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1. O conceito de alienação 

Se tivéssemos que mecionar um termo 
cuja difusão atual fosse tão ampla que o espectro 
de seu uso abarcasse a literatura filosófica, 
sociológica, psicológica e ai da política de nossos 
dias dificilmente encontraríamos um melhor que o 
da alienação. 

O largo emprego alcançado atualmente 
por este termo é, no nosso entender, casual. Há 
certas ideias, certas formas de categorias ou de 
perceber um aspecto determinado de realidade 
que vão abrindo caminho na consciência humana 
ao longo da história da filosofia, literatura, arte e 
ciência. Quando por fim aparece um termo que se 
supõe capaz de apreender ou expressar, ainda 
que vaga ou difusamente, a categorias em 
questão, ele é bem recebido, tem “êxito”. Às 
vezes pode ocorrer o desenterramento de um 
termo que um autor usou há muito tempo e 
passou desaparecido, em seu momento, mas que 
rapidamente permite expressar um aspecto de 
realidade que de hierarquizou e adquiriu um 
especial interesse. É isto precisamente que 
ocorre com o termo “alienação”.  

Designado para expressar uma idéia 
marcadamente especulativa e metafísica dentro 
da filosofia heseliana (como estranhamento do 
espírito em relação à sua própria essência) é 
retomado por Karl Marx [1818-83] que, embora 
mantenha sua conotação original, vincula-o 
estritamente ao homem concreto e ao processo 
de trabalho e às relações de produção 
características da sociedade capitalista. Segundo 
Marx, o homem realiza-se como “ser genérico” 
(portanto, sua verdadeira essência) no trabalho, 
na medida em que o trabalho permite criar, de 
algum modo, seu mundo. No entanto, em uma 
sociedade capitalista, o produtor direto acha-se 
separado da propriedade e do controle dos meios 
de produção e é despojado do produto de seu 
trabalho. Marx chamou a isso de “trabalho 
alienado”.  

O trabalho alienado, ao arrancar do 
homem o objeto de sua produção, arranca-lhe 
sua vida genérica. A alienação no trabalho  
manifesta-se tanto com respeito ao produto, 
arrebatado ao trabalhador, como quanto ao 
processo de produção, porque o homem não 
exerce nele sua capacidade criadora, não 
participa, não decide, é manipulado.  
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Karl Marx (1818-83) 

Marx toma um conceito da filosofia 
especulativa e o introduz em uma área 
sociológica, ao situar as condições objetivas que, 
dentro de um marco socioeconômico 
determinado, conduzem a um estranhamento do 
homem com respeito a sua autêntica natureza. 
Embora esse conceito tenha sofrido um 
congelamento dentro do pensamento marxista, 
com o progressivo distanciamento de Marx da 
filosofia em favor da economia política, não se 
manteve sempre ligado a este sentido. Ao 
contrário, abriu-se para uma ampla gama de 
significações diversas e até opostas entre si. 
Entretanto, o uso historicamente predominado é o 
que reconhece sua filiação a Marx. 

Dentro desse tipo de uso, interessa-nos 
destacar a linha de significação adaptada por 
George Luckás
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reificação e a consciência do proletariado” onde –  
tomando-se a ideia central do marxismo de que a 
alienação se define na relação do homem com 
uma peculiar organização do trabalho 
característico da sociedade capitalista – destaca 
um aspecto central no estado de alienação: a 
sensação de importância (não vivida como 
violência, mas sofrida inconscientemente) que 
caracteriza o homem dentro desta sua estrutura 
social. Afirma Luckács: 

[...] seu trabalho [o dos trabalhadores] 
parcialmente mecanizado, objetivação de sua 
força de trabalho contraposta à totalidade de 
sua personalidade se transforma em uma 
realidade cotidiana constante e insuperável 
até o ponto que, também aqui, a 
personalidade se converte na espectadora 
impotente de tudo o que acontece à sua 
própria existência, partícula isolada e 
integrada em um sistema estranho. 
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George Luckás (1885-1971) 

Assim sendo, o trabalhador, 
sistematicamente marginalizado das estruturas 
reais de poder e de decisão naquilo que 
corresponde mais profundamente à sua natureza 
humana e se vincula à sua vida cotidiana, acaba 
por gerar um sentimento de impotência; uma 
certa maneira cristalizada de perceber o mundo e 
a si mesmo nele. A máquina social apresenta-se 
para o indivíduo como algo dado, incontestável, 
“natural”, dentro da qual está engastado como 
uma peça inerte, que só pode criar e atuar 
segundo cânones perfeitamente pré-
determinados. 

De outro lado, esta vinculação com a 
socieade frente a qual o indivíduo se sente 
profundamente passivo, inerte, é acompanhada 
de um certo modo de perceber-se a si mesmo na 
relação com os outros. Sendo a mercadoria o 
eixo central da economia capitalista e vendo-se o 
homem obrigado a vender – ou comprar, no caso 
capitalista – sua força produtiva, e a comprar 
mesmo assim tudo aquilo de que se necessita 
para viver; a relação humana traduz-se em uma 
relação de reitificação, de coisificação em que 
cada um é para o outro um possível comprador 
ou um possível vendedor. Assim, caracteriza, por 
exemplo, Lucien Goldmann
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de “reificação”:  

Para o comerciante enquanto tal como para o 
produtor – embora comprador de matérias-
primas e de força de trabalho e vendedor de 
produtos – existem apenas seres com a 
mesma qualidade abstrata de homens, ou 
seja, de comprador e possível vendedor; 
abstração feita a qualquer outra 
particularidade social.  
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[...] Uma das características fundamentais da 
sociedade capitalista é ocultar as relações 
sociais entre os homens e as relações 
espirituais ou psíquicas, dando-lhes o aspecto 
de atributos naturais das coisas ou de leis 
naturais [...] As relações de intercâmbio entre 
os diferentes membros da sociedade, 
transparentes e claras em todas as outras 
formas de organização social, tomam aqui 
forma de um atributo de coisas mortas: o 
preço.  

[...] Evidentemente, as relações fundamentais 
continuam existindo e cumprindo a sua 
função: o padeiro elabora o pão que o 
sapateiro comerá, e este faz os sapatos que 
calçará, entre outros, o padeiro; o juiz com 
suas sentenças assegura a duração e 
funcionamente da ordem existente. Porém, 
estas funções cumprem-se apenas 
implicitamente, debilitam-se e frequentemente 
desaparecem por completo da consciência 
dos homens e até os poucos vestígios que 
deles ainda se encontram já não têm contato 
com a lei e a ação cotidiana. Em termos 
imediatos,  o juiz aplica a lei, o padeiro faz o 
pão para vendê-lo e obter dinheiro. Para o juiz, 
o culpado não é mais que um ser abstrato; 
para o padeiro o comprador é apenas uma 
espécie de autômato que entra na padaria, 
pega a mercadoria e entrega dinheiro ao 
caixa. E ainda, o padeiro mesmo, na maior 
parte de sua vida e sua pessoa é apenas um 
autômato que pratica a ação inversa. É 
verdade que esses dois autômatos são 
homens que devem entrar em contato, falar 
entre si, às vezes [...] manter relações sociais, 
encontrar-se nos mesmos sítios, etc. Porém 
tudo o que estas gentes dizem, quando não se 
trata de seus interesses imediatos, é falso, 
convencional e artificial. 

No uso do conceito de alienação que 
faremos no presente trabalho, destacaremos, 
especialmente, estes dois aspectos: o tipo de 
relação inerte, desumanizada, “reificadora” que o 
indivíduo tem com seus semelhantes; e sua 
colocação como ser impotente, estático, dentro 
de uma estrutura social que envolve e dirige toda 
sua vida, sem que sinta o desejo, nem vislumbre 
a possibilidade de introduzir nela modificações 
radicais. 

2. Gênese psicológica da alienação 
 

Até agora, vimos como o conceito de 
alienação vincula-se à esfera da economia 
política. Porém, sendo a alienação um certo 
estado subjetivo, um certo modo de caracterizar e 
perceber o mundo, caberia perguntar quais são 
os recursos psicológicos que lentamente vão 
contruindo esse tipo de mecanismo de 
personalidade. 

Devemos aceitar o pensamento marxista 
de que as relações econômicas criam um estilo 
básico de intercomunicação social. Porém, 
devemos também indagar, através de que 



recursos sutis, inseridos na vida cotidiana 
imediata de cada indivíduo, as consequências 
dessa infraestrutura econômica geram as 
atitudes, os sentimentos, as categorias mentais. 

Mesmo antes de ver-se obrigada a 
comprar e vender, uma criança pode ter uma 
visão reificada do próximo; antes de ver-se 
obrigada a vender sua força produtiva ou ver 
limitada sua capacidade criadora, seu poder de 
decisão em uma relação de trabalho castradora, 
um indivíduo pode perceber-se a si mesmo como 
um sujeito passivo dentro de uma máquina social 
que lhe é desconhecida e toda poderosa. 

Fora do trabalho e das atividades 
diretamente vinculadas às relações de produção 
o homem encontra na sociedade opressora 
outras fontes que produzem ou realimentam 
permanentemente sua alienação. 

A tese que sustentamos no presente 
artigo é que um dos mecanismos mais poderosos 
e sutis de alienação encontra-se na educação 
escolar – a que chamaremos “tradicional” –, 
caracterizada por um espírito formalista, com uma 
concepção verticalista de autoridade e disciplina, 
zelosamente custodiada pelos organismos 
burocráticos do Estado. 

3. Educação e alienação 

a) O paradigma e a zona de penumbra 

Para explicar nossa hipótese sobre os 
mecanismos de alienação que invertem na 
educação, recorreremos ao conceito de 
“paradigma”. A noção de paradigma foi 
desenvolvida por Thomas S. Kuhn
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sua obra: “A estrutura das revoluções científicas”. 
Nesse contexto, refere-se ao paradigma em 
sentido epistemológico como marco de referência 
para a investigação científica. Um paradigma é 
um sistema teórico dominante na ciência, em 
cada período histórico, que organiza e dirige a 
investigação científica em uma certa direção, 
permitindo o surgimento de certas hipóteses e 
inibindo o desenvolvimento de outras, centrando 
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a atenção do cientista em determinados aspectos 
de seu objeto e obscurece outros, etc. 

Extrapolando – embora se force a 
intensão original do autor – esse pensamento 
para o domínio da vida cotidiana, podemos dizer 
que cada indivíduo possui um paradigma para se 
ligar ao mundo; um esquema categorial 
“existencial”; um sistema de referências que 
organiza sua percepção, interpretação e 
valoração do mundo. Subjacentes nesse 
paradigma encontram-se os fatores de ordem 
ideológica, porém estes não são os únicos e se 
apresentam misturados; imbricados com outros 
fatores, formando um complexo sistema 
motivacional. 

 

Thomas S. Kuhn (1922-96) 

Um dos efeitos do paradigma é que nos 
permite recortar áreas de interesse dentro da 
realidade. Do mesmo modo que a percepção 
como mecanismo psicológico “elementar” poderá 
sempre recortar uma figura sobre um fundo, a 
observação toda do munso físico e social que nos 
rodeia produz-se pela presença do paradigma, 
através de um sistema de hierarquização da 
observação que provoca o recorte e o 
privilegiamento de certos aspectos da realidade 
em detrimento de outros. Pode se dar um 
exemplo muito rudimentar, comparando dois 
indivíduos que lêem o mesmo diário ou param 
frente a uma mesma banca de revistas. Cada um 
deles buscará no diário da banca aqueles 
materiais que têm relação com seus interesses; 
um deter-se-á primeiro nas notícias de futebol e 
crônicas policiais; outro nas notícias políticas, etc. 
Há muitos leitores que não lêem jamais setores 
inteiros do diário ou não olham um determinado 
tipo de publicação. Aquilo que interessa se 
recorta, busca-se; seleciona-se. O resto passa a 
integrar o fundo; fica desdenhado. Não desperta 
nem simpatia nem antipatia; simplesmente resulta 
indiferente, despreza-se. 



Este mecanismo repete-se 
incessantemente em nossa percepção da 
realidade. Exceto aqueles aspectos que se 
autossegregam por alguma razão intrínseca 
(como seria o caso de uma grande legenda 
escrita em preto nas paredes de um túnel 
subterrâneo), dentro de um campo em si mesmo 
neutro, rotineiro, sem destaque próprio, cada 
homem destaca com sua observação os aspectos 
considerados relevantes dentro do seus 
paradigma. 

Deste modo, delineiam-se nitidamente 
para cada sujeito zonas iluminadas da realidade, 
zonas de “brilho” e outras de penumbra ou 
totalmente “escuras”. 

Em nível da formação deste paradigma 
que dirige e demarca a observação, a educação 
tece suas malhas mais finas. Através da 
educação, introduz-se a criança em uma 
paradigma conceitual e valorativo que será 
reforçado pelos demais mecanismos da 
sociedade. À formação desse paradigma 
interessa não somente – talvez não 
prioritariamente – os conhecimentos adquiridos, 
mas fundamentalmente o tipo de vínculo que se 
vai criando com arealidade e sobretudo a área da 
realidade que vai sendo privilegiada para a 
observação e interesse. 

Uma educação alienada tem a 
característica que de fato, independente do que 
declare oficialmente, termine por empurrar os 
aspectos da realidade mais significativos para a 
vida humana à bolsa comum do fundo perceptivo; 
a zona não selecionada, não destacada. Em uma 
sociedade que produz e necessita alienação, a 
educação cumpre a função de transformar a 
criança – ser naturalmente curioso e inquieto –  
em um indivíduo por um total desprezo pelo 
conhecimento e a possibilidade de ação sobre os 
aspectos realmente transcendente da realidade; 
em um indivíduo cevado no vício da indiferença, 
com uma paralisia de seu espírito crítico e uma 
inibição sistemática da capacidade de observação 
da realidade imediata. E junto com essa 
dimensão que chamaríamos “gnoseológica” geral 
do paradigma gera-se uma faceta mais imediata e 
pessoal: a percepção que o indivíduo vai 
adquirindo de si mesmo como um ser 
basicamente inerte e passivo frente a uma 
realidade rígida e desconhecida, que se lhe 
impõe como vida e que aparece como 
imodificável no essencial. 

b) Alguns mecanismos de alienação 

Apresentamos a hipótese de que a 
educação contribui, dentro de uma sociedade 
alienante, para alimentar a formação de um 
paradigma pelo qual a consciência do homem fica 
marginalizada daqueles aspectos que lhe são 
mais vitais. 

Mostraremos agora alguns mecanismos 
concretos que alimentam a formação desse tipo 
de sistema de referência. Assinalaremos vários 
aspectos da realidade educativa que já foram 
criticados exaustivamente pelos teóricos da 
chamada “pedagogia ativa”. Neste sentido, nossa 
abordagem não é nova. Tentaremos aqui uma 
reorganização dessas críticas a partir de uma 
perspectiva filosófica distinta da que inspirou os 
pedagogos modernos, mostrando de que modo 
esses vícios, já muitas vezes assinalados, 
cumprem a seu modo, uma certa função social. 

 VERBALISMO: Ocultamento da realidade 
através de uma capa simbólica. 

Um dos mecanismos pelos quais a 
educação “tradicional” oculta a realidade é a 
ênfase unilateral à palavra em detrimento da 
observação sistemática e a experiência vivida. 
Através da valorização monolítica da “lição” como 
jogo de palavras a serem ouvidas, fixadas e 
repetidas, edifica-se uma rede simbólica vazia, 
oca, distanciada da observação imediata; e, ao 
elevar essa verbosidade a categorias do valioso, 
produz-se um escamoteamento sistemático da 
realidade, que, em teoria, deveria ser penetrada e 
descoberta, desvelada pela palavra.  

Deste modo, desvia-se a atenção para 
uma área simbólica pura, artificialmente separada 
e desconexa do real; força-se o espírito 
observador da criança, naturalmente apegado a 
intuição, em direção a um mundo fantasmagórico 
formado por palavras, uma espécie de 
superestrutura frondosa, porém extremamente 
débil, voltada a desaparecer logo após a 
avaliação escolar a que estava destinada
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Aqui aparecem desnudos alguns 
mecanismos de alienação: o desapego da 
realidade e o funcionamento de um mecanismo 
abstrato que não parte de uma experiência vivida 
e que cristaliza símbolos sem significação real. 
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 CONGELAMENTO DO REAL: 

Muitas vezes, a realidade é ocultada, 
dissimulada pudicamente sob o manto das 
palavras. Outro mecanismo, um tanto distinto, 
consiste em apresentar a realidade ao aluno 
como algo estático, fechado, acabado e de certo 
modo impossível de se aperfeiçoar. A realidade é 
algo já dado; não algo em transformação. A 
realidade deve ser descrita, classificada e 
nomeada – daí as intermináveis listas com nomes 
de rios, montanhas, picos, classificação de mil 
formas de folhas, etc. –, mas não explicada, 
valorizada ou transformada. Por isso, a ênfase é 
dada na parte descritiva e taxionômica em lugar 
de sê-lo na parte explicativa e genética. Vejamos, 
por exemplo, alguns recursos específicos na 
apresentação da realidade histórica, vinculados 
ao que chamamos congelamento do real:  

 As grandes transformações ocorreram no 
passado. Atualmente a situação está 
congelada, não há conflitos (fuga da 
atualidade e sua dinâmica). Desse modo, o 
educando não sente que deva ou possa se 
integrar a um processo de transformação;  

 Na realidade, a história é feita pelos heróis, 
que são perfeitos mitos. Desse modo, se a 
história é feita pelos heróis, nenhum aluno 
comum pode fazer história, já que lhes 
faltam qualidades excepcionais. Com essa 
perspectiva, a maioria acaba marginalizada 
do processo histórico;  

 E se a história é obra dos heróis, não 
interessa investigar o processo; a história 
como sistema de forças, mas estudar a 
biografia e ação de indivíduos isolados, com 
sua personalidade exponencial;  

 O amor à pátria tão aparentemente exultado 
não tem nada a ver com a realidade 
cotidiana; a pátria apresenta-se como algo 
distanciado: amá-la significa amar seus 
símbolos e vultos históricos congelados (a 
própria expressão “vulto histórico” está 
congelada). No entanto, poucas vezes se 
ensina à criança a conhecer e amar a outras 
crianças como ela, seus compatriotas que 
são muitas vezes vítimas do analfabetismo, 
da desnutrição e do desamparo. 

 FORMALISMO: Adaptação a estruturas 

Outra via para introduzir a criança no 
domínio da reificação; na autoconsciência do 
inerte e passivo, é o formalismo. A ênfase é 
colocada nas formas – as formas do caderno e na 
composição; na formação da fila e na saudação a 
direção, etc., que são o produto acabado 
“mostrável”; aquilo que se pode exibir; o exterior à 
criança, em lugar de pôr ênfase no processo 
interior vivo; palpitante, de dúvida, de 
investigação, de criação e de crítica. O cuidado 
das formas aponta, de um lado, para a 
supremacia do inerte e do aparente sobre o vital e 
autêntico e, por outro lado, a introjecção de 

normas rígidas, estereotipadas e uniformizantes, 
as quais aprisionam o estudante nas malhas de 
uma estrutura irremovível. O formalismo está 
intimamente unido ao problema da disciplina e da 
autoridade. Uma das principais preocupações de 
um bom colégio é introduzir a criança em um 
esquema hierárquico; o respeito aos superiores e 
o amor incondicional à ordem. Em outras 
palavras, ensinar-lhes a ocupar seu lugar em um 
sistema estático de hierarquia onde uns mandam 
e outros obedecem, para o bem de todos. 

Nisto se mostra também com clareza a 
aprendizagem de uma atitude alienada: o 
indivíduo passivo, ocupando um lugar designado 
no mundo social onde, o máximo de audácia que 
poderia mostrar, seria deixar de ser, com o 
tempo, um dos que obedecem para ser um dos 
que mandam. Formalismo e autoritarismo 
introduzem no indivíduo o respeito às estruturas 
que dominam e subjugam o vital, embora não 
conheçam, não o compreendam e tampouco o 
percebam como um todo. 

 DETALHISMO, COMPARTIMENTALI-
ZAÇÃO, ACUMULAÇÃO: O escamotea-
mento da noção de sistema. 

Vinculada a essa falta de visualização do 
todo está a ênfase do detalhe. Assim, por 
exemplo, as crianças são obrigadas a reproduzir 
nos mapas cada pequeno acidente geográfico de 
um país, embora após 12 anos de escolaridade 
não saibam apontar com o dedo, a grosso modo, 
no globo terrestre, onde se situa o Afeganistão. 
Este vício tampouco é casual. A ênfase no 
detalhe desvia da visão de conjunto; deter-se em 
um pequeno detalhe impede a contemplação do 
todo, obstaculiza as vinculações globais e 
estruturais. Assim, as formas desviam a atenção 
dos conteúdos e obscurecem o desordenado, 
embora este possa ser vital, do mesmo modo que 
a ênfase sobre o indivíduo heroico da história 
desvia a atenção do próprio processo histórico. 

Este mesmo processo produz uma visão 
compartimentalizada da realidade. A realidade 
apresenta-se dividida em compartimentos 
estanques. Não há interação entre suas partes; 
cada uma está desconcexa da outra. Os 
fenômenos históricos não se vinculam com os 
fatos econômicos nem com teorias filosóficas; o 
desenvolvimento da ciência não influi nem é 
influenciado pelos fenômenos políticos, etc. Esta 
percepção de uma realidade dividida; 
fragmentada em setores desvinculados entre si, 
relaciona-se com uma visão fragmentada da 
sociedade, transformando-se em um fato em um 
todo; impotente para qualquer ação 
transformadora. Percebendo-se a si mesmo como 
uma mônada leibniziana, o indivíduo não percebe 
a profunda interação que vincula definitivamente 
sua vida e seu destino a de outros homens, 
imersos em um sistema social que os determina.  



Vinculada com esse mesmo fenômeno de 
castração da capacidade para pensar em termos 
de sistemas ou estruturas, será subjacente a 
concepção acumulativa do conhecimento – o que 
Paulo Freire [1921-97] chama a concepção 
“bancária” ou de depósito: aprender consiste em 
justapor informações; não em analisá-las, nem 
relacioná-las com outras. Assim como o 
verbalismo produz a inibição da capacidade de 
observação, este tratamento do conhecimento 
produz uma supervalorização da memorização e 
adormecimento do intelecto; a paralisia do 
espírito crítico; e reforça a incapacidade para 
estabelecer vinculações entre os conhecimentos 
e extrair consequências gerais a respeito da 
relação entre os fenômenos. 

 O CRIME DE LESA CURIOSIDADE: 

Outro mecanismo sutil de uma educação 
alienante, intimamente unido aos setores 
anteriores, é o que chamaremos de “crime de 
lesa curiosidade”. Através dele, a escola “formal” 
procura mutilar a curiosidade infantil. Tomaremos 
para isto um exemplo esquemático, porém 
revelador. Qualquer pessoa que lida com crianças 
de cinco, seis e sete anos poderá observar quão 
vivamente lhe despertam a curiosidade os 
problemas relacionados com a vida e a morte, a 
gênese e dimensão do universo, o problema do 
surgimento da vida sobre a Terra, a procriação, 
etc. Esta curiosidade não é acidental, nem 
caprichosa. Pelo contrário, é profundamente séria 
já que representa a consciência humana 
nascente na criança ao enfrentar pela primeira 
vez sua própria situação no mundo. 

No entanto, a escola não capta essa 
problemática; não alimenta essa chispa de 
inquietação riquíssima que poderia ser a via de 
acesso para uma penetração lenta, porém 
sistemática, no domínio de conhecimento 
científico e filosófico. Em lugar de aprofundar a 
curiosidade infantil e dirigí-la por caminhos mais 
penetrantes e orgânicos, a educação alienante 
extingue-a ou a deforma; esmaga-a sob o peso 
das palavras que devem ser ouvidas e devolvidas 
na lição; ou a desvia para fenômenos 
transcendentais. E isto tampouco é causado por 
uma criança profundamente curiosa que foi 
acostumada a indagar as causas dos fenômenos 
e sua interação mútua. Seria, sem dúvida, um 
elemento pertubador, que não se tornaria um 
indivíduo passivamente adaptado às exigências 
de uma sociedade opressora. 

 MERCANTILISMO E COMPETIÇÃO: 
Vias para uma percepção reificada. 

Outro importante recurso adaptativo, 
vinculado com a esfera afetiva, instrumenta-se 
através do tipo de estímulo que a escola 
tradicional oferece para o trabalho. Estes 
estímulos relacionam-se, de um lado, com a 
“nota” e, por outro, com a competição individual. 

Assim, por exemplo, a criança ambiciona 
sobressair-se para receber aprovação e a 
consideração de seus professores; quer pertencer 
ao “quadro de honra” (destacar-se da maioria). O 
exercício sistemático da competição como 
estímulo impede o desenvolvimento de um 
autêntico sentimento de comunidade dentro do 
grupo escolar; obstaculiza o surgimento de 
relações de solidariedade intragrupal e prepara a 
criança para criar nas outras “menos dotadas” – 
que são muitas vezes, “casualmente”, as crianças 
das classes mais baixas – as sensações de 
fracasso sistemático, de marginalidade e de 
impotência, que certamente transladarão para 
sua colocação geral na sociedade. 

Do outro lado, sendo motivação central a 
obtenção da nota e da promoção, o conhecimento 
da realidade, que se supõe aprendida pelo 
educando, não aparece como algo valioso em si 
mesmo, mas unicamente como um meio; um 
instrumento para ascensão social. De alguma 
maneira, a criança aprende já na escola a 
“vender” seu tempo e seu esforço para obter 
como pagamento uma nota; um título que 
permitirá “viver melhor”.  A possibilidade de gozar 
com a apredizagem ou a necessidade de 
enriquecer-se e formar-se através do 
conhecimento para ser realmente um indivíduo 
socialmente útil, são absolutamente ignorados. E 
isto tem também muito a ver com o mecanismo 
de reificação.  

De fato, em lugar de aprender a se 
perceber como um ser interiormente vivo e 
concentrado no esforço de amadurecer, 
enriquecer-se e se ligar à realidade para se 
integrar criadoramente nela, o educando exercita-
se na arte de se sentir uma coisa inerte, cujo 
único esforço está dirigido para subir algum 
degrau na escala social e para não ficar 
definitivamente “enterrado” nos extratos mais 
baixos. 

Assim, lenta e cotidianamente, através 
desses e outros recursos, vão se reforçando as 
linhas de um paradigma alienante; característico 
de um indivíduo que não compreende nem se 
interessa pelos mecanismos da estrutura social 
em que está inserido e que não se reconhece 
como ocupante de um lugar no processo 
histórico, nem tem o hábito de se vincular 
criticamente à realidade. Incapaz de lançar um 
olhar perspicaz, indagador, crítico ao mundo que 
o rodeia; incapaz de descobrir por trás do 
aparente o real; por trás do inerte o vivo e em 
transformação; por trás de fenômenos individuais 
as causas gerais. Adaptado a um sistema 
hierárquico e a uma relação interindividual 
egoísta, competitiva e mercantilista, o educando é 
deglutido pela máquina social e adota como 
própria e definitiva a imagem empobrecida e falaz 
da realidade que emana do sistema social e o 
reforça. 



A educação do sintoma: de Dewey à 
Escola de Barbiana e Paulo Freire6 

Temos tentado até aqui encontrar alguma 
vinculação entre os defeitos bem conhecidos de 
uma educação escolar “formal” ou tradicional e a 
gênese da alienação própria de um certo tipo de 
estrutura social. 

A análise que propomos sugere a 
possibilidade de que as contribuições da 
chamada pedagogia “ativa” sejam incorporadas 
dentro do marco conceitual de uma crítica radical 
da sociedade. A este respeito, é curioso observar 
que existe uma espécie de indiferença não isenta 
de hostilidade entre os teóricos do marxismo que 
se ocupam do problema da educação e os 
postulados da “educação nova”

7
. Realmente, os 

textos que podemos considerar chaves dentro do 
que denominaremos “pedagogia revolucionária 
socialista” – como o são a “Carta a uma 
Professora”, escrita pelas alunas da Escola de 
Barbiana

8
; e a “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo 

Freire – contêm explícita ou implicitamente a 
maioria das críticas à educação que têm sido 
denunciadas sistematicamente por um filósofo 
como John Dewey [1859-1952], apesar de 
situadas dentro de um contexto filosófico distinto 
e não reconhecendo em absoluto qualquer 
filiação ou parentesco com tal tipo de 
pensamento. 

O que ocorre, nesse sentido, deriva de 
uma questão de natureza (enmarque) ideológica. 
Tendo centrado sua investigação no problema do 
desenvolvimento do indivíduo, os teóricos da 
“pedagogia” ativa não perceberam-se (advirtieron) 
que a mutilação sistemática que se produz 
através da educação “formal” é um reflexo de 
uma sociedade basicamente opressora. Viram a 
educação como uma causa atuante no social, 
sem perceber que ela mesmo é, por usa vez, um 
efeito; um produto de outras estruturas sociais e 
que, por conseguinte, uma prática educativa deve 
ser interpretada e estudada como sintonia de uma 

                                                 
6
 A última parte do texto de Nudler está separada por não ter 

sido traduzido por Elza G. Avancini. Este trecho foi traduzido 
por Corinta Geraldi.  
7
 Assim lemos, por exemplo, em Louis Althusser [1918-90]: 

“Peço perdão por isso aos mestres que em condições 
espantosas procuram se voltar contra a ideologia, contra o 
sistema e contra as práticas de que são pregadores; as 
poucas armas que podem experimentar na história e o saber 
que eles “ensinam”. São eles uma espécie de heróis. Porém, 
são raros; muitos (a maioria) não tem sequer um início de 
suspeita do “trabalho” que o sistema (que os supera e 
esmaga) obriga-os a realizar; pior ainda, põem todo o seu 
empenho e engenhosidade para cumprir com a última 
orientação (os famosos novos métodos!)”. In: NUEVA VISION 
FICHA SERIES. N. 116, VII, p. 17.  
8
 A Escola de Barbiana foi um projeto educativo criado por 

Lorenzo Milani (1923-67), nos anos 1950, no bairro de 
Barbiana, situado na vila de Vicchio, em Florença (Itália). A 
escola criou e motivou vários debates pedagógicos da década 
de 1960. 

sociedade enferma; e não pode susperar-se 
plenamente se não se reestruturam as demais 
instituições. A “pedagogia ativa” da filosofia liberal 
não percebeu com suficiente clareza que sendo a 
educação sistemática uma espécie de “oficina” da 
modificação das mentes, reflete o tipo de homem 
que uma sociedade tende a elaborar de uma 
maneira muito mais autêntica que as declarações 
da filosofia oficial. 

O marxismo, por sua vez, tendo colocado 
a ênfase na luta de classes e na responderância 
dos fatores econômicos sobre os ideológicos, tem 
se preocupado teoricamente mais com o estudo 
daquele aspecto da realidade social, 
descuidando-se, com frequência, da descrição 
das outras áreas, quiçá derivado daquelas, mas 
que são pelo menos, coadjuvantes. E apesar de, 
como diz Althusser, postular-se teoricamente “a 
autonomia relativa da superestrutura e a ação de 
regresso da superestrutura sobre a base”, nem 
sempre tem se detido o suficiente no sentido de 
explorar, através de meios concretos da interação 
individual vão se criando, na vida cotidiana, os 
mecanismos psicológicos necessários para 
sustentar subjetivamente uma margem da 
realidade que preserve o status quo. 

Sirva, pois, o presente trabalho como 
uma tentativa de aproximação de correntes de 
pensamentos historicamente divorciados, porém 
que, a nosso juízo, têm muito mais pontos de 
contato na concepção ética subjacente do que 
seus respectivos quadros (fundamentados) 
enmarques ideológicos e epistemológicos 
parecem indicar. 

 

 

Louis Althusser (1918-90) 
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