. “Se o iluminismo não acolhe em si a consciência desse momento 

regressivo, ela assina sua própria condenação”. A realidade, com efeito, é que “o 

aumento da produtividade econômica, que gere, de um lado, as condições de um 

mundo mais justo, propicia de outro lado, para o aparato técnico e para os grupos 

sociais que dele dispõe, uma imensa superioridade sobre o resto da população. O 

indivíduo, diante das impotências econômicas, é reduzido à zero”. Eis, então, que é 

urgente reafirmar a ideia de que “hoje se trata de conservar, estender, desdobrar a 

liberdade, em vez de acelerar, mesmo que medianamente, a corrida para o mundo 

organizado. (REALE; ANTISERI, 2006, p. 486). 

 

A partir dessa citação, ao falar que o iluminismo volta a converter-se em mitologia, 

traz inferência de que a corrida do mundo organizado fez com que o homem não se valesse 

mais do próprio intelecto, e está ancilla administraionis (servo da administração). Uma reflexão 

trazida por Trevisan e Rosa (2017, p. 429) nos diz:  

 

[...] hoje, poderia ser dito que a aparente evolução da mais avançada das conquistas 

modernas, com o uso da inovadora tecnologia e de suas redes de apoio informacionais, 

está mais a serviço da reificação dos corpos do que da sua emancipação. O advento 

do sucesso e o crescimento do saldo na conta bancária do artista, por exemplo, é 

proporcional à perda da sua identidade, quando submetido a esse esquema operatório. 

Enquanto isso, a diferença entre os diversos tipos de mídias é cada vez mais reduzida, 

pelo fato de toda a programação ser embalada como mercadoria. E a convergência das 

mídias, ao preço da sua funcionalização e miniaturização, tornou o seu uso igualmente 

estandartizado. Não admira, portanto, que o signo cultural mais emblemático dessa 

época seja a proliferação sem medidas da cultura exotérica e da dita “cultura da 

autoajuda”, pois o indivíduo precisa a todo momento otimizar a sua própria 

performance para torná-la parte do espetáculo que a indústria promete. 
 

A arte da subordinação e da distração efêmera fazem parte da totalidade da Indústria 

Cultural. Verificamos que o esclarecimento se torna mito novamente, na medida em que, após 

dominar a natureza, ele progrediu tecnicamente, mas como o desenvolvimento do sistema 

tornou-o desumano e sem razão, lhe cobrando os fins e não os meios, acabou deixando a razão 

ser serva de quem detém o poder.  

Sendo assim, a Indústria Cultural só se preocupa com o sujeito no momento em que 

ele é um consumidor ou empregado. Dessa forma, ela transforma-o em um objeto e, nas 

palavras de Adorno (1983, p. 13), “[...] impede a formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente”.  
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[...] [a] Indústria Cultural reflete a racionalidade objetiva da sociedade capitalista 

tardia, como racionalidade da manipulação das massas. A indústria cultural obscurece 

por razões objetivas, aparecendo como uma função pública da apropriação privada do 

trabalho social. Na continuidade de seu próprio desenvolvimento, o esclarecimento se 

inverte em obscurantismo e ocultamento. [...], a Indústria Cultural corresponde à 

continuidade histórica de condições sociais objetivas que forma a antecâmara de 

Auschwitz, a racionalização da linha de produção industrial – seja fordista, seja 

flexível – do terror e da morte. (ADORNO, 2000, p. 22). 

 

Adorno e Horkheimer (2006) pregam que precisamos de uma racionalidade além do 

sistema e do poder vigente, pois o capitalismo tem aprofundado as desigualdades sociais e 

criado distanciamento do sujeito e seu sentido do ser. O perecimento do potencial emancipatório 

da racionalidade, devido à sua redução à razão instrumental, causa a crise da razão. Para Adorno 

e Horkheimer (2006, p. 25), “[...] o conhecimento é a radicalização da angústia mítica”.  

Com a Razão instrumentalizada, as verdades não são mais universais, estão sempre em 

prol de um sistema, e a ideia é pôr em denúncia aquilo que se chama de razão pela Indústria 

Cultural. Adorno tem a ideia de desmascarar os sistemas filosóficos que tentam se eternizar na 

razão instrumental e, como sugestão inicial, fala sobre a dialética negativa, uma luta contra o 

domínio dos idênticos. 

Enfim, nos perguntamos como poderíamos recuperar a base da racionalidade. Para o 

que tange nosso trabalho, seria o reforço da atividade Filosófica, no sentido de desgrudar-se da 

massa da Indústria Cultural e da sua Razão Instrumental, desgrudar do indiferente, dos indignos 

a conhecer o conhecer. A filosofia seria a combinação de um espírito de vigília juntamente com 

a ideia de lutar na sociedade desesclarecida. Como falamos no capítulo anterior, a Filosofia está 

para contribuir para uma sociedade democrática, com sujeitos emancipados. Ainda que possa 

parecer utopia, é de fundamental anseio, em uma pesquisa bibliográfica, levantar sonhos que 

fundamentem nossa existência: a Filosofia foi e voltou; as humanidades estão sendo 

massacradas e desmerecidas. Esses processos são acompanhados pelo esquecimento e a falta 

de compreensão sobre o que é ser e tornar-se, principalmente acerca daquilo que pode lhe fazer 

bem.  

A missão de formar ou instruir pessoas e gerações autorreflexivas, responsáveis pelo 

meio e pela sua vida, não é distante e é necessária. Reafirmamos que a escola é um espaço 

privilegiado para a construção de sujeitos-sujeitos, e não sujeitos-assujeitados. Por meio do 

pensamento crítico, há possibilidade de que sejam competentes e mais sociais, pois a atualidade 

está nos devolvendo sujeitos individualistas, irracionais e com verdades automáticas, e antes 

que o leitor fique confuso sobre pensamento crítico, como uma possível doutrinação, 

lembramos que a ideia do pensamento crítico é por objetivos emancipatórios, uma consciência 
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do real que passa por lutas políticas, sociais e culturais e que, nesse caminho, se sofre influências 

que podem ou não deturpar a condição de sujeito, ou de objeto.  

 

Evidentemente, não cabe tão somente à filosofia a função de protagonista e defensora 

de um modelo social e político, antes, sim, de possibilitar o acesso à reflexão criteriosa 

e crítica da cultura e da sociedade hodierna. Isso explica porque pensar do “lugar da 

filosofia’ significa perguntar primeiro acerca do sentido das coisas – ‘o que’, ‘por que’ 

e ‘para que’. Ser professor de filosofia, certamente, significa conhecer bem e saber os 

instrumentos de mediação do conhecimento, mas significa, sobretudo, conhecer o 

modus operandi da filosofia, o método por meio do qual procura entender os 

fenômenos e pensar sobre as coisas. Quer dizer, resistir às condições de mônada e 

consciência objetificada, resistir aos pensamentos esquemáticos – modelo da ciência 

positiva –, buscando, em contrapartida, potencializar o método filosófico de 

compreender o mundo e, principalmente, a vida em sociedade. (JUNKES; HORN, 

2015, p. 72). 

 

Desse modo, as reflexões acima amadurecem, cada vez mais, nossa ânsia de revelar a 

importância da Filosofia como parte cotidiana da vida humana. A forma como contribui a 

Filosofia no seu aspecto mais amplo não é, em hipótese nenhuma, doutrinária, mas, pelo 

contrário, ela possui um espírito investigativo que não se permite encerrar na objetividade e na 

evidência das respostas técnicas. 
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3. O PROBLEMA DA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL 

 

 

Até aqui falamos que a Teoria Crítica seria um tipo de conhecimento que reage às 

contradições da totalidade social, uma totalidade baseada na prevalência da forma mercadoria 

em todas as esferas de interação social, mesmo na ciência, na filosofia e na Cultura. No caso da 

Indústria Cultural, trouxemos que seu conceito indica uma exploração sistemática da razão 

humana e dos bens culturais e, acima de tudo, uma usurpação do esquematismo25 do sujeito. 

Portanto, essa coabitação da racionalidade instrumental sobre a totalidade da 

racionalidade, essa mesma racionalidade que deveria oferecer a emancipação da humanidade, 

dos poderes e do mito, através dessa dominação progressiva da natureza ela articula o retorno 

do mito na forma mais absoluta de dominação social. Nesse caso, o objetivo deste capítulo é o 

de demonstrar o problema da Razão Instrumental e suas lacunas. 

Como temos verificado em nossos estudos, a Razão Instrumental fica à disposição das 

construções e aperfeiçoamentos de instrumentos que estão a serviço do sistema, e o sistema 

tenta eternizar o estado atual da realidade, impedindo, assim, qualquer movimento para uma 

transformação realmente significativa, aprimorando mais um saber técnico do que um saber 

crítico.   

Horkheimer, trazido por Reale e Antiseri (2006, p. 476), diz que a razão é, agora, 

ancilla administrations (serva da administração), como mencionamos anteriormente, e, “[...] 

tendo renunciado à sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento”, também no livro Eclipse 

da razão: crítica da razão instrumental, Horkheimer (1983) apresenta o conceito de 

racionalidade que, segundo seu entendimento, está na base da moderna cultura industrial. 

“Afirma que a racionalidade que a civilização industrial tomou como base está comprometida 

pela raiz, isto é, a doença da razão encontra-se no fato de que ela nasceu da necessidade que o 

homem possui de dominar a natureza” (JUNKES; HORN, 2015, p. 68). Reflete que todos somos 

finitos, pregando uma solidariedade que deriva do fato de que todos sofrem e morrem e, 

ousando propor uma “[...] teologia de consciência de que o mundo é fenômeno” (REALE; 

                                                 
25 Aqui falamos sobre o esquematismo Kantiano que tem a função de dizer que a atribuição do sujeito é saber 

referir de antemão a multiplicidade sensível dos conceitos fundamentais. Na verdade, o que acontece que para o 

consumidor não há mais nada a classificar que não tenha sido antecipado no esquematismo da produção da 

Indústria Cultural. Para Adorno, a Indústria Cultural passa a ocupar a faculdade da imaginação: “[...] o mundo 

inteiro é obrigado a passar pelo filtro da Indústria Cultural” (ADORNO; HORKHEIRMER, 2006, p. 118).  
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ANTISERI, 2006, p. 108), que a injustiça não seja a última palavra, e que o assassino não 

triunfe sobre a vítima inocente.  

No parágrafo anterior, sentimos o problema e uma das lacunas da razão instrumental, 

ela exprime a possibilidade do sujeito que se torna objeto dele mesmo, sendo assim 

manipulável. Então, temos um momento em que o conhecimento nega o sujeito, transformando 

o sujeito em objeto de conhecimento. Percebemos, assim, que o ser humano na sua ânsia de 

dominação da natureza consegue dominar a si próprio, anulando-se em sua subjetividade e 

consequentemente a sua identidade. Ou seja, não existe pretensão a uma emancipação, estando 

em função de sua razão instrumental, totalmente administrado e submisso ao controle vigente. 

Adorno e Horkheimer apresentam, para nós, o argumento de que o esclarecimento 

denuncia a instrumentalização do homem. 

 

O pensamento, no sentido do esclarecimento, é a produção de uma ordem científica 

unitária e a derivação do conhecimento factual a partir de princípios, não importa se 

estes são interpretados como axiomas arbitrariamente escolhidos, ideias inatas ou 

abstrações supremas [...]. Todo objetivo a que se refinam os homens como um 

discernimento da razão é, no sentido rigoroso do esclarecimento, desvario, mentira, 

‘racionalização’, mesmo que os filósofos dediquem seus melhores esforços para evitar 

essa consequência e desviar a atenção para o sentimento filantrópico. A razão é ‘um 

poder de derivar o particular do universal’. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 

71). 

 

Pois bem, se temos o esclarecimento como promessa de uma sociedade melhor e mais 

justa, onde está o seu limite para que não se torne totalitária ou legitime, unicamente, a ordem 

vigente? É neste sentido que vislumbramos com a razão instrumental a destruição do 

esclarecimento. 

 

O falso do Esclarecimento não é a aplicação do raciocínio lógico-dedutivo, da 

necessidade da disciplina ou mesmo da precisão metodológica. A sua falsidade se 

caracteriza pela pretensão de que a relação sujeito-objeto seja indefinida, passível de 

ser sempre modificada mediante o exercício da vontade, a despeito dos entraves e 

condicionantes sociais. Ora, antes mesmo da pergunta ser feita, já sabemos por 

antecipação como é que devemos nos comportar para sermos reconhecidos como 

‘sujeitos’ e não páreas sociais. Tal como no mito situamo-nos diante de uma sociedade 

em que seus fatos suplicam pela reprodução do sempre idêntico. E a mesmice caminha 

de mãos dadas com o conformismo e com a resignação ao horror. Com tudo, os 

horrores atuais são frutos de uma redução do irracionalismo mítico? Para Adorno, a 

resposta seria negativa, pois no texto Cultura e Civilização afirma que: ‘o mal não 

deriva da racionalização do nosso mundo, mas da irracionalidade com que essa 

racionalização atua’. (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2000, p. 52-53). 

 

De forma pessimista verificamos que o Esclarecimento se deduziu a serviço da técnica, 

e afirma-se aos meios como fim. Vejamos: se o homem domina a natureza e se beneficia 
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satisfazendo suas necessidades, consequentemente, ele se organiza para que isso aconteça de 

maneira ordenada. Mas, o esclarecimento envolvido neste aspecto se reduz a uma forma 

instrumental:  

 

Isso mostra, em certo sentido, que os avanços técnicos que a sociedade de hoje 

alcançou não garantem a segurança e o domínio dos efeitos da ação humana sobre a 

natureza e sobre o próprio homem, o que pode, por um lado, refletir positivamente no 

campo da ciência e do progresso tecnológico, mas por outro, pode gerar medo e 

desilusão na medida em que as esperanças, os anseios e as necessidades humanas 

parecem distanciar-se cada vez mais das possibilidades de sua concretização. 

(JUNKES; HORN, 2015, p. 69). 

 

Portanto, os meios estão afinados com os fins, fins mercadológicos, em especial, que 

combatem a razão. Na realização das nossas leituras, nos aproximamos deste movimento 

contraditório da razão humana, ameaçando-nos e aproximando-nos cada vez mais da 

desumanização. 

Uma identificação mostra que a razão tem uma objetividade, a objetividade 

produtivista, pois conhecer é saber fazer para semicultura. Um fato que nos aproxima com a 

atualidade desses argumentos de Adorno, mais uma vez, seria a reforma de Ensino Médio que, 

por exemplo, enfatiza a expressão saber fazer. Isso não é de todo mal, se a razão estivesse aliada 

com a teoria e toda a sua ontologia, mas, como a razão instrumental se perde nesse processo, a 

prática não tem mais autonomia e vira uma mera aplicação teórico-instrumental.  

 

A naturalização dos homens hoje não é dissociável do progresso social. O aumento da 

produtividade econômica, que por um lado produz as condições para um mundo mais 

justo, confere por outro lado 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 aos poderes econômicos. Ao mesmo tempo, eles 

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. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 14). 

 

Essa constatação legitima a nossa impressão de Razão Instrumental existente nas 

reformas educacionais ou projetos sem muita especulação nos meios acadêmicos, tudo 

invisível, com uma falsa clareza, e uma atuação forte no quesito saber fazer para poder saber 

produzir. 

Existe aqui uma relação de esclarecimento, quando falamos em saber fazer, pois isso 

envolve novos conhecimentos, mas quando nos referimos a Razão Instrumental queremos que 

o pensamento volte a si mesmo, e supere o superado ou que, no ato da reflexão, seja possível 

ver o que não se tinha visto. Seria falar sobre a autorreflexão crítica que, ao encontrar a 
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Racionalidade Instrumental, contrapõe-se a ela. 

Quando falamos na Razão Instrumental, estamos falando sobre seus aspectos técnicos 

e científicos, sobre como conduziu o ser humano a uma condição emancipatória, mas essa 

mesma razão levou o ser humano a um pleno irracionalismo, um processo de semiformação, 

onde retirou a identidade do indivíduo. Petry (2011, p. 90) afirma: 

 

A razão subjetiva, na ausência da determinação dos fins que deveriam orientar sua 

realização, transforma-se em uma racionalidade instrumental e serve, na sociedade 

capitalista, estruturada em uma lógica de produção, à dominação da natureza. 

Contudo, na medida em que a própria sociedade se organiza a partir desse mecanismo 

de meios orientados para fins, sendo estes definidos pela necessidade de produção de 

capital, e se constitui como sociedade racionalizada, também o indivíduo é obrigado 

a se adaptar, tendo que se moldar de acordo com as demandas externas a ele. Desse 

modo, a dominação exercida pela racionalidade instrumental não diz respeito somente 

à natureza externa, mas, sobretudo, aos indivíduos. 

 

Vemos que a Indústria Cultural determina toda uma organização de produção capital 

e, na questão cultural, ela tem uma estratégia econômica que absorve até os bens culturais 

quando os transforma em mercadoria: “A própria organização da cultura, portanto, é 

manipulatória dos sentidos dos objetos culturais, subordinando-os aos sentidos econômicos e 

políticos e, logo, à situação vigente” (ADORNO, 2000, p. 21). 

O dano que a Razão Instrumental – produzida pela Indústria Cultural – causa no 

indivíduo é demonstrado através de como seus conteúdos culturais são absorvidos: eles são 

coisificados e tratados friamente como mera mercadoria, limitando-se a uma semiformação, 

“[...] a uma falsa experiência restrita ao caráter afirmativo, ao que resulta na satisfação 

provocada pelo consumo dos bens culturais” (ADORNO, 2000, p. 23). 

Dessa forma, a incapacidade de entender o todo e, ainda assim, se sentir bem nesse 

processo totalitário da Indústria Cultural autoriza a lembrar, com Adorno, que processo 

semelhante como condição objetiva era o da antecâmara de Auschwitz, a linha de produção da 

morte. Uma forma de pensar que a Indústria Cultural pode impor sob forma estereotipada, 

através de reformas, projetos ou ataque a humanidades. “Quanto mais a maquinaria do 

pensamento subjuga o que existe, tanto mais cegamente ela se contenta com essa reprodução” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 34). 

 

 

 

3.1. As consequências da semicultura no processo de formação humana 
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Este subitem tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os impactos 

contemporâneos da semicultura ou semiformação26 na sociedade, esta que se materializa pela 

continuidade da Indústria Cultural. Essa equivalência tem se mostrado nas reformas 

educacionais e projetos ligados à educação desde crianças até meios acadêmicos.  Essa lógica 

capitalista está fundamentada no momento em que se tem uma cultura industrializada ou 

sugestões educacionais esgotadas em poucos referenciais, criando uma fetichização de críticas 

não fundamentadas e de ações expandidas nos Fake News, por exemplo. Recebemos um 

bombardeio de informações, de artefatos simbólicos sem nenhuma qualidade estética, deixando 

de alerta a condição problemática que é a semiformação, onde tecnologia e esclarecimento não 

possuem um real objetivo de qualificação intelectual nas questões de progresso material e 

experiência humana. 

A semiformação (Halbbildung) está em estreita relação com a razão instrumental que 

é a base para a semiformação: a Indústria Cultural se nutre deste novo fato. Nesse âmbito, o 

processo de produção cultural se desdobra em mercadoria, deteriorando o seu sentido de 

identidade cultural e de sua emancipação. 

Com base no pensamento de Adorno, hoje, o que se manifesta como semiformação 

não está somente no tocante à pedagogia, mas também na sociologia, onde se colocam os 

conhecimentos prontos a respeito de formação: “[...] as massas são semiformadas 

afirmativamente para confirmar a reprodução continuada do vigente como cópia pela Indústria 

Cultural” (MAAR, 2003, p. 461). 

Para Adorno (2005), a cultura não poderia ser sagrada, porque reforçaria a 

semiformação uma vez que a cultura é uma apropriação subjetiva com um duplo caráter: leva 

                                                 
26 O termo semiformação surge na Dialética do Esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 2006), em 

Elementos do anti-semitismo: “Para ele [o homem semiformado] todas as palavras se convertem num sistema 

alucinatório, na tentativa de tomar posse pelo espírito de tudo aquilo que sua experiência não alcança, de dar 

arbitrariamente um sentido ao mundo que torna o homem sem sentido, mas ao mesmo tempo se transformam 

também na tentativa de difamar o espírito e a experiência de que está excluído, e de imputar-lhes a culpa, que, na 

verdade, é da sociedade que exclui do espírito e da experiência. Uma semicultura [ou semiformação] que por 

oposição à simples incultura [ou ausência de formação] hipostasia o saber limitado como verdade, não pode mais 

suportar a ruptura entre o interior e o exterior, o destino individual e a lei social, a manifestação e a essência. Essa 

dor encerra, é claro, um elemento de verdade em comparação com a simples aceitação da realidade dada [...]. 

Contudo a semicultura, em seu modo, recorre estereotipadamente à fórmula que lhe convém melhor em cada caso, 

ora para justificar a desgraça, ora para profetizar a catástrofe disfarçada, às vezes, de regeneração. [...]. Os sistemas 

obscuros realizam hoje o que o mito do diabo da religião oficial realizava na Idade Média: a atribuição arbitrária 

de um sentido à realidade exterior. [...] a real emancipação dos homens não ocorreu ao mesmo tempo que o 

esclarecimento do espírito [...] quanto mais a realidade social se afasta da consciência cultivada, tanto mais esta se 

via submetida a um processo de reificação. A cultura converteu-se totalmente numa mercadoria. O pensamento 

perde o fôlego e limita-se à apreensão do fatual isolado [...] o pensamento reduzido ao saber é neutralizado e 

mobilizado para a simples qualificação nos mercados de trabalho específicos e para aumentar o valor mercantil 

das pessoas. Assim naufraga a auto-reflexão do espírito que se opõe à paranóia. Finalmente, sob as condições do 

capitalismo tardio, a semicultura converteu-se no espírito objetivo” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 182-

184).  
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a sociedade e intermedia. A explicação utilizada por Zuin, Pucci e Oliveira (2000), segundo a 

qual a formação cultural está intrinsecamente adjudicada com cultura (kultur), indica que elas 

são praticamente equivalentes. Só que enquanto kultur tem aproximações objetivas, bildung se 

refere a transformações subjetivas. Isso referido na história alemã, como um feito vantajoso de 

ascensão à classe superior. 

Trazendo para um pouco mais próximo da nossa realidade, vemos que a Indústria 

Cultural oferece uma fuga da realidade com um certo toque de satisfação como forma de cultura 

– a cultura de entretenimento, por exemplo. Segundo Adorno e Horkheimer (2006 p. 118), “[...] 

a fusão atual da cultura e do entretenimento não se realiza apenas como depravação da cultura, 

mas igualmente como espiritualização forçada da diversão”. Essa crise da formação cultural é 

falada em Adorno (2000, p. 26) na Teoria da Semiformação: “[...] semiformação é o espírito 

tomado pelo caráter de fetiche da mercadoria”.  

Essa informação nos coloca defronte a uma questão, por exemplo, sobre a moda: onde 

uma pessoa pode se vestir com peças de marcas, caras, no momento em que olhamos para ela 

já identificamos seu padrão social, sem que fale uma palavra. Nesse processo, percebemos a 

mídia impondo cultura de moda e, é claro, estabelecendo cada moda para cada classe social. As 

pessoas são possuídas pela posse num esquematismo já de antemão antecipado pelo mercado, 

o fetiche da mercadoria. Essa afronta à nossa razão esclarecida ocupa a lógica do ter e esquece 

o ser.  

 

A influência da semiformação ocorre pelo encantamento que os suportes televisivos 

provocam em dar a sensação de deslocamento, de integração sistêmica ao mundo 

globalizado, de superação de formas tradicionais de regular a produção e 

subjetividade. Eis um outro imperativo que move o fetiche da mercadoria cultural: a 

novidade tecnológica, que se converte em força espiritual da modernidade, uma 

variante que se autonomiza ante o enfraquecimento do ser humano, atualmente 

reduzido à condição de consumidor. (COSTA, 2004, p. 176). 
 

Essa retomada da Indústria Cultural demonstra a fragilidade da razão em busca do 

prazer através do entretenimento consumo. Nesse exemplo, usamos moda, mas poderiam ser 

outros: novela, obras de arte, música ou, até mesmo, os tipos específicos de educação. “A fusão 

atual da cultura e do entretenimento não se realiza apenas como depravação da cultura, mas 

igualmente como espiritualização forçada da diversão” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 

118). 

Seu conteúdo ideológico, no processo de formação da consciência da sociedade de 

massa, gerará a alienação em relação à realidade social que a envolve. A ideologia se esconde 

no cálculo de probabilidade – a probabilidade, por exemplo, de que você tem liberdade de fazer 
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escolhas, desde que tenha escolha certa, o comprador não é soberano, as coisas que estão no 

mercado já são previamente pensadas. Segundo Iop (2009, p. 21): 

 

Adorno aborda no texto “Teoria da semicultura” a crise da formação cultural, ligada 

naturalmente à crise da cultura, e afirma que toda formação cultural que não aponte 

esses procedimentos de neutralização da cultura, de anulação da potencialidade da 

cultura para a maioridade e autonomia crítica do indivíduo, torna-se semi-erudição, 

semicultura [...]. A semicultura, portanto, não é falta de cultura; é nada mais, nada 

menos que um planejamento de anulação das possibilidades libertadoras tanto da 

cultura quanto da ignorância curiosa e desconfiada [...]. A semicultura não é um estado 

intermediário para alcançar a cultura; é, na verdade, sua maior inimiga.  

 

Ao falarmos sobre semiformação, nos remetemos a questões da formação, não só na 

sua concepção educacional, mas de sua formação ir de encontro à sua própria fetichização e, 

também, à fetichização da cultura. A dimensão emancipatória de ambas está condicionada a 

novos processos de entendimento, pois como o homem pode se assujeitar a si mesmo e criar 

fetiches para sua reificação? Se a formação cultural é, agora, uma semiformação e a sociedade 

em si adere a uma semicultura, ambas impedindo uma consciência emancipada, autorreflexiva, 

como poderíamos ter Teoria Crítica como promessa histórica que poderia destruir tal 

dominação? Como a sociedade poderia transformar sua consciência numa consciência 

autônoma a partir da qual não alimentasse os mecanismos de barbárie? Adorno e Horkheimer 

(2006, p. 121-122) nos dizem que: 

 

Quanto menos promessas a Indústria Cultural tem a fazer, quanto menos ela consegue 

dar uma explicação da vida como algo dotado de sentido, mais vazia torna-se 

necessariamente a ideologia que difunde. [...] a ideologia assim reduzida a um 

discurso vago e descompromissado nem por isso se torna mais transparente e, tão 

pouco, mais fraca. Justamente sua vagueza, a aversão quase científica a fixar-se em 

qualquer coisa que não se deixe verificar, funciona como instrumento de dominação. 

 

Não existe possibilidade de não constatarmos que a semicultura impregna as reformas 

e os projetos educacionais. Algo mesmo como o que Adorno e Horkheimer nos trazem, 

sobretudo pela atualidade dos seus conceitos, pois essa movimentação de reformas e projetos é 

um engodo que, ao se intitular reformas pedagógicas, cria, na verdade, mais uma mitificação 

das massas, uma instância não qualificada difunde o que pode ser “vendido” ou convidado a 

aderir. Segundo Adorno (2005, p. 9): 

 

No dia em que as reformas escolares, cuja necessidade não se poder colocar em 

dúvida, descartaram a antiquada autoridade, mas também enfraqueceram mais ainda 

a dedicação e o aprofundamento íntimo do espiritual, a qual estava vinculada à 

liberdade; e esta – contrafigura da violência – se atrofia sem ela, conquanto não caiba 

reativar opressões de amor à liberdade.  
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Essa citação nos remete a entender que a questão espiritual se sobressai quando o 

caráter social está mais firme consigo mesmo; não, disposto, algo que possa ser apoderado. 

Assim como falamos da semicultura, estamos também falando que esse espírito está aberto a 

essas tomadas de não cultura, a uma “consciência indigente” (ADORNO, 2005, p. 10). 

O que mostramos, neste subitem, são as consequências da semiformação para a 

formação humana. Conceitos como semiformação e formação humana geram um entendimento 

de que ambos possuem uma dialética contraditória, pois a formação humana deveria em todo 

seu arcabouço conceitual trazer o novo, trazer qualificação, e o que temos visto é que ela está 

se degenerando diante dos mecanismos de dominação social: “[...] semiformação não se confia 

meramente ao espírito, adultera também a vida sensorial. E coloca a questão psicodinâmica de 

como pode o sujeito resistir a uma racionalidade que na verdade, é em si mesma racional” 

(ADORNO, 2005, p 11), e carrega em si todo o movimento de sujeito assujeitado.  

A possível padronização de sujeitos já está sendo incutida pela semicultura, o capital 

já está criando condições para que isso se efetive, a própria sociedade neste meio tempo se 

autoforma. Maar (2003, p. 469) nos diz que:  

 

A formação no presente pauta-se pela adequação na continuidade do existente; é 

semiformação. É a formação determinada em sua forma pela própria formação social, 

pela determinação social (modo) da produção. A negação determinada é o que 

podemos fazer no plano do já dado em direção ao porvir. Para Adorno, essa negação 

seria efetivamente posta como “única possibilidade” que ainda resta à formação; isto 

é, o que se mantém de movimento real para além das imposições objetivas que se 

abatem sobre a formação e que pode ser circunscrito no âmbito do existente; o que 

seria seu potencial dialético. 

 

Chegamos na questão da negação do real, como um movimento de superação do que 

já é determinado, mas antes de tudo é preciso verificar o contexto social de produção da 

formação social. A semiformação está para além de um movimento pedagógico, dentro de 

algum setor pedagógico, é preciso que a sociedade internalize, lhe pareça natural, para que, 

assim, o homem, a partir da negação, do retorno a si mesmo, possa ter uma sociedade onde, 

mesmo com contradições, condições fundamentais para a emancipação humana estejam 

garantidas. 

Para concluirmos este subitem, temos que considerar que a educação tem como 

objetivo levar a humanidade à emancipação, à consciência emancipada que avança sobre a 

razão instrumental do indivíduo. O que precisamos ter em mente é que a sociedade capitalista 

pode estar usando a educação, reformas e projetos sem muita elaboração e colaboração 
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comunitária, para dominar e oprimir. Para Adorno, a educação formadora de consciência 

esclarecida pela autorreflexão seria o ápice da hegemonia da sociedade para não se sufocar 

nesta inquietude que é ser objeto de si mesmo. 

 

 

3.2. A filosofia contra o pessimismo: proposições pedagógicas 

 

Após esta explanação que direciona os assuntos epistemológicos da Filosofia, da 

Razão Instrumental e da Teoria Crítica, a discussão segue com a argumentação acerca da 

necessidade da presença das Humanidades para a formação cultural e intelectual (Bildung) e 

bem como do uso da razão pública não instrumental.  

Chegamos, aqui, em movimentos de aproximação entre a perspectiva da Teoria Crítica 

e as questões que atravessam a educação na atualidade para pensar a Filosofia, hoje, com um 

sentido de crítica como resistência. Adorno e Horkheimer nos acompanharam, fazendo crítica 

ao uso desmedido da técnica em uma sociedade administrada, e, ao tomarmos consciência dessa 

forma de mitificação, compreendemos que apenas um olhar questionador pode ter sentido nessa 

realidade.  

Ao final do subitem Teoria Crítica: análise teórico conceitual, trouxemos a expressão 

“um retorno à Barbárie” e, para concluir o subitem que inaugurou o Capítulo 4, O problema da 

Racionalidade Instrumental, destacamos a expressão “antecâmara de Auschwitz”. Não é por 

acaso que trouxemos novamente tais termos – usados por Adorno – para que possamos trilhar 

um caminho reflexivo sobre os dias de hoje. Vemos que as atitudes de ódio protagonizadas em 

nosso país vêm se agravando e assumem a forma de manifestações como as previstas pelo autor 

e outras, como o preconceito, os conflitos, a individualidade e a indiferença, enfim, atitudes que 

podemos considerar como bárbaras das quais a mídia, com seu caráter “formador”, mantém-

nos próximos. O mais chocante não é familiarizar-se ou achar normal, é ser inerte e afirmar a 

ordem.  

Quando falamos de ataques às humanidades com reformas educacionais, projetos 

educacionais que não priorizam o todo, constatamos uma espécie de regresso ao caminho para 

a antecâmara de Auschwitz. Até nos choca essa expressão, pois parece algo inacreditável ou 

algo que, como a moda, sempre volta com uma configuração diferente, sempre está “ali”. 

Adorno (2000) nos ajuda a entender, em Educação e Emancipação, que todo o projeto de 

educação e suas metas devem ter, como eixo central, que Auschwitz não se repita. Como o autor 

esteve neste contexto histórico, ele possui propriedade para fazer tal afirmação e, ainda mais, 
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para nos atualizar em relação ao fato de como isso pode acontecer nos tempos de hoje. Não 

como a Auschwitz em si, mas como a forma de gerar tal pensamento ainda pode existir, por 

exemplo, na indústria cultural e na massificação da intelectualidade por uma razão instrumental. 

Segundo Adorno (2000, p. 125), “[...] o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz 

seria autonomia, para usar expressão kantiana; o poder para a reflexão, a autodeterminação, a 

não-participação”. Ainda em suas palavras: 

 

A reflexão a respeito de como evitar a repetição de Auschwitz é obscurecida pelo fato 

de precisarmos nos conscientizar desse elemento desesperador, se não quisermos cair 

presas na retórica idealista. Mesmo assim é preciso tentar, inclusive porque tanto a 

estrutura básica da sociedade, como seus membros, responsáveis por termos chegado 

onde estamos, não mudaram nesses vinte e cinco anos. [...] O simples fato de já ter 

ocorrido já constitui por si só expressão de uma tendência social imperativa. 

(ADORNO, 2000, p. 119). 

 

Aqui, podemos constatar, também, que a técnica pode não ser somente produtiva, mas 

uma repressão e acomodação de sentidos de tal modo que nos tornamos incapazes de perceber 

que podemos estar em uma antecâmara de Auschwitz assim como não notamos que, sim, isso 

pode existir em um ambiente culto e educado, sem primícias éticas e com planos de igualdade. 

Portanto, quando falamos em pessimismo, estamos nos valendo de afirmações que, segundo 

Costa, (2004, p. 186), sugerem que:  

 

[...] o esclarecimento da irracionalidade está contido nos mecanismos internos de 

produção de artefatos simbólicos. Trata-se de perceber como a cultura adquire uma 

dimensão de mercadoria e como a subjetividade se vê comprometida pela percepção 

dos fatos em sua condição imediata, o que prejudica a auto-reflexão e a autenticidade 

da experiência. 

 

E, ainda, percebemos que temos o esclarecimento, mas não temos a emancipação; 

temos semiformação, mas não temos razão objetiva. O que resta à Filosofia, neste contexto? A 

missão de trazer o trabalho da autorreflexão. Filosofar, assim, se torna a única maneira de 

resistir ao processo de destruição da autonomia da temática humana (ADORNO, 

1999),oferecendo um certo transcender da realidade.  

Todo esse sensibilizar-se quanto à alienação nos parece utópico, porém, na tentativa 

de recusa, já nos torna aspirantes dessa dimensão digna de pensar a realidade e o outro. Buscar 

o transcender da realidade seria também a busca da autonomia da intelectualidade, pois ela hoje 

nos comparece numa universalidade pronta. Um totalitarismo de educação com um processo 

social “acabado”. Parafraseando Teixeira e Horn (2017) e Campaner (2012), é importante 

investigar as contingências do que é produzido para ir contra a pretensão de totalidade, contra 
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seu abarcar pelo mercado.  

Sendo assim, discutimos e defendemos, aqui, que a escola seria um meio para 

proposições pedagógicas, que, através do contato com a Filosofia, raciocinar-se-á sobre a 

realidade e, juntamente com a realidade, a cultura que é trazida pelo sujeito, fazendo do seu 

ambiente educacional um lugar dinâmico, de trocas de culturas, cheio de conceitos e formas de 

pensar. Podemos referir a escola, neste momento, como referência de ambiente de 

aprendizagem. Ela pode mediar, explorar e se apropriar para construir um mundo melhor, 

destacando-se em não ser mera transmissora de conhecimentos, mas com uma lógica de 

aprendizagem que vise a um pacto entre autonomia, alteridade, esclarecimento, ética e, acima 

de tudo, a não asfixia de tudo isso falado anteriormente.  

A educação proposta através da sala de aula tem de ser uma educação para o pensar, 

por meio da qual o aluno conheça o seu limite do pensar, estando ciente dele e sabendo se 

movimentar nele e a partir dele. Segundo Oliveira (2004, p. 8), a “[...] educação para o pensar, 

traz consigo a perspectiva emancipatória [...], uma educação voltada para o pensar que forma 

pessoas com voz, autônomas, criativas e críticas é também aquela que busca a razão vital e que 

faz a denúncia da razão instrumental”.  

Assim, a partir do esclarecimento proposto por Adorno e Horkheimer, podemos refletir 

sobre o quanto a educação em Filosofia, por um lado, pode problematizar o esclarecimento para 

um ser humano mais autônomo e menos ingênuo, e, por outro, pode impedir que o progresso 

social e tecnológico, enquanto desenvolvimento social, se torne totalitário e legitimador de uma 

razão instrumental.  

Diante dessas constatações, salientamos ainda que as pessoas que passam pelo banco 

da escola são atravessadas por diversos conhecimentos para a produção de saberes e para a 

assimilação de novos conhecimentos. Assim, eles podem produzir, em sua caminhada 

intelectual, a inovação e o avanço de novos saberes. O que temos visto, porém, é a destruição 

do sentido de esclarecimento: “[...] o compromisso da educação não é adequar uma juventude 

a uma sociedade cujo resultado mais palpável é o vazio deixado pelo excesso de informação, e 

sim trazer o conhecimento, a reflexão filosófica contínua sobre a própria realidade” 

(TEIXEIRA; HORN, 2017, p. 19).  

Assim, afirmamos que a Filosofia traz consigo o espaço para reflexão, para criação e 

para a crítica, pois a educação só tem sentido como educação dirigida a uma autorreflexão 

crítica.  

 

Para Adorno, a filosofia pode ser entendida como uma autorreflexão da atividade do 
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pensamento; essa autorreflexão propicia um distanciamento do sujeito em relação ao 

objeto e em relação a ele mesmo, pois o sujeito, ao se confundir com o objeto, perde 

tanto a reflexão do objeto nele como a autorreflexão que esta propicia. Adorno 

desconfia tanto da linguagem cotidiana quanto da linguagem científica. Para ele, o 

pensamento filosófico tem que lutar contra a sedução de um pensamento sem lacunas. 

(JUNKE; HORN, 2015, p. 65).  

 

O Ensino da Filosofia, assim, se torna primordial na educação do pensar filosófico, 

pois a filosofia tem por finalidade a procura e o encontro da sabedoria, fazendo este contraponto 

do processo emancipador do aluno baseado na autorreflexão e na autonomia do pensar. Cabe 

lembrar, aqui, a definição de Ensino de Filosofia. Teixeira e Horn (2017, p. 18) auxiliam-nos 

nessa definição: no “[...] ensinar filosofia não cabe doutrinação ou proselitismo de qualquer 

espécie, mas, sim, referendar como se dá o procedimento reflexivo para a compreensão dos 

autores e dos conteúdos filosóficos”. Sobre o pensar filosófico, Junke e Horn (2015, p. 66) 

comentam o seguinte: “[...] o pensar filosófico satisfatório é essencialmente crítico, não só 

frente à coisa, ao existente, mas frente a si mesmo: é um meditar. Assim, o meditar pode ser 

algo mais que a repetição da experiência”.  

A autonomia da intelectualidade se encontra com uma universalidade pronta, uma 

educação com um processo social “acabado”. E o dia a dia da sala de aula, em geral, tem nos 

remetido à percepção de que os conhecimentos e valores estão direcionados ao utilitarismo, 

com um foco materialista. Assim, operacionalizar a filosofia na sala de aula sobre um viés de 

exercício de pensamento crítico é uma das trilhas possíveis que o professor deve seguir. Aqui 

entram questões de formação do professor sobre as quais Adorno (2000, p. 19-27) nos alerta: 

 

A formação que por mim nos conduziria à autonomia dos homens precisa levar em 

conta as condições a que se encontram subordinadas a produção e a reprodução da 

vida humana em sociedades e da relação com a natureza. Diria [...] que é preciso 

romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e 

receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história 

e ao contato com o outro não idêntico, o diferenciado. 

 

De acordo com as palavras de Severino (2000, p. 08): 

 

É relevante e imprescindível a formação filosófica do educador, seja no campo da 

produção de conhecimento, seja no campo da avaliação dos fundamentos do agir, seja 

ainda no campo da construção da imagem da própria existência humana. Mas por 

outro lado, além das deficiências pedagógicas e curriculares intrínsecas ao processo 

de formação dos profissionais da educação, também a falta de mediações e de recursos 

culturais dificulta muito a apropriação, por parte deles, desses elementos que deem 

conta da íntima vinculação da educação com seus fundamentos teóricos. 

 

Seguem dois questionamentos que vinculariam este estudo a novos aprofundamentos 
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futuros: que professores estão em sala de aula? Um professor formado na área ou outro 

professor fechando sua carga horária com Filosofia? Dessa forma, a nossa missão envolve ir 

mais além. Devemos pensar no jovem, o que podermos fazer por ele na esfera que nos compete. 

Assumir a responsabilidade intelectual de mudar as trilhas que tentam interromper a autonomia 

do potencial esclarecido é o que marca nossa função enquanto professores de filosofia. Ela, 

hoje, também precisaria incluir, entre suas missões, a luta contra o ataque às humanidades.  

A Teoria Crítica destaca a ideia de que o homem pode ser mais do que um objeto nesta 

sociedade de consumo. Em outras palavras, é necessário irmos “[...] além de uma convicção 

que vincula o pensamento crítico à filosofia, dado que a educação escolar acontece dentro de 

um sistema produtivista inserido em uma sociedade pela ideologia da sociedade capitalista 

industrial” (TEIXEIRA; HORN, 2017, p. 19). 

Argumentar contra os constantes ataques às humanidades, a partir do pressuposto 

teórico da Teoria Crítica, pressupõe assumirmos a concepção de que a Filosofia está em 

constante redefinição de identidade. A História nos mostra que, desde o seu surgimento, com 

diferentes debates e formas de “pensar” o “pensar filosófico”, nos seus “ir e vir”, a Filosofia se 

tornou cada vez mais responsável pela reflexão em torno de conceitos e sentidos relacionados 

à existência humana. O clássico se torna contemporâneo e, com ele, conseguimos responder às 

questões da modernidade, pois ele atualiza nossas angústias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos observar, no final dessa dissertação, que as contribuições do estudo, desde o 

Espectro da Filosofia, até o seu uso contra o pessimismo, colocam-nos de novo em um desafio. 

A formação cultural dependeria única e exclusivamente da Filosofia? Não entendemos como 

impossível. Tudo isso dependeria do modo como seriam conduzidos o pensamento e a ação. 

Percebemos, ainda, através dos autores estudados, que as antinomias sugeridas na interpretação 

da Teoria Crítica seriam a identificação da realidade educacional, ou seja, estariam 

manifestadas nas reformas educacionais e, consequentemente, nos ataques às humanidades. 

A tarefa é propalar a importância da autorreflexão e do pensamento crítico. Ambos 

devem guiar nossas ações. Quando falamos em pensamento crítico, falamos em juízo de si, um 

juízo intencional, conhecer a si próprio para poder entender o outro, a alteridade faz parte do 

dia a dia. O pensamento crítico, para o senso comum, tem uma conotação negativa, de 

reprovação, mas a profundeza dessa forma de pensar está para além das questões lógicas 

formais, que consideram ser a autenticidade apenas aferível através de suas experiências. Está 

na superação do simplismo mítico do conjunto de opiniões e concepções que, oriundas das 

vivências em determinado contexto social, se cristalizam como verdades naturais e necessárias, 

ou seja, não evocam reflexões ou questionamentos. Então, a Teoria Crítica superaria as 

cristalizações de verdades e capacitaria para o entendimento da discrepância que existe nas 

reformas, sendo elas conduzidas, ou não, por gestão federal, pois sabemos que a constituição 

de semicultura não se dá de uma hora para outra, ela é uma construção, aderências de diferentes 

formas de pensar semiculturalmente falando. 

Dessa forma, as pretensões teóricas desse trabalho tiveram como objetivo geral 

compreender o sentido da Formação Humana frente às antinomias educacionais pautadas por 

constantes ataques às humanidades. Lembramos, aqui, que percorremos a história da Filosofia, 

suas contribuições à formação humana e os momentos em que ela esteve presente e, igualmente, 

deixou de estar nos currículos escolares. Constatamos a importância da Filosofia, demonstrando 

através dos estudos a magnitude do exercício de filosofar.  

Na sequência, trouxemos a tensão criticidade e instrumentalização, lembrando os 

ataques às humanidades, momento em que não deixamos de falar sobre o contexto atual, com 

escárnio à Indústria Cultural que atua sobre a sociedade, desde as reformas educacionais até a 

forma de ensinar o professor a dar aulas. Portanto, nos aparece, as reformas e os projetos não 
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vislumbram o todo, apenas pela sua doxa em prejuízo do logos. Assim podem até sugerir um 

“logos”, mas recaímos na semicultura tão relacionada no texto. Vemos, assim, o ataque às 

humanidades, que expressa, inspira e objetiva nossa (des) intelectualidade.  

No último capítulo, apresentamos os pressupostos teórico-conceituais da Teoria 

Crítica e refletimos sobre a as consequências da Semicultura no processo de Formação Humana, 

assim como a respeito da importância da Filosofia contra o Pessimismo. Esse momento da 

escrita foi o mais tempestuoso e esclarecedor, embora a Filosofia seja isso, um modo de revelar 

as mazelas da racionalidade instrumental, de buscar entendimentos que se neguem ao jogo de 

produção e reprodução de pensamentos subservientes à lógica da sociedade de mercado. A ideia 

é denunciar e compreender que precisamos de uma razão habilidosa e consciente que esteja 

acima do poder, pois a decadência do pensamento favorece a obediência.  

Aqui refletimos, ainda, sobre a relação antinômica entre a educação defendida pelos 

autores da Teoria Crítica e a atualidade do ataque às humanidades, pois vimos gestões 

defendendo formações e reformas que não condizem com leis, que não atendem o todo e as 

minorias. Dessa forma, acabamos criando um paradoxo, natural diríamos, de tamanha 

complexidade que é entender: Formação, Reformas Educacionais, Antinomias educacionais e 

ataque às humanidades.  

Vimos também, de modo geral, por Adorno e Horkheimer que a educação, a formação 

pretendida é capaz de fazer com que o homem reconheça sua capacidade de ação e de mudança, 

em um mundo no qual não haja injustiça social, que seja guiado pela tolerância, pela ação de 

respeito à diversidade e ao meio ambiente, orientado ao bem comum. Sem sombra de dúvida, 

a educação, a formação pretendida podem contribuir para que o homem supere o idêntico e a 

indiferença, tenha vontade e capacidade para experimentar, para ser, resultando em uma atitude 

que vença a hegemonia capitalista que altera os sentidos e torna os sujeitos semiculturados, não 

adotando sua própria razão.   

No texto, refletimos sobre os ataques às humanidades, que não estão de acordo com 

os pressupostos formativos da Teoria Crítica, pois esta implica na promoção da subjetividade a 

todo custo, desde que possa estabelecer uma relação com o mundo e não se assujeitar a ele. Do 

mesmo modo, a Teoria Crítica supõe um compromisso com a identificação da pluralidade da 

condição social humana, agindo de maneira a reconhecer o outro como parte, igualmente, 

integrante de si. 

Observamos que o conhecimento escolar ou de outros setores educacionais está caindo 

na letargia. Esses setores precisam avançar em suas ações pedagógicas e no conhecimento, pois 

parte da formação escolar e seu currículo são pensados pelas formas dominantes e estruturas 
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capitalistas. O ambiente de ensino, seja ele qual for – escolar ou universitário, solidifica essa 

argumentação quando pensa no trabalho como algo unicamente manual, quando perde a 

afetividade e sensibilidade para o trato consigo e com o outro, quando nos cegamos com a 

Indústria Cultural e seu engodo que desfigura a formação do humano e elimina toda e qualquer 

subjetividade e autonomia. A letargia se materializa no ambiente de ensino quando ele reproduz 

opressão, conformando-se com mecanismos de classificação dos sujeitos em bons e ruins, ou 

seja, produzindo a exclusão social ou silenciando diante dela. Ou ainda quando, no intuito de 

competência, é veiculada uma verdade do “status”, da competência para produzir.  

Ainda sobre a letargia, necessitamos, nestas possíveis conclusões, pensar sobre as 

formações educacionais, indagando: formar sujeitos para quem ou para quê? O professor deve 

estar emancipado de forma que possa conscientizar os alunos a respeito da necessidade de 

assumir atitude a qual considere, conjuntamente, as questões atuais e a atividade escolar, 

entendendo as raízes históricas da alienação sem perder sua cátedra, sendo ético ao revelar a 

semiformação.  

Compreender o real é se compreender enquanto parte da realidade, e ainda entender 

do que se trata essa realidade através de sua subjetivação e experiências. Uma tal postura 

envolve, também, estar apto ou receptivo para cooperação, solidariedade e tolerância, enfim, 

com sua coexistência plurimulticultural. Assim, nossos estudos possibilitam entender que é 

possível estar próximo dos conceitos de Adorno, buscando, neles, subsídios na construção de 

argumentos a favor da construção de uma sociedade mais justa, menos instrumentalizada e mais 

inclusiva. 

O período de lassidão é claro. No entanto, apesar do esgotamento, ele nos inspira a 

buscar nas humanidades força para retomar a formação humana de forma digna, sem 

discriminação. Padronizar é passivizar. O sujeito passivo é vislumbrado por qualquer mito que 

tente eternizar o estado presente. Sobre o conceito de Indústria Cultural, devemos nos perguntar 

sobre a importância do consumir, o sujeito tem que ter claro na sua vida se é objeto de desejo 

ou se precisa realmente, se é necessário ou contingente.  

Sendo assim, chegamos ao entendimento de que as Humanidades são importantes para 

a formação humana, pois a agenda capitalista está regendo nossa sociedade com a alegação de 

escassez de recursos, mas incentivando prazeres fúteis e competitividade: o sacrifício humano 

direcionado a servir ao capital; a educação com suas reformas e projetos está priorizando formar 

trabalhadores obedientes ao invés de cidadãos questionadores. E, ao formar trabalhadores 

conformados, via perspectiva exclusivamente técnico-instrumental, sucumbem as esperanças 

de um porvir de realização humana em patamares superiores, apesar de portarmos tal 
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disposição. 
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