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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar filosoficamente a BNCC do Ensino Médio, à luz dos 

fundamentos da Teoria Crítica da Sociedade, expressos em obras de Theodor Adorno, Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse e seus intérpretes. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com dados obtidos através de levantamento bibliográfico exploratório e análise 

documental. Com relação aos conteúdos analisados, elencamos aspectos da reforma do Ensino 

Médio que atuam de forma contrária à promoção da formação e do pensamento emancipado e 

autocrítico, que intencionalmente ocasionam o arrefecimento da memória, da tensão entre 

pensamento e realidade e hipervalorizam a imediatez, fetichizando o processo de ensino-

aprendizagem e tratando o professor como um gerente dos conhecimentos a serem 

mobilizados para o mundo do trabalho, no sistema capitalista. Dessa forma, analisamos o 

contexto da distribuição da tecnologia, bem como a função dessa para o esclarecimento num 

sistema totalitário e seu modo de produção. A BNCC não apenas utiliza a tecnologia, como 

torna-se uma tecnologia de dominação e do engodo da formação. Por conseguinte, analisa-se 

a organização dos itinerários formativos, de forma a perceber a predisposição para o 

enfraquecimento dos arranjos curriculares, que já polarizam de antemão o prosseguimento dos 

estudos e o treinamento para o mundo do trabalho, separando teoria e prática e, 

consequentemente, causando uma cisão na tensão existente entre pensamento e realidade. 

Também analisamos os documentos referentes à implementação da BNCC para o Ensino 

Médio, bem como as diferentes apropriações da letra da norma, em diferentes estratificações 

sociais. 

 

Palavras-Chave: Educação; BNCC; Ensino Médio; Teoria Crítica; Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze philosophically the BNCC of High School, in the light of the 

foundations of Critical Theory of Society, expressed in works by Theodor Adorno, Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse, and interpreters. It is a qualitative research, with data obtained 

through an exploratory bibliographic survey and documentary analysis. With regard to the 

analyzed content, we list aspects of the reform of High School that act contrary to the 

promotion of training and emancipated and self-critical thinking, which intentionally cause 

the cooling of memory, the tension between thought and reality and overestimate the 

immediacy, fetishizing the teaching-learning process and treating the teacher as a manager of 

the knowledge to be mobilized to the world of capitalist work. Thus, we objectively analyze 

the context of the distribution of technology, as well as the function of this technology for 

totalitarian clarification and for the mode of production. BNCC not only uses technology, it 

becomes a technology of domination and deception of training. Therefore, we analyze the 

organization of training itineraries, in order to understand the predisposition for the 

weakening of curricular arrangements, which already polarize in advance the continuation of 

studies and training for the world of work, separating theory and practice and, consequently, 

causing a split in the tension between thought and reality. We also analyzed the documents 

referring to the implementation of the BNCC for High School, as well as the different 

appropriations of the letter of the norm, in different social stratifications. 

 

Keywords: Education; BNCC; High School; Critical Theory; Technology. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Resolução nº 2 do CNE (Conselho Nacional de Educação) /CP (Conselho Pleno), de 

22 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b), institui e orienta a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que foi aprovada com a finalidade de definir a construção dos 

currículos nos setores público e privado, nas diferentes esferas federativas (federal, estadual e 

municipal) e nos diferentes níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação Básica e Educação Superior). No entanto, só em 2018, com a Resolução nº 4, a 

Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio foi instituída. 

O processo normativo que impulsionou a construção de uma Base Nacional Comum 

Curricular, conforme apontam Cury, Reis e Zanardi (2018), estava presente na Constituição 

Federal de 1988, por meio do 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 leitura do referido Artigo expressa que a palavra “comum” congrega o nacional e o 

regional, pois segundo Cury, Reis e Zanardi (2018), o comum aparece na Constituição 

Nacional Brasileira nos termos que fundamentam essa legislação, ou seja, a soberania, a 

cidadania, a dignidade à pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. Dessa forma, “o básico é o respeito ao ser humano, à sua capacidade 

criadora e transformadora (valores sociais do trabalho), à liberdade e à perspectiva de 

pluralidade de ideais” (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 57). 

A previsão de uma formação básica está na Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) por 

meio de uma Base Nacional Comum, mais especificamente no Artigo 26, que prevê uma base 

comum, cuja complementação demandará por uma parte diversificada, a fim de atender as 

características regionais e locais (BRASIL, 1996). Destarte, apesar da prerrogativa legal para 

a existência da BNCC, é necessário analisar a forma como essa Base Comum toma quando se 

enreda socialmente e incorpora a ideologia capitalista nos currículos escolares. 

Desse modo, objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar filosoficamente a BNCC 

do Ensino Médio, à luz dos fundamentos da Teoria Crítica da Sociedade, especificamente em 

Theodor W. Adorno e Herbert Marcuse. Como objetivos específicos, propusemos: 1) discutir 

a concepção de semiformação e formação na perspectiva adorniana; 2) refletir acerca da 

relação entre Mito e Esclarecimento, bem como o processo de instrumentalização da Razão, 
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via tecnologia, e 3) analisar a Base Nacional Comum Curricular e suas implicações para o 

processo de (semi)formação. 

A complexidade da política educacional e de sua capacidade de falsificar e promover o 

engodo de os esforços empreendidos para reformar a educação objetivam a sua qualificação, 

motivaram o problema desta pesquisa, o qual se expressa na seguinte pergunta: Como a 

BNCC do Ensino Médio expressa o engodo da formação? Quais os elementos na letra da lei 

que expressam essa tendência? 

Para responder a essa problemática, optamos por uma pesquisa de natureza 

bibliográfica e documental, com ênfase na análise filosófica, a qual toma como fundamento a 

Teoria Crítica (TC) de Theodor W. Adorno e de Herbert Marcuse, expressa em seus escritos e 

nas produções teóricas de seus intérpretes. 

Com relação à pesquisa documental, analisamos a BNCC, bem como o texto de 

Resoluções e dos Referenciais de Elaboração dos Itinerários Formativos que circunscrevem a 

reforma do Ensino Médio. Desse modo, procuramos desvelar o que está implícito às normas e 

como a BNCC assume um caráter de tecnologia de dominação, ao esvaziar seu sentido e 

transferir a responsabilidade de sua execução para a iniciativa privada, onerando os sujeitos 

pelo seu próprio aprendizado e os responsabilizando pelas falhas intencionais da Lei. 

No decorrer do processo de elaboração até o de aprovação da nova BNCC, perdeu-se a 

ideia original que lhe substanciou, a qual zelava pela unidade na diversidade, pelo pluralismo 

e pela democratização do saber. O território de disputas que se tornou o referido processo 

aproximou-se dos interesses econômicos e de sua intenção prescritiva, unificadora e 

controladora. Na medida em que a BNCC opta por “[...] uma compreensão de prescrições 

fixistas e descritoras de conteúdos, competências e habilidade”, ela assume “[...] uma 

contradição entre o pluralismo de ideias e um projeto universalizante de conhecimentos 

comprometidos com a homogeneização” (CURY: REIS: ZANARDI, 2018, p. 60). 

Ao assumir uma característica totalitária, uniformizadora e prescritiva, a BNCC 

segundo hipótese desta pesquisa, falsifica o processo formativo e seu impacto torna-se mais 

intenso na medida em que a tecnologia surge como panaceia, tornando-se o fim da educação, 

quando na verdade é o instrumento. Tal fato se traduz no protagonismo que a tecnologia 

assume nos percursos formativos, atravessando todos os momentos do processo educativo, 

pois seu domínio é a chave para conhecer tudo. A tecnologia apresenta-se como promessa de 

conhecimento e consiste em uma promissória, na qual o valor é cobrado com juros – o que 
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significa a socialização da semiformação, que segundo Adorno (2010), consiste na formação 

tomada pelo pressuposto do fetichismo da mercadoria. Enquanto tal, ela se deixa aprisionar 

pelas necessidades da aparelhagem social, cujo poder é potencializado pela tecnologia, 

entendia enquanto força produtiva mediada pelas relações de produção capitalistas, que assim 

tendem a expressar os interesses de dominação e do lucro, pois são preponderantes sobre os 

interesses particulares.  

Na concepção de Adorno (2010), a formação necessita da atenção e da memória, as 

quais permitem a elaboração do passado e a apropriação subjetiva da cultura. As 

características e a constituição do processo formativo se assemelham à arte, portanto, 

promovem a relação entre a razão e a sensibilidade. A sociedade da sensação, conforme 

Türcke (2010) explicita, promove uma intensificação dos estímulos, que ao não se 

arrefecerem, promovem o esquecimento. O arrefecimento dos estímulos é importante, pois 

segundo o autor, permite que as sensações se cristalizem e se fixem, o que é essencial para a 

constituição das ideias e a formação de conceitos.  

Os conceitos de Adorno e Horkheimer, segundo argumenta Freitag (1986), são fruto 

do entendimento sobre a tendência totalizante e narcotizante do sistema capitalista sobre a 

consciência dos indivíduos, que os assimila ao sistema sem livrá-los do reino das 

necessidades. Após emigrarem para os Estados Unidos, para fugir das perseguições do 

nazifascismo, esses autores encontram na cultura capitalista moderna elementos que se 

assemelham aos dos regimes totalitários, visto que os sujeitos não dispõem de formas de 

resistência, autocrítica e autodeterminação. 

Em solo estadunidense, os autores partem da relação entre as dinâmicas psíquicas 

dos indivíduos e suas condições sociais e políticas, demonstrando que os sujeitos, mesmo com 

opiniões políticas superficialmente progressistas, estão vulneráveis às influências do fascismo 

e que a democracia das massas não é livre das ideologias totalitárias, pois “a onipotência do 

sistema capitalista, reificado no mito da modernidade, estaria, segundo essa nova análise, 

deturpando as consciências individuais” (FREITAG, 1986, p. 20), uma vez que é necessária a 

anulação do indivíduo para afirmação perante a sociedade. 

Para Freitag (1986), há uma relação histórica entre o pessimismo de Adorno e 

Horkheimer, com o holocausto na Europa, o macartismo nos EUA e o surgimento do 

socialismo stalinista na União Soviética que, mesmo com paradigmas econômicos diferentes, 
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se assemelhavam nas relações de heteronomia aos sujeitos e à crescente necessidade de 

manipulação das consciências, a fim de manter o todo coeso. 

A vivência dos autores, consubstanciados no seu esforço teórico, nos sensibilizam 

para a necessidade de questionar uma racionalidade que se direciona para a assimilação dos 

indivíduos como acessórios da maquinaria produtiva e que produzem uma dissociação na 

formação cultural. 

Tais características se somam a outro aspecto constitutivo da formação na 

perspectiva adorniana, que é a continuidade. Assim, os conteúdos culturais demandam pela 

contextualização e pela continuidade, no lugar de um estado informativo e pontual, comum à 

experiência formativa, de acordo com Adorno (2010). O aspecto da continuidade nos termos 

da BNCC, ao definir uma parte comum e a outra diversificada, pode promover uma visão 

dualista, compartimentada e unilateral dos conteúdos. 

No texto “O artista como representante”, Adorno (2003) chama a atenção daqueles que 

querem transformar o mundo sem considerar o peso que a totalidade exerce sobre as esferas 

particulares. Se ele vivesse hoje, ficaria mais admirado com a dimensão que o poder da 

totalidade assumiu, tendo em vista que a tecnologia perpassa todos os momentos de nossa 

vida, passando a ser uma extensão do nosso corpo – como é o caso do uso dos smartphones. 

Adorno (1995a), na conferência “Educação--- Para quê?”, alerta para os perigos 

advindos da perda da finalidade em si da educação, do aumento da necessidade de definir os 

objetivos educacionais do mundo exterior em função de suas constantes mudanças. Para tanto, 

faz alusão à anedota infantil da centopeia, que se sente incapaz de realizar qualquer 

movimento, quando é interrogada e instigada a pensar sobre a sua atividade. Situação análoga 

à da humanidade atualmente, que se deixa envolver pela inércia, proveniente do movimento 

frenético da sociedade. 

A valorização do agir e do conhecimento posto a serviço da produção é outra 

tendência atual, expressa na nova BNCC, para qual se torna necessário mobilizar os 

conhecimentos, colocando-os a serviço da atividade por meio do desenvolvimento de 

competências. 

A essa compreensão, soma-se a ideia de que o Índice de Desenvolvimento da 

Educação torna-se o parâmetro de julgamento e definição das políticas educacionais, cuja 

orientação privilegia a avaliação como um meio de definir o que e como ensinar. 
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Ao contar com o apoio e o papel preponderante de instituições financeiras como o 

Bradesco, Santander, o Itaú (UNIBANCO), a Fundação Victor Civita e a Fundação Lemann, 

dentre outras, a BNCC revela sua opção por uma lógica financeira, instrumental e pouco apta 

ao diálogo com as instâncias democráticas e representativas dos quadros educacionais da 

educação pública. 

Para Adorno (2010), na sociedade moderna, a formação foi substituída por um 

sucedâneo, qualificado como semiformação. Esse estado de consciência é efêmero, 

intercambiável, não apresenta um nexo de causalidade histórica e é característico por 

dificuldades com relação aos conceitos, já que se fixam no realismo, nas demandas exteriores 

e no conhecimento operacional. 

A semiformação ampara-se em uma razão de característica instrumental e 

compreendê-la é de fundamental importância, pois a dialética negativa adorniana pressupõe o 

entendimento dos elementos que obstruem o processo formativo e impedem a realização da 

dimensão emancipatória da razão. Sendo assim, o segundo capítulo explicita o lado sombrio 

do esclarecimento, já que seu desenvolvimento ocorreu por meio da renúncia (aos impulsos 

naturais) e da autoconservação (da anulação da identidade, que se dilui no todo da sociedade 

genérica). Assim, na tentativa de eliminar o mito, o esclarecimento sucumbiu a ele, na medida 

em que a razão se tornou homogeneizadora, absoluta e totalitária. 

Com base nesses pressupostos, analisamos a BNCC para o Ensino Médio, no contexto 

da Reforma do Ensino, bem como os documentos que circunscrevem e relacionam ambos, 

como o Guia para Implementação da BNCC (BRASIL, 2020a), Guia para Implementação do 

Novo Ensino Médio (BRASIL, 2020c), o documento de Exemplos de Boas Práticas 

(BRASIL, 2020b), Referenciais de Elaboração dos Itinerários Formativos (BRASIL, 2018b). 

Nosso esforço teórico compreende a historicização e a contextualização da BNCC, as quais 

revelam o conformismo, o utilitarismo e o realismo característicos da semiformação. 

Analisamos também as condições objetivas do engodo, a partir de uma caracterização 

da distribuição da tecnologia no Brasil, que afeta diretamente as finalidades da BNCC, 

apontando variações nas formas de apropriação do embasamento legal em múltiplos 

territórios. Por conseguinte, buscamos compreender as nuances possíveis na reelaboração do 

currículo, tendo em vista que a BNCC utiliza da tecnologia como um eixo central nos 

processos de ensino-aprendizagem. 
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Ao nos apropriarmos da Teoria Crítica da Sociedade, estamos nos alçando à inevitável 

necessidade da atitude crítica: a denúncia de que o progresso técnico ocasiona malogros e 

danos à vida social, mas que também podem ser revertidos, para que o antagonismo entre o 

estágio de desenvolvimento das forças produtivas e a imaturidade social não causem uma 

nova eclosão de barbárie e para que Auschwitz não se repita. Isto posto, organizamos a 

pesquisa em três capítulos, resumidamente descritos a seguir. 

O primeiro capítulo consiste em elaborar teoricamente a perspectiva de Formação, 

com base na teoria adorniana, a fim de clarificar o tipo de Educação que defendemos, contra a 

barbárie, e que promova mecanismos de emancipação para os sujeitos para que resistam aos 

engodos socialmente aprovados e às tendências generalizadoras da sociedade que, ao 

promoverem a semiformação, promovem o ódio contra aquilo que poderia formá-los. 

Resumidamente, o momento inicial da análise vem para questionar os porquês da reforma 

atual e do seu centralismo nas tecnologias como panaceia dos problemas causados pelo modo 

de produção. 

O segundo capítulo direciona-se a compreender como o Esclarecimento comporta o 

mito e se torna totalitário, a partir do momento em que a ciência se torna uma força produtiva 

do capital e reproduz as formas de dominação e aceitação do já existente. A tecnologia dessa 

racionalidade, portanto, acaba exercendo mecanismos de gestão e controle e cooptando as 

percepções a fim de reproduzir uma sociabilidade prejudicada, até chegar aos currículos 

escolares, compreendidos como a parte formalizada da cultura. 

Por fim, o terceiro e último capítulo tem por finalidade tensionar nosso 

posicionamento ontológico com o expresso na letra da Lei. Partimos de um processo de 

historicização e caracterização da BNCC, no seu processo de elaboração e consolidação, e 

elencamos as suas tendências degenerativas para a Educação, através da centralidade nas 

tecnologias e nas relações de consumo para a reelaboração curricular. Analisamos também 

documentos relacionados à BNCC, que mostram as diferentes apropriações da norma, 

conforme a variação de arranjos territoriais e estratificações de renda, bem como a 

impossibilidade de ela resolver problemas já presentes na Educação, enquanto esvazia a 

responsabilidade estatal em investimento nas instituições escolares, cujos elementos 

ideológicos são fruto de interesses extraescolares. 

 



 

16 

CAPÍTULO 1 

 FORMAÇÃO E SEMIFORMAÇÃO NA PERSPECTIVA ADORNIANA 
 

 

Este primeiro capítulo objetiva discutir a concepção de semiformação e formação na 

perspectiva adorniana e divide-se em três partes. 

A primeira parte visa discorrer sobre o conceito de formação e o seu engodo, a 

semiformação, de modo que busca distinguir os dois, a partir da análise pautada na Teoria da 

Semiformação de Adorno (2010). Dessa forma, ao comparar a formação com seu engodo, 

explicita as bases teóricas para a análise documental. 

A falsificação da formação se dá pela subversão dos imperativos da formação, a 

saber, a memória, a tensão entre pensamento e realidade, o tempo, as lacunas de socialização, 

a resistência egoica, a autocrítica, a autodeterminação. Logo, a BNCC, ao desprezar esses 

conteúdos para potencializar a vontade do meio – a produção capitalista, impede um ideal 

educativo antibarbárie e emancipatório. 

A segunda parte consiste na análise estética da formação, ou seja, como se dá a forma 

e conteúdo da formação autêntica, que resiste ao seu engodo e se torna análoga à Arte, do 

ponto de vista que apresenta um equilíbrio entre momentos de emancipação e adaptação, bem 

como apresenta um caráter negativo, de ser a sua própria pergunta. Para Adorno (2010), a 

formação foge ao autodidatismo e necessita da figura do professor. A experiência estética, 

nesse sentido, é uma forma de transcender à materialidade, ao imediatismo e ao pragmatismo, 

característicos da vida moderna, na qual prevalece a racionalidade dominadora e o valor da 

mercadoria torna-se incorporado até o mais íntimo nos sujeitos. 

Por fim, a última parte do capítulo incumbe-se de refletir sobre o sentido e objetivo 

da Educação que, para Adorno (1995a) parece ter se perdido com o tempo. Os porquês não 

estão mais claros, e isso coloca em risco o ideal formativo. O aligeiramento da aprovação das 

reformas educacionais mostra que a educação tem se perdido na sua finalidade, mais do que 

isso, suas finalidades estão se reordenando, novamente, em função de elementos exteriores à 

formação, como as transformações das relações de produção e desenvolvimento das forças 

produtivas. 

O empobrecimento das experiências estéticas faz com que os sujeitos dessa educação 

não tenham apenas o sucedâneo da formação, mas cria-se uma revolta por aquilo que poderia 

formá-los. Dessa forma, analisamos como o professor é percebido na sociedade, que não 
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reconhece no docente o seu efetivo papel como formador, mas análogo ao trabalho 

burocrático. 

Sem uma formação que seja esteticamente análoga à Arte, o tensionamento entre 

pensamento e realidade torna-se prejudicado, facilitando a incorporação das ideologias da 

racionalidade técnica.  

 

1.1 O ENGODO DA FORMAÇÃO: A SEMIFORMAÇÃO 
 

Ao analisar a perspectiva formativa presente nos instrumentos normativos que 

compõem a reforma educacional atual, é imperativo que se compreenda o que se constitui 

como formação, a fim de clarificar, tanto o objeto, quanto as intencionalidades extraescolares 

que correspondem ao engodo amplamente difundido. 

Para Adorno (2010), a concepção de formação pressupõe que se apresente sobre seu 

oposto, a semiformação, pois ela é um aspecto generalizado na vida moderna e representa 

uma crise do processo formativo, uma vez que “a formação cultural agora se converte em uma 

semiformação socializada, na onipresença do espírito alienado, que, segunda sua gênese e seu 

sentido, não antecede à formação cultural, mas a sucede” (ADORNO, 2010, p. 9). A 

semiformação é, portanto, uma forma sui generis de regressão do pensamento e dos sentidos, 

dadas as formas de construção da subjetividade a partir do meio técnico, pelo sistema 

capitalista. O espírito alienado, ou semiformado, é aquilo que sucede ou substitui o espírito 

que seria dotado da formação, imanente a uma Razão pré-tecnológica, embora presente de 

forma prototípica nas narrativas gregas (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

O conceito de formação cultural, com o passar do tempo, desvincula-se de certas 

significações iniciais que caracterizam o projeto burguês de sociedade, pois “a formação era 

tida como condição implícita a uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, mais 

lúcido o todo” (ADORNO, 2010, p. 13). Entretanto, com o desenvolvimento do capitalismo, 

esse ideal da formação se corrompeu no utilitarismo, pois “o sonho da formação – a libertação 

da imposição dos meios e da estúpida e mesquinha utilidade – é falsificado na apologia de um 

mundo organizado justamente por aquela imposição” (ADORNO, 2010, p. 14). 

A imposição que a sociedade industrial exerce deve ser caracterizada tal qual sua raiz 

histórica. No processo histórico e, portanto, dialético, que levou à ascensão da burguesia sobre 

o sistema feudal, o desenvolvimento cultural burguês agiu como determinante à 
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universalização da racionalidade tecnológica, que se tornou capaz de administrar e 

racionalizar cada vez mais a vida social, por meio do controle da vida material. As massas de 

camponeses passaram de uma heteronomia à outra, pois não se apropriaram da mesma cultura 

da burguesia: perpassaram esta, em direção à indústria cultural, sem experimentar um suspiro 

da liberdade que esta prometera, pois “o campo foi conquistado espiritualmente pela indústria 

cultural” (ADORNO, 2010, p. 15). Isso se consubstancia no monopólio da razão burguesa 

sobre todos os aspectos da vida social, onde os sujeitos foram levados cada vez mais à 

adaptação e a negação de si mesmos como forma de afirmação, sob pena da não-existência. 

Segundo Adorno (2010, p. 16), continuamente ao processo histórico que levou à 

hegemonia da razão burguesa, 

 

Os primeiros proletários foram pequeno-burgueses, artesãos e camponeses sem 

posses e, além disso, oriundos de regiões cuja formação social ainda era não 

burguesa. E as pressões das condições de vida, o desmedido prolongamento da 

jornada de trabalho e o deplorável salário durante os decênios, a que se referem O 

capital e A condição das classes trabalhadoras na Inglaterra, mantiveram-nos ainda 

mais excluídos (…). 
 

A essa exclusão se une o fato de que a sujeição e heteronomia excludente é um 

imperativo de sobrevivência, pois “o semiculto dedica-se à conservação de si mesmo sem si 

mesmo” (ADORNO, 2010, p.33), sendo mero reflexo da coerção social, materialização de 

sujeito em uma subjetividade incorporada a partir da indústria cultural. 

Por conseguinte, a semiformação é “símbolo de uma consciência que renunciou à 

autodeterminação, prende-se, de maneira obstinada, a elementos culturais aprovados” 

(ADORNO, 2010, p. 9). A dependência de elementos aprovados e socialmente legitimados, 

não é representativa de uma formação, porque se deixa seduzir pelo sucedâneo do prazer, na 

forma da cultura de massas. Sequer a formação tem um sentido de mercadoria, pois “apesar 

de toda a ilustração e de toda informação que se difunde (e até mesmo com sua ajuda), a 

semiformação passou a ser a forma dominante da consciência atual” (ADORNO, 2010, p. 9).  

Posto que “a semiformação é o espírito conquistado pelo caráter de fetiche da 

mercadoria” (ADORNO, 2010, p. 25). As relações que transformam tudo em coisas, objetos 

sujeitos ao uso, manifestam-se também na razão, tornando-a um lugar da vontade em dar 

utilidade prática e produtiva ao capital. Ela “poda como convém às suas necessidades” 

(ADORNO, 2010, p. 26) e se espalha para todos os aspectos do sujeito, pois “a semiformação 

não se confina meramente ao espírito, adultera também a vida sensorial. E coloca a questão 
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psicodinâmica de como pode o sujeito resistir a uma racionalidade que, na verdade, é em si 

mesma irracional” (ADORNO, 2010, p. 25). Em outras palavras,  

 

Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é 

destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; sua 

paz, mantida pela constante ameaça de guerra; seu crescimento, dependente da 

repressão das possibilidades reais de amenizar a luta pela existência – individual, 

nacional e internacional. (MARCUSE, 1973, p. 14) 
 

Na relação entre Adorno e Marcuse, ao se referirem ao oxímoro da racionalidade 

irracional, coloca-se em evidência o aspecto totalitário e individualista da racionalidade 

burguesa na sociedade contemporânea. Há um contrassenso, mas bem absorvido dentro dessa 

Razão, entre o modo de produção e a exigência à adaptação dos sujeitos, velando seus 

aspectos destrutivos e os naturalizando como um dado natural ao sujeito. A racionalidade 

irracional da sociedade industrial, também é citada em outro momento por Adorno, ao se 

referir ao eixo norteador do desenvolvimento tecnológico, visto que a ciência e a tecnologia 

são forças produtivas no capitalismo tardio, logo, elas são direcionadas à satisfação das 

necessidades do próprio aparato técnico e produtivo.  

Para ele, refletindo acerca do contexto da corrida espacial e armamentista, discorre: 

 

Que o braço estendido da humanidade alcance planetas distantes e vazios, mas que 

ela, em seu próprio planeta, não seja capaz de fundar uma paz duradoura, manifesta 

o absurdo na direção do qual se movimenta a dialética social (ADORNO, 1986, p. 

70).  
 

Destarte, o pensamento semiformado não representa apenas a capacidade de velar as 

relações sociais da sociabilidade do capital que as origina e difunde, mas faz com que o 

pensamento regrida ao ponto de contrariar a paz entre os sujeitos. A consciência social que se 

desenvolve com o aspecto exaltado na semiformação, é sempre uma ode à violência primitiva. 

Assim como a existência social não implica, de imediato, em consciência social 

(ADORNO, 1986), o consumo de bens culturais não implica uma formação autêntica, pois 

mesmo os intelectuais que possuíam conhecimento das mais eruditas formas de arte, nas obras 

visuais, musicais ou literárias, foram capazes de atrocidades durante o nacional-socialismo na 

Alemanha, corroborando com o pensamento da barbárie. E isso se dá pelo fato de que a 

racionalidade tecnológica não é totalmente incompatível com a regressão à violência primitiva 

(DUARTE, 2003). Em outras palavras,  
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A semiformação, portanto, mais que a simples ingenuidade, é o corolário de uma 

exploração consciente do estado de ignorância, de vacuidade do espírito – reduzido a 

mero meio –, surgida com a perda de tradição pelo desencantamento do mundo, e é 

totalmente incompatível com a cultura no sentido estrito (DUARTE, 2003, p. 445). 
 

A falsa ideia da formação, socialmente difundida, confunde-se com os bens culturais 

oferecidos por vias diversas, através da mídia de massa. Mas essa pretensa cultura, torna-se 

petrificada e neutralizada, com a finalidade de integrar os sujeitos em uma cultura de 

consumo, agindo como um substitutivo necessário ao desenvolvimento e aceitação da 

sociabilidade do sistema econômico.  

Para Lipovetsky (2007) essa sociabilidade do capital contempla uma ideia de 

consumo emocional, mais centrada no hedonismo individual, dando origem à essa 

necessidade do convencimento de que as sensações ao consumir o produto são tão 

importantes quanto o valor de uso das mercadorias. Se antes existia um apelo racional para o 

consumo, as marcas “jogam a carta da sensorialidade e do afetivo, das ‘raízes’ e da ‘nostalgia’ 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 45). Mesmo os sujeitos razoavelmente politizados não escapam aos 

apelos do fetiche da mercadoria, pois “fazem vibrar a corda sensível cidadã, ecológica ou 

minimalista” (LIPOVETSKY, 2007, p. 45). 

Na centralidade das marcas como um novo fetiche dessa sociabilidade, 

consubstancia-se uma desorientação característica da sociedade do hiperconsumo. Há uma 

necessidade de consumo para diferenciação social, para suprir as sensações de liberdade que 

as mercadorias têm como promessa. O consumo deixa de se relacionar apenas como uma 

forma de estratificação social, mas um devir-poder de controle sobre o tempo, corpo e espaço 

(LIPOVETSKY, 2007). Ao confrontar essa perspectiva de individuação através do consumo, 

Adorno e Horkheimer (2006) discorrem sobre a promissória do prazer, ou seja, que a 

individuação é negada, pela incapacidade de fruição autêntica do produto do trabalho. Se as 

marcas atuam como um sucedâneo do prazer, igualmente a individuação torna-se ilusória, 

junto com o poder oferecido pela posse do fetiche-mercadoria. 

Ironicamente, é uma sociabilidade que, ao mesmo tempo em que supervaloriza o 

individual e o consumo sensorial, socializa uma lógica de adaptação aos clichês. As sensações 

são niveladamente vendidas para os sujeitos, como forma de apropriação do cotidiano, do 

espaço e do tempo, mas não podem diferenciar-se, caso contrário, aniquilariam a capacidade 

de antecipação dos pensamentos e sensações dos sujeitos, tão necessários à essas novas 

formas de design de produtos. 
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Lipovetsky (2007) argumenta que há um gasto crescente com mídias, lazer e jogos. 

Isso é um reflexo desse reforço na individualização hedonista, nessa sociabilidade do 

comércio de sensações e emoções, que são efêmeras ao ponto de se arrefecerem logo após o 

êxtase do consumo. A natureza desse lazer, orquestrado pelo mercado, revela igualmente a 

efemeridade dos estímulos que não se relacionam com as experiências, mas com vivências 

pontuais que temporariamente desconectam o sujeito das coerções do cotidiano, pelo menos 

enquanto perdura o fragilmente experimentado. Se não existe uma mercadoria que não 

satisfaça um valor de uso, logo, o valor de uso dessas mercadorias culturais é arbitrário e a 

natureza desse produto cultural destinado ao hedonismo é uma satisfação esquematizada pelas 

relações de mercado. 

Podemos afirmar que, na sociedade do hiperconsumo, com seu sentido hedonista, 

individualista, com uma promessa de felicidade e prazer através das mercadorias, não poderia 

se constituir a formação, pois ela impede a concretização do seu caráter mais elementar, a 

autocrítica e a apropriação da cultura pelo sujeito. Ao reforçar sempre um ciclo de miséria 

objetiva e subjetiva, mais tende a dar sentido para a busca pelo prazer, ao que o capital nos 

aponta a direção: o consumo. 

Conforme explicita Adorno (2010, p. 17), “(...) tudo o que estimula a formação acaba 

por lhe contrair os nervos vitais”. Mais do que uma separação entre forma e conteúdo, 

característico do espírito alienado de si mesmo, a semiformação representa uma rejeição por 

aquilo que poderia revertê-la. 

A integração, nesse sentido, revela-se como mito de uma conciliação inexistente, um 

véu que recobre a contradição da materialidade, possuindo teor ideológico e frágil. As mídias 

de massa, por exemplo, atuam como um terreno de propagação de tais ideologias, 

proporcionando formas de perpetuação da dominação dos sujeitos através da racionalidade 

tecnológica. Ademais, “o poder da totalidade sobre o indivíduo prosperou com tal 

desproporção que tem que reproduzir esse vazio de forma” (ADORNO, 2010, p. 20). O vazio 

da forma, portanto, converte-se em conditio sine qua non do desenvolvimento e manutenção 

das relações falsificadas pelo valor da mercadoria. 

A formação que nega a contradição, ou reproduz o vazio das formas, torna-se 

unilateral, dissocia-se do mundo real e também se converte em semiformação. Para pensar 

acerca da forma e conteúdo da cultura, recorremos ao conceito presente na Teoria Estética, 

sendo a forma o “conteúdo sedimentado” (ADORNO, 2011, p. 17). A forma não se dissocia 
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do conteúdo, diferente do representado no idealismo, quando a forma basta a si mesma como 

representação do conteúdo. O que ocorre na sociedade moderna é um processo de dissociação 

e esvaziamento das formas “pela onipotência do princípio de troca” (ADORNO, 2010, p. 20).  

Como as formas são os conteúdos sedimentados, há o encobrimento, através da ideologia e da 

tecnologia dominadora, para que seu conteúdo não seja percebido apenas pelas formas. A 

promessa de liberdade da cultura burguesa se converteu em mera ideologia, que recobre os 

conteúdos sedimentados na consciência e favorecem o aparecimento de categorias de modelos 

e ideias, irrealizáveis mediante a falta de liberdade dos sujeitos. Para o esforço da dissociação 

das formas em relação aos conteúdos, é sempre necessária a agressão, física ou simbólica, 

para que o aspecto exaltado na unilateralidade se torne único, e tenha a ilusão da identificação 

com a totalidade, onde “a adaptação é, de modo imediato, o esquema da dominação 

progressiva” (ADORNO, 2010, p.12). A dominação progressiva, a qual se refere Adorno, dá 

origem a um sujeito incapacitado da percepção para além das aparências do fenômeno, que 

sempre carrega em si um flerte à identificação com o pensamento autoritário (DUARTE, 

2003). 

Não obstante, “o semiformado transforma, como que por encanto, tudo o que é 

mediato em imediato, o que inclui até o que mais distante é” (ADORNO, 2010, p. 36), 

manifestado através da tendência a irracionalismos, fazendo uma falsa conciliação entre a 

contradição imanente da vida social e da realidade, resultado de uma consciência alienada da 

experiência autêntica. O sujeito semiformado, ao transformar tudo que é mediato em 

imediato, é incapaz de relacionar aquilo que é vivenciado na imediatez da realidade, com o 

que está para além da aparência do fenômeno, o que o torna mais suscetível à tendência 

generalizadora da sociedade. Isso significa que o sujeito semiformado não é um vazio de 

informações, mas é incapaz de se utilizar delas para analisar a realidade, embora deformada 

pelo fetichismo que impõe a indústria cultural. O que possui caráter de meio se consubstancia 

em uma finalidade em si mesma, tornando fácil a aceitação de teleologias, sendo passíveis de 

serem promulgadas com caracteres de academicismo, já que o esclarecimento totalitário que 

origina o desenvolvimento técnico não é irreconciliável com a barbarização dos sujeitos.  

A tecnologia se converte em meio e fim desse tipo de racionalidade. Para Marcuse 

(1973), isso ocorre devido ao fato de que a racionalidade burguesa, na forma da ciência e da 

tecnologia, ampliou a dominação sobre os sujeitos, a partir da dominação da natureza. A 
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dominação se converteu em uma forma de tecnologia, que aumenta a capacidade de produção 

do trabalho, mas legitima a dominação e o fetichismo do pensamento. 

Logo, “a dinâmica incessante do progresso técnico se tornou permeada de conteúdo 

político e o Logos da técnica foi transformado em Logos da servidão contínua. A força 

libertadora da tecnologia – a instrumentalização das coisas – se torna o grilhão da libertação” 

(MARCUSE, 1973, p. 155). A semiformação e a indústria cultural se tornam uma forma de 

tecnologia de dominação, pois promovem uma submissão ao aparato produtivo, rejeitando 

projetos de sociedade que poderiam ser realizados a partir de um logos emancipatório. Em 

Adorno (2010, p. 35), “a semiformação é defensiva: exclui os contatos que poderiam trazer à 

luz algo de seu caráter suspeito”. O semiformado, portanto, rejeita as possibilidades de 

formação, ou superação dos elementos culturais já aprovados, pois  

 

na medida em que está excluído da cultura e, ao mesmo tempo, com ela concorda, 

passa a dispor de uma segunda cultura sui generis, não oficial, que, por 

consequência, se alivia graças a um autêntico encontro marcado pela indústria 

cultural (ADORNO, 2010, p.37). 
 

Os elementos da indústria se interpenetram no campo da cultura. Adorno e 

Horkheimer (1985) falam da interdependência entre o cinema e os bancos, bem como do rádio 

e da indústria elétrica, onde os programas devem se assemelhar e dar razão a seus executivos 

e produtores.  As políticas às quais nos referimos também são dependentes do ideário liberal 

(FREITAS, 2016), na forma dos bancos e organismos multilaterais, que articulam os seus 

desejos e os imprimem sobre a educação. 

A indústria cultural, nesse sentido, toma elementos da cultura e os converte em 

mercadoria. Ao fazê-lo, transgride a natureza formativa e a socializa amplamente na forma da 

semiformação, pois “cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais como as 

modelou a indústria em seu todo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 119), o que confere 

a ela um caráter sempre nivelador da sociedade, a fim de melhor antecipar as necessidades 

dos sujeitos. Conquanto sua capacidade de atingir niveladamente a todos os sujeitos a ela, 

promove sempre uma cisão no pensamento e na experiência, onde “a chamada Ideia 

abrangente é um classificador que serve para estabelecer ordem, mas não conexão” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 118).  

Ainda em relação ao modo como a indústria modelou os sujeitos, temos no aforismo 

19 da Minima Moralia (ADORNO, 1992), o exemplo dado por Adorno, ao se referir ao modo 

como a indústria retirou dos sujeitos a capacidade de um movimento delicado, tornando-os 
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precisos, embora desprovidos de urbanidade, pois algumas portas devem atirar-se, outras 

fecham-se sozinhas, dirimindo a necessidade de atenção no ambiente ao qual se adentra. 

Se “os automóveis, as bombas e o cinema mantém coeso o todo e chega o momento 

em que seu elemento nivelador mostra sua força na própria injustiça à qual servia” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 114), na contemporaneidade, podemos incluir os 

smartphones, tablets e computadores, com a aparência de liberdade, pois são intensamente 

controlados por centros difusores de informação, mas atuam como os niveladores dos sujeitos. 

A falsa cultura, que agora se engendra na forma da técnica dominadora para a formação da 

classe trabalhadora, em seus materiais digitais e organizados a partir de uma cultura digital, 

pretensamente mais libertadora, em seu discurso, mas sempre predisposta a tornar o todo mais 

coeso, nos limites da indústria cultural. 

Assim como “a função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a 

saber, referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada ao 

sujeito pela indústria” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985 p. 117), o que se pode inferir é que 

a lógica da indústria educacional seja correlata. Não resta para os sujeitos nada que já não 

tenha sido antecipado através da tecnologia da Razão dominadora e pelas empresas que tem o 

seu lucro no monopólio informacional. A falácia da escolha, em sua dimensão semiformativa. 

Em outras palavras, “a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 111) e “as vantagens e desvantagens que os 

conhecedores discutem servem apenas para perpetuar a ilusão da concorrência e da 

possibilidade de escolha” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 116). Dentre os caracteres 

da indústria cultural, sempre há em seu fundamento uma forma de nivelar os sujeitos, 

conferindo um falso véu de contiguidade dos estímulos, mas que aliena a sociedade de si 

mesma, ao sempre exigir o recalcamento dos desejos como forma de afirmação (ADORNO, 

1992). Segundo Maar (2003, p. 463), 

 

O mundo, que permanece irracional, seria reconstruído como racionalização, num 

esquematismo planejado que substitui o que seria a experiência do consumidor, 

antecipando-a sob os desígnios do capital, resultando na ilusão de que o mundo 

exterior seria o prolongamento da produção nos termos da indústria cultural. No 

mundo reconstruído o sujeito semiformado toma-se como sujeito do mundo que 

meramente reproduz. 
 

Desse modo, “confiante na ignorância, o mercado cultural dela nutre-se e a ela 

reproduz e reforça. A alegre e despreocupada expansão da formação cultural, nas condições 
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vigentes, é, de modo imediato, sua própria aniquilação” (ADORNO, 2010, p. 28). A 

aniquilação da cultura autêntica através de sua expansão, retira dela seu potencial de 

autenticidade. E isso ocorre, porque a cultura se torna massificada através da indústria cultural 

que, no seu âmago, apenas socializa amplamente a semiformação. 

Logo, o que se propõe através de uma Base Nacional Comum Curricular nada mais é 

do que a expansão da semiformação, que, no mínimo, pode ser chamada de contrademocrática 

(SENA, 2019). Aqui, não se pode confundir o que é proposto pela Lei, com o direito à 

educação de qualidade e amplamente disponível aos sujeitos. Não se questiona, até o 

momento, o valor de uma educação que seja universalizada em seu acesso e permanência, 

mas há de se separar o que nutre e reforça a semiexperimentação da realidade, convertendo-se 

em fetiche do mercado cultural. Sob a égide de um discurso de benemerência, se ressalta 

sempre a necessidade fabril de se ensinar mais e melhor, com menos recursos, que 

recentemente teve o computador como sua panaceia, que poderia corrigir as supostas 

defectibilidades do processo educativo (SILVA, 2008). No aforismo 21 da Minima Moralia 

(ADORNO, 1992), Adorno nos alerta para a caridade burguesa, como uma forma 

acalentadora do espírito, mas falaciosa, onde se dá a beneficência administrada, corrompida 

pela incapacidade do presentear e que é característico do sujeito contemporâneo, que dá o 

mínimo para receber algo em troca, mas não o bastante para superar as mazelas sociais. E, 

nesse caso, o benefício administrado na forma de uma semiformação socializada é como a 

caridade burguesa: sinônimo de esquecimento e objetificação dos presenteados. Só se confere 

aquilo que se deseja para si, mas levando em consideração o que se gasta e oferecendo a 

menor qualidade possível, sem pensar a respeito da felicidade ou da satisfação das 

necessidades de quem se presenteia. 

Com relação à dimensão do fetiche da indústria cultural,  

 

os sistemas delirantes coletivos da semiformação conciliam o incompatível; 

pronunciam a alienação e a sancionam como se fosse um obscuro mistério e 

compõem um substitutivo da experiência, falso e aparentemente próximo, em lugar 

da experiência destruída (ADORNO, 2010, p. 36). 
 

É interessante notar que Adorno nos traz várias terminologias da psicanálise que 

circunscrevem o tema da semiformação, como nocivos ao aparelho psíquico do sujeito, na 

forma de uma experiência que se degenera e se torna falsificada. O caráter universalizado da 

indústria cultural e da semiformação como processo, leva a alcunha de sistema delirante, onde 

o psicótico é aquele que incorpora até o mais íntimo o valor da mercadoria (ADORNO, 2010). 
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Ao delimitar essas temáticas na perspectiva da psicanálise, temos o delírio como 

“uma peça posta no lugar de uma rasgadura que se produziu na relação do eu com o mundo” 

(LEITE, 2006, p. 162). A semiformação como delírio coletivo, portanto, é um substitutivo da 

experiência entre o objetivo e subjetivo, que se engendra na acumulação da excitação, cujo 

aparelho psíquico do sujeito é incapaz de conciliar através do real. Logo, delírio e psicose 

apresentam uma relação de contiguidade, pois “o delírio é uma tentativa de reconstrução após 

a catástrofe, após o momento de eclosão da psicose propriamente dita (…). O delírio não é, 

portanto, a psicose, mas uma tentativa de cura desta” (LEITE, 2006, p. 160). 

 A eclosão da psicose do sujeito semiformado se dá na sociabilidade do capital, mas o 

delírio coletivo é administrado através da indústria cultural. Como forma análoga de análise, 

temos em Walter Benjamin (1994), uma leitura de como as experiências se acometeram de um 

empobrecimento conforme o avanço da técnica cinematográfica. Segundo o autor, 

  

A existência do camundongo Mickey é um desses sonhos do homem 

contemporâneo. É uma existência cheia de milagres, que não somente superam os 

milagres técnicos, como zombam deles. Pois o mais extraordinário neles é que 

todos, sem qualquer improvisadamente, saem do corpo do camundongo Mickey, dos 

seus aliados e perseguidores, dos móveis mais cotidianos, das árvores, nuvens e 

lagos. A natureza e a técnica, o primitivismo e o conforto se unificam 

completamente, e aos olhos das pessoas, fatigadas com as complicações infinitas da 

vida diária e que veem o objetivo da vida apenas como o mais remoto ponto de fuga 

numa interminável perspectiva de meios, surge uma existência que basta a si mesma, 

em cada episódio, do modo mais simples e mais cômodo, e na qual um automóvel 

não pesa mais do que um chapéu de palha, e uma fruta na árvore se arredonda como 

a gôndola de um balão (BENJAMIN, 1994, p. 118). 
 

No conceito de delírio, ainda com relação à psicanálise, reside a ideia de erro, ou 

desvio da Razão. Segundo Briggs e Rinaldi (2014, p. 416), 

 

O termo delírio surge no século XVI, originado da palavra latina lira, que significa 

sulco (do arado). Logo, de-liro, surge como aquilo que está fora do sulco, fora do 

caminho reto da Razão. A palavra delírio se referia, assim, aos mais diversos erros 

de Razão, sejam os do comportamento, do juízo ou da percepção.  
 

A indústria cultural como sistema de delírio coletivo, portanto, denota o seu caráter 

desviante da Razão emancipadora, que altera sentidos, comportamentos e percepção do 

sujeito. O sonho hollywoodiano citado por Benjamin, na forma da sedução e da fuga da 

coerção da cotidianidade, através da conciliação do irreconciliável, é o caráter predominante 

da semiformação na sociedade moderna. Mais do que isso, é o caráter da mimese de um 
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desejo de uma existência que basta a si mesma, que vela e aliena os sujeitos daquilo que 

poderia formá-los ou emancipá-los. 

Contudo, a ideia de delírio como mecanismo de cura da psicose, ou seja, do sujeito 

que já incorporou até o mais íntimo o valor da mercadoria, mostra que o sistema delirante é 

uma denúncia da própria patologia coletiva, causada pelo modo de produção, que promove, 

sobretudo, a exigência da incorporação de uma subjetividade do meio técnico, na medida em 

que arrefece o potencial de negação dessa cultura. 

Por conseguinte, “a semiformação é uma fraqueza com relação ao tempo, à memória, 

única mediação capaz de fazer na consciência aquela síntese da experiência que caracterizou a 

formação cultural em outros tempos” (ADORNO, 2010, p. 33). Logo, daqui se compreende 

duas considerações acerca da semiformação. A primeira, da fraqueza com relação à memória, 

ou seja, o arrefecimento da capacidade de elaborar o passado, subjetivo ou coletivo. 

Em segundo momento, a semiformação compreende uma fraqueza na síntese da 

experiência e, aqui, diferenciamos a partir de Benjamin (1994). Para o autor, as vivências 

possuem um aspecto fragmentado, se relacionando à percepção do imediato na realidade. As 

experiências, portanto, apresentam um caráter de contiguidade dos estímulos, que oferecem 

esse lastro para a memória subjetiva. Logo, as experiências dependem das vivências, pois os 

acontecimentos pontuais que se relacionam oferecem o suporte para o desenvolvimento da 

memória. A característica do esquecimento como caráter da semiformação, é de que os 

estímulos são efêmeros e não se fixam, o que Benjamin chamara de cultura de vidro, em 

comparação com o paradigma arquitetônico da modernidade, que fazia uso do aço e do vidro 

como materiais dominantes. A cultura de vidro é fria, onde nada se fixa. Ela é desprovida de 

aura e mistério, que se relaciona a sua forma de efemeridade e imediatez. De forma análoga, 

para Adorno (2010, p. 33), 

 

A experiência – a continuidade da consciência em que perdura o ainda não existente 

e em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no indivíduo – fica 

substituída por um estado informativo pontual, desconectado, intercambiável e 

efêmero. 
 

A semiformação é também uma fraqueza na tradição, ao passo em que seu lastro para 

a consciência dos sujeitos sempre tende a mudanças rápidas. O pensamento que se produz de 

forma imediatista sempre tende à conformação com uma existência que basta a si mesma, 

como um desejo falsificado pela indústria cultural e seu caráter delirante. A memória também 
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é uma relação entre passado, presente e futuro, que na sociedade dos clichês como esquemas 

explicativos da realidade, engendram um pensamento estereotipado (ZUIN; ZUIN, 2018). 

A reforma educacional atual coloca as tecnologias como centrais no processo de 

formação, como se esta fosse a panaceia da formação, capaz de reverter as condições 

arbitrariamente nomeadas que vão contra a eficácia da educação. Nas políticas educacionais, 

também há suas panaceias arbitrariamente nomeadas. As promessas de resolução das mazelas 

sociais, a partir da utilização de mais tecnologias, para eficiência e eficácia da formação para 

o mundo do trabalho que, magicamente, mas, ao mesmo tempo, desencantando o mundo pelo 

pragmatismo exacerbado, não realiza as promessas da cultura. 

A formação possui uma relação estética sui generis, que a torna análoga à Arte. 

Explorar essas dimensões do processo formativo se mostra relevante na medida em que a 

semiformação se arrefece ao remeter à imediatez. Promover a formação, portanto, é 

compreender limites dos significados das formas e conteúdos, bem como diferenciá-la no 

campo estético, conquanto as naturezas das mensagens veiculadas. 

 

1.2 FORMAÇÃO E ESTÉTICA 

 

A formação na perspectiva adorniana é similar à arte e à experiência estética, porque 

ambas resistem ao excesso de realismo, cuja tendência é imperativa na sociedade. Apesar de 

retirar da realidade, ou seja, do mundo exterior, o seu conteúdo empírico, a arte o elabora, 

abstraindo-o e devolvendo-o de forma interrogativa, pois o seu conteúdo não é explícito – o 

que incita ao pensamento e à acolhida ao objeto. Assim, a obra de arte pressupõe o tempo, o 

aprofundamento, a riqueza de detalhes e a relação entre a ideia e a forma, já que a primeira só 

é aprendida por meio da segunda, por meio do cuidado com cada detalhe; fato que faz a arte 

resistir ao imediatismo e à perspectiva do consumo, que deformam a cultura e a formação. 

A forma estética da arte não possui um caráter positivo, mas tem a característica de 

ser a sua própria pergunta, enquanto é mais do que aquilo que representa (ADORNO, 2011). 

Ademais, conforme Adorno (2011) discorre na Teoria Estética, quando a Arte já não tem seu 

lugar na sociedade, a satisfação da experimentação estética fica prejudicada, pois é através da 

experimentação estética que somos levados a pensar o próprio pensamento, a tensioná-lo com 

a realidade e a realização da autocrítica. 
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Da forma mais concisa, “(…) a formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado 

de sua apropriação subjetiva” (ADORNO, 2010, p. 9). Nesse sentido, a apropriação subjetiva 

da cultura necessita ser posta na relação entre o eu e o mundo. Se a indústria cultural se 

assemelha a um sistema delirante coletivo de semiformação, ou seja, ela produz o delírio, a 

peça posta no lugar da rasgadura entre sujeito e objeto, tão logo a apropriação subjetiva e, por 

conseguinte, autêntica, vêm através da relação não alienada pelos valores burgueses e da 

racionalidade totalitária entre o sujeito e trabalho. 

De forma análoga a essa conjectura, “a formação tem como condições a autonomia e 

a liberdade” (ADORNO, 2010, p. 21), a memória, e “proteção diante das atrações do mundo 

exterior, certas ponderações com o sujeito singular e até lacunas de socialização” (ADORNO, 

2010, p. 22). As lacunas de socialização são uma forma de resistir às tendências integradoras 

da sociedade, fazendo com que o pensamento não imite a totalidade, mas que mantenha a 

tensão entre pensamento e realidade. Conforme exposto por Adorno (2003), os momentos de 

adaptação são inevitáveis, mas não podem se tornar preponderantes na formação dos sujeitos, 

o que põe em risco o próprio pensamento. 

O exercício da memória, não se enquadra na repetição mecânica dos estímulos, como 

é característico de uma pedagogia tecnicista e sua eficiência instrumental (MARCUSE, 1973), 

mas representa a fixação do lastro durável dos estímulos, ou aquilo que “(...) não se esvai na 

imediatez do acontecimento” (FRANCO, 2003, p. 161). É, portanto, relacionada à experiência 

estética, quando as vivências pontuais se convertem em campo fértil para aquilo que 

transcende o imediato, ou seja, não como mera adaptação, mas atuam como uma forma 

propícia para o pensamento autocrítico. Se o semiformado tem a tendência a transformar todo 

o mediato em imediato, a formação se revela no seu oposto: aquilo que não se esgota em sua 

própria imediatez, se fixa na memória ao transpassar seu caráter de efemeridade. 

As atrações do mundo exterior podem ser compreendidas como o modus operandi da 

indústria cultural. Em primeiro lugar, porque ela oferece o sucedâneo da felicidade, como um 

substituto do usufruto do produto do trabalho não alienado e que se mostra como promissória 

do prazer (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Dessa forma, a indústria cultural é uma forma 

de sedução das massas, atraindo-as para o esquematismo que foi extirpado dos sujeitos, para o 

planejamento promovido pela fábrica. Logo, “a formação cultural controlável, que se 

transformou em si mesma em norma e em qualificações, equivale à cultura geral que se 

degenera no palavrório dos vendedores” (ADORNO, 2010, p. 23). Em segundo momento, a 
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formação cultural controlável ou administrada, não é formação. Portanto, necessita de 

autonomia e liberdade como seus imperativos. Ela reside no contrário à heteronomia e 

massificação fabril de produtos ilusoriamente diferenciados entre si, tampouco pode ser 

orquestrada, tal qual um projeto único e absoluto, forçosamente verticalizada por força de Lei. 

É uma forma de incorporar na experiência, justamente aquilo que a experiência desdenha, tal 

qual a função do mamute citado na Minima Moralia (ADORNO, 1992), cujo animal 

aprisionado no zoológico, é apenas um pretexto burguês para o falso estudo e ensino e, na 

realidade, retira dos sujeitos a liberdade que o suposto ensino trará. 

A liberdade está vinculada ao aprofundamento íntimo espiritual (ADORNO, 2010; 

ZUIN; ZUIN, 2018). Autonomia e liberdade são indissociáveis, bem como era, até certo 

ponto, garantida pela figura de autoridade do professor, análoga à figura paterna freudiana. 

Tanto as reformas educacionais que oneram o sujeito por seu próprio aprendizado, quanto a 

indústria cultural, ocasionaram o arrefecimento da influência da figura paterna na formação, 

dissociando a tradição que a formação necessita. 

Dessa forma, “a formação que se esquece disso, que descansa em si mesma e se 

absolutiza, acaba por converter-se em semiformação” (ADORNO, 2010, p. 10). Formação 

não pode estagnar em pressupostos únicos, nem mesmo absolutizar o pensamento, para que 

não se torne unilateral, mas de forma que comporte a contradição da realidade, sem que haja a 

ruptura originária do delírio. Podemos afirmar, portanto, que nas suas relações estéticas, a 

autêntica formação é diametralmente oposta à indústria cultural, visto que necessita de todo o 

oposto proporcionado por ela. Não obstante, “a formação esquiva-se do autodidatismo, é de 

árdua conquista pelos próprios punhos (...); no entanto, não se realiza como liberdade 

meramente subjetiva, enquanto persistam as condições que objetivamente a negam” 

(ADORNO, 2010, p. 23). 

Para pensarmos sobre a fuga do autodidatismo, é necessário que se entenda que a 

formação não se faz sem pressupostos e sem a figura do professor, pois a semiformação 

também é uma fraqueza quanto aos conceitos, que são semientendidos e semiexperimentados, 

sem o aprofundamento mais íntimo do espírito (ADORNO, 2010). Nesse sentido, as 

condições objetivas de negação da formação se referem ao modo de produção, que 

subverteram a arte, transformando-a em bens culturais, incorrendo na necessidade da indústria 

cultural como um elemento de coesão social que impõe a adaptação de forma externa aos 

sujeitos. Forças produtivas e relações de produção não entraram em oposição destrutiva 
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conforme previra Marx (ADORNO, 1986), mas deram origem a um novo tipo de 

totalitarismo, que comporta a elasticidade das relações de produção através da manipulação 

das necessidades, mais pela tecnologia, do que pelo terror (MARCUSE, 1973). Logo, sem 

reverter o sistema de produção destrutiva do capital, a formação cultural não se realiza, pois o 

modo de produção, para determinadas classes, não é orientada a livrar os sujeitos do reino das 

necessidades, na qual sempre perdura a não liberdade para os dominados (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985). 

Para Marcuse (1973), essa não liberdade é racionalizada a partir da tecnologia, que 

legitima a dominação a partir da submissão ao aparato técnico, que comporta a racionalidade 

tecnológica como uma racionalidade da servidão e instrumentalização dos sujeitos. 

A formação não remete à homogeneidade, cuja proposição é central nas discussões 

de uma Base Nacional Comum Curricular, pois “formação cultural e diferenciação se 

equivalem, se eliminarmos os momentos de diferenciação – cuja origem é social e que 

constituem a formação –, em seu lugar aparece um sucedâneo” (ADORNO, 2010, p. 25).  

Essa concepção de Adorno, que relaciona a formação à diferenciação repercute como 

uma característica elitista do pensamento do autor. No entanto, ele usa o termo para reportar-

se à educação antes do período burguês, à educação tradicional, cuja oferta reduzida permitia 

o contato mais aprofundado com os elementos culturais, ao invés da transposição do modelo 

fabril para a educação. Sob esse modelo, os conteúdos culturais assumem uma forma 

aligeirada e simplificada, perdendo cada vez mais sua referência e seus fundamentos, que lhe 

conferem o teor formativo, pois a formação para Adorno preza pela permanência e mantém-se 

atenta às tentativas de mudanças constantes, já que essas submetem a educação ao mundo 

exterior, retirando dela o seu aspecto inerente e essencial: a humanização. 

A diferenciação também pode ser entendida pelo prisma da autenticidade, a qual é 

análoga à arte, pois o artista é fiel à sua ideia e suas obras não são feitas para o consumo em 

massa. Isso nos remete às discussões acerca da aura na obra de Arte, conforme disposto em 

Benjamin (1994). 

É possível, portanto, compreender os horrores da guerra, presentes na Guernica, de 

Pablo Picasso, mesmo não tendo vivido na mesma época do pintor. Ela possui autenticidade, 

sendo um processo refrativo de seu contexto social, mas que vai para além do representado. A 

autenticidade da obra permite formar memórias nos sujeitos que a observam, relacionando 
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com as suas vivências, de modo que as vivências não representem um esquecimento ou 

arrefecimento, tornando um lastro fértil para a formação. 

Ser desprovido de aura é, portanto, separar o objeto da tradição. Retirá-lo de sua 

imanência, a fim de torná-lo produto, sem que o observador tenha a capacidade de elaborar o 

passado, social e subjetivo, ao entrar em contato com a obra. 

Se a obra de Arte autêntica possui “unidade e durabilidade” (BENJAMIN, 1994, p. 

170), a arte falsificada, da Indústria Cultural, possui em si uma “transitoriedade e 

repetibilidade” (BENJAMIN, 1994, p. 170). A sociedade que promove a semiformação, como 

um sucedâneo da formação, absorve aspectos formativos e os devolve como se a parte 

representasse o todo – meras metonímias que anulam a capacidade formativa. O mesmo 

acontece com os sujeitos, quando lhes é negada a percepção de sua própria imanência na vida 

social, ou seu hic et nunc, sendo oferecido um reforço da pseudoconcreticidade dos 

fenômenos. Assim como a obra de Arte reflete um ideal de tradição, o sujeito com a 

percepção prejudicada se separa do contexto, ao adentrar o campo do conformismo e 

adaptação às tendências generalizadoras da sociedade. 

Ademais, “o espírito da semiformação pregou o conformismo” (ADORNO, 2010, p. 

33), removendo o potencial crítico que outrora a formação era incumbida. Formação, nesse 

sentido, requer a crítica do já existente, para a não adaptação à mimese patológica, na qual o 

sujeito incorpora o pensamento totalitário e deseja que a natureza se assemelhe aos seus 

anseios e percepções. Neuvald (2015) ao se referir a Adorno e Horkheimer, lembra que para 

esses autores, a mimese refletora, com a característica de assemelhamento do sujeito com a 

natureza, é substituída pela recognição no conceito, a partir da racionalização e abstração do 

mundo. Junto a isso, há a existência da projeção patológica, que atribui aos objetos os 

impulsos e desejos, promovendo uma indiferenciação do eu e o mundo, com formações 

reativas causadas pela falsa conciliação entre sujeito e objeto. 

Se a indústria cultural, na forma das mídias de massa, promove a simplificação do 

pensamento para facilmente antecipar e controlar as necessidades individuais, a formação 

reside no aspecto refrativo da consciência que não é reflexo da materialidade, mas que 

permite momentos de diferenciação e autocrítica, para que o pensamento não se assemelhe à 

realidade. 

Com relação a ideia de obra de arte como estética formativa, Adorno e Horkheimer 

(1985), estabelecem uma crítica à televisão de sua época, como uma forma de escárnio ao 
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ideal wagneriano de obra de arte total. Com relação à Obra de Arte Total, Gutiérrez (2014, p. 

15) argumenta que 

 

Se, para Schopenhauer, através da arte se pode chegar ao conhecimento da essência 

das coisas, Wagner lhe outorga, ademais, a faculdade de poder formar moralmente o 

homem, de regenerar uma sociedade em decadência e de salvar a essência da 

religião, quando esta parece estar afogada pelo dogma. Tal arte não pode ser 

individual, nem um luxo destinado a uns poucos espíritos desocupados; não pode ser 

egoísta. Para cumprir as suas missões mais elevadas, deve ser coletiva, surgir do 

povo e responder a necessidades artísticas comuns. Por isso, Wagner, para criar seus 

dramas, sua obra de arte total, não usa a História, mas sim os Mitos, já que estes são, 

de acordo com sua visão, uma produção coletiva e genuína do povo: seu poema 

primitivo e anônimo1 (tradução nossa). 

 
 

No potencial formativo da Obra de Arte Total, a qual Adorno se refere, encontramos 

o seu ideal estético, cuja principal característica é a resistência à autoconservação, a fim de 

extirpar o egoísmo característico da frieza burguesa necessária à vida moderna. 

Para Adorno e Horkheimer (2006), essa frieza é descrita através da analogia com a 

personagem de Marquês de Sade, Juliette, que serve apenas à autoconservação e seu 

hedonismo centra-se na subversão de toda e qualquer regra social. Assim como o 

esclarecimento burguês, a personagem flerta com a coerência e racionalidade, mas condena a 

mitologia, acusando-a de imbecilidade. Há uma considerável insensibilidade em Juliette, que 

se deleita ao fazer tudo o que a sociedade considera como um vício. Sua crença é na lei do 

mais forte, já que a ciência torna a natureza uma matéria a ser explorada. Para ela, essa é a lei 

da vida. Juliette transformava o sacrilégio em suas virtudes, mais do que isso, mantendo a 

frieza, os considerava apenas como brincadeiras, pois sem a crença na existência de uma 

divindade, os sacrilégios não possuíam a mesma valoração moral. Aquilo que não possuísse 

comprovação racional, não poderia ter algum valor à personagem. 

A realização do ideal estético da obra de arte total, para Wagner, torna-se necessário 

que a arte seja um ideal coletivo, proveniente das necessidades orgânicas a seus contextos 

sociais, sem a manipulação dos desejos dos sujeitos. Nesse sentido, a formação não é para 

 

1 No original: “Si, para Schopenhauer, a través del arte se puede llegar al conocimiento de la esencia de las 

cosas, Wagner le otorga, además, la facultad de poder formar moralmente al hombre, de regenerar a una 

sociedad en decadencia y de salvaguardar la esencia de la religión cuando ésta perece ahogada por el dogma. 

Tal arte no puede ser individual, ni un lujo destinado a unos pocos espíritus ociosos; no puede ser egoísta. 

Para cumplir sus misiones más elevadas, debe ser colectivo, surgir del pueblo y responder a necesidades 

artísticas comunes. Por eso, Wagner, para crear sus dramas, su obra de arte total, no se sirve de la Historia, 

sino del Mito, ya que éste es, a sus ojos, una producción colectiva y genuina del pueblo: su poema primitivo 

y anónimo”. 
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poucos espíritos desocupados, isto é, direcionada e racionalizada a priori para camadas 

específicas da sociedade, mas também se difere da intencionalidade de massificação da 

cultura como mercadoria. Entretanto, no aforismo 94 da Minima Moralia, Adorno (1992) 

critica a ideia de que a Arte seja incapaz de representar o histórico, mas as representações 

acabaram por se simplificar, na tentativa de sua massificação. A linguagem se tornou 

infantilizada e arquetípica, algo que o teatro épico não poderia se basear. Conforme explicita o 

autor, a ideia é sempre causar um shock momentâneo, mas não remete ao drama dialético. 

Ademais, no aforismo 99, discorre que Wagner acaba por desvirtuar a crítica ao mercado 

cultural e faz uma apologia à barbárie, ao colocar em choque a “autêntica maneira alemã 

contra a bagatela latina” (ADORNO, 1992, p. 145). 

Segundo Gutiérrez (2014), Wagner alicerçava sua crença na arte total, como análoga 

às tragédias gregas, que reuniam todas as artes dentro de si, tendo a busca de um ideal de 

beleza como central, mas com a característica que, até certo ponto, se assemelhava com a 

natureza, em vez de negá-la e torná-la um objeto desauratizado. Dessa cisão, ocasionada 

primeiro pela separação artificial das vertentes da arte, depois pelo extermínio da relação 

entre elas, promovia a desesperança e sofrimento, em uma sociedade egoísta e incapaz de 

compreender o sentido daquilo que é representado, sequer experimentar por completo a arte. 

Com o desenvolvimento das vertentes artificialmente separadas da arte, a música, o 

poema e a dança acabaram se distanciando mais dela. Mas, a melodia primordial da palavra e 

dos sons – o primeiro responsável pela transmissão dos conceitos e o segundo, pelas emoções 

– é indissociável e causa no sujeito que as experimenta, a sensação daquele que não está 

presente e que não pode ser encontrado na narrativa da História, mas que é atemporal e 

mítico. Disso, se diferencia substancialmente a formação de seu oposto, como escárnio 

televisivo da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). A obra de arte total 

propõe que o sujeito experimente, em uma relação de harmonia, a sensação do não existente, 

e que transponha isso para um lastro durável de memória. 

Para Wagner, nenhuma vertente da arte deveria possuir uma hierarquia sobre as 

demais, pois elas apenas se realizam em conjunto (GUTIÉRREZ, 2014). As separações delas, 

assim como a divisão entre trabalho material e intelectual, são decorrentes do esquematismo 

utilitarista que paira sobre o desenvolvimento técnico da modernidade. A respeito da 

dicotomia entre valor de culto e valor de exposição, na teorização benjaminiana, representa na 

forma estética a separação. A obra de arte da modernidade precisa cada vez mais massificar-se 
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e se afastar da obra original, ou seja, daquilo que lhe concede a autenticidade. A formação que 

se torna apenas abstração, absoluta em si mesmo, converte-se no seu oposto ao negar o que 

lhe confere autenticidade. 

Assim como a obra de arte total busca conferir estímulos para todos os sentidos em 

conjunto, a formação se assemelha no sentido de que a não segmentação dos estímulos 

proporciona um entendimento holístico sobre o objeto de estudo. Por outro lado, ela não é 

uma forma elitista de se pensar a formação, pois não é para poucos espíritos desocupados, 

mas respeita as diversidades contextuais, do povo para o povo, sem que se torne apenas um 

intermezzo do pragmatismo entre um aglomerado informacional e o mundo do trabalho. Não 

obstante, tratá-la como um intermezzo2 conduz apenas a um estado de semiexperimentação 

que não condiz com a obra de arte total, se ela é apenas improvisada e submissa à produção de 

mão de obra barata e qualificada. 

Para Henry Burnett (2017), Adorno teceu diferentes críticas em suas resenhas sobre a 

vida de Wagner, na biografia escrita por Ernest Newman, que não podemos deixar de 

incorporá-los ao circunscrever os significados da arte total. A biografia de Wagner demonstra 

que este se distanciava dos seus ideais revolucionários, flertando e se interessando pela adesão 

ao Estado. Apesar de seu discurso teoricamente crítico, a ópera wagneriana é considerada 

como uma continuidade do modelo estético-musical tradicional, apenas rejeitando o tonalismo 

clássico, mas ainda incorporando relações de mercado e o pensamento autoritário de Wagner. 

Em sua última resenha da biografia wagneriana, Adorno tece uma crítica mais voraz: que o 

antissemitismo já existia de forma prototípica nos procedimentos wagnerianos, depois 

incorporados ao fascismo alemão. Burnett (2017) então explicita que há duas vias de 

entendimento para a questão do antissemitismo prototípico em Wagner. A primeira baseia-se 

no entendimento da contribuição da obra do autor para a compreensão da estética musical e se 

julga que está acima de seus vínculos ideológicos. A segunda forma de se compreender, não 

nega a relação de Wagner com o Estado fascista, pois sua obra torna-se “uma espécie de trilha 

sonora do Terceiro Reich” (BURNETT, 2017, p. 69). Em sua vida privada, o compositor 

incorporava o pensamento autoritário e o desejo de controlar de opinião pública, era 

acometido de frequentes acessos de raiva. Adorno, através da biografia escrita por Newman, 

analisa que o repúdio de Wagner pelas grandes cidades era pela sua incapacidade em enfrentar 

 

2 O intermezzo, ou interlúdio, é uma peça musical entre dois atos de uma ópera, de caráter improvisativo, para 

preencher a lacuna entre os atos. Também pode significar uma peça teatral entre duas peças principais em 

um mesmo evento. 
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uma plurivocidade de pensamentos com relação ao seu projeto de arte, considerando-se uma 

autoridade no tema. Em suma, a vida privada do compositor de óperas era um prelúdio do 

fascismo alemão. 

Em outras palavras, não apenas a obra de arte total wagneriana não se realizou como 

potencialidade formativa na prática, mas foi assimilada pelo fascismo como uma forma de 

arte válida dentro daquela ideologia, assumindo o ideal de beleza e sendo contrária ao que se 

chamava como arte degenerada. 

Ao analisarmos a memória como imperativo da formação, é mostrada a necessidade 

na contiguidade dos estímulos. Se um dos seus elementos não apresenta uma ligação com os 

demais, eles levam a uma semiexperimentação e semientendimento da totalidade, onde “o 

entendido e o experimentado medianamente – semientendido e semiexperimentado – não 

constitui o grau elementar da formação, mas sim seu inimigo mortal” (ADORNO, 2010, p. 

29). A ausência da contiguidade, portanto, dá origem a uma vivência degradada (FRANCO, 

2003), pelos excessos informacionais destituídos de tempo para o entendimento. Se a 

formação compreende o aprofundamento do espírito, que origina uma tradição no sujeito, o 

tempo também é seu imperativo. Mas distingue-se do tempo fabril, mecanicamente 

mensurado, que mimetiza o modo de produção industrial, dando origem a um estado de 

informação sem nexo de causalidade histórica, característico da relação homem-maquinaria-

ferramenta. Está atrelada ao tempo-cronológico da linha de produção – rápida e ríspida, 

eficiente, eficaz, e que não constitui subsídios duráveis para a formação da experiência. 

Embora não sejam exclusivos da modernidade, tal qual em tempos de guerra – que segundo 

Benjamin (1994) empobreceu os velhos da experiência, manifestada na capacidade de 

narrativa e sendo traduzida como um silenciamento dos combatentes, agora toma aspectos 

totalizantes, ou seja, o modo de produzir a materialidade condicionou a vivência como 

dominante sobre a vida social. 

A formação, sendo considerada análoga à arte, possui a característica de ser sua 

própria pergunta, como também é antítese do social (ADORNO, 2011). Em um mundo em 

que as capacidades de negação do existente se arrefecem com o desenvolvimento técnico 

(MARCUSE, 1973), com o domínio do pensamento unidimensional, existir como uma forma 

de incerteza é não reafirmar o domínio do já existente e da sua duplicação na consciência. A 

obra de Arte não se assemelha, nem com aquele que a produz, nem com o observador, mas 

pela refração estética e pelo contato com o outro, ela se realiza para além de seu suporte 
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material. A formação, igualmente, para se realizar, necessita da crítica social que 

objetivamente lhe é negada, tanto pelo modo de produção, quanto pelo fetichismo da 

mercadoria que se espalha sobre a consciência. Não obstante, o progresso técnico, nas 

condições atuais, acaba por degradar a formação, pois “ao progresso, à categoria do novo, está 

mesclada, como fermento, uma parcela de barbárie, pois se degrada” (ADORNO, 2010, p. 

38). Essa forma de consciência semiformada é a duplicação no espírito do mundo material, 

que se torna corrompida pelo esclarecimento, intenta à dominação e subverte a própria noção 

do para quê educar, ou a finalidade da educação. 

 

1.3 O SENTIDO E O OBJETIVO DA EDUCAÇÃO 
 

No texto Educação para quê, publicado no livro Educação e Emancipação 

(ADORNO, 1995a), fica claro que o sentido da educação parece ter se perdido, tornando-se 

cada vez mais obscuro, apesar de sua aparente evidência. Contemporaneamente, a discussão 

também se repete: fala-se como o progresso técnico pode proporcionar um avanço na 

velocidade informacional, mas a natureza da informação carregada pelo meio técnico esteja 

em segundo plano, que os objetivos dessa difusão de informação já não são tão mais 

importantes quanto os meios de propagação das ideias. Na educação, fala-se muito em 

propostas de mudanças estruturais na organização dos processos de ensino-aprendizagem, que 

é o caso do reordenamento proporcionado pela BNCC, como também situa e culpabiliza, a 

nível metodológico, os educadores, sem fazer referência às condições objetivas da educação. 

Se o elemento funesto não é a técnica, então o meio de propagação das mensagens 

não pode ser culpabilizado pelo fracasso escolar, tanto quanto pelo seu sucesso. Fracasso e 

sucesso são juízos de valo e, portanto, relacionados a objetivos mensuráveis, mas, ao mesmo 

tempo, esse objetivo parece ser ocultado pelas relações sociais que o produzem. 

Para Adorno (1995a, p. 140), “no instante em que indagamos ‘Educação – para quê’, 

onde este ‘para quê’ não é mais compreensível por si mesmo, ingenuamente presente, tudo se 

torna inseguro e requer reflexões complicadas”. Nosso intento com esse trabalho não é 

esgotar as reflexões complicadas, mas estas se tornam válidas na medida em que as políticas 

contemporâneas oferecem objetivos completamente divergentes de uma perspectiva de 

educação emancipadora e contra a barbárie. 
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A educação não pode tender para a heteronomia, pois o modelo autoritário sempre 

acaba usurpando a formação (ADORNO, 1995a). Sequer pode ser uma modelagem de 

pessoas. Para o autor, a educação é uma forma de se produzir a consciência verdadeira, 

conditio sine qua non da democracia. Defender algo contra a emancipação e produção da 

consciência verdadeira, é ir contra a própria democracia. 

Emancipação não está apenas relacionada com a abstração do pensamento, mas 

também exige que seja inserida nas práticas educacionais. O problema que Adorno nos 

apresenta é que a organização racional do mundo converteu a si mesma em sua própria 

ideologia. Em termos contemporâneos, novamente o objetivo da educação consubstanciado 

nas novas/velhas políticas educacionais, centra-se em aprender a aprender, esvaziando-se o 

potencial de proporcionar resistência às ideologias dominantes. Isso remete à anedota da 

centopeia, discorrida por Adorno (1995a) que, indagada quanto ao momento em que 

movimenta cada perna, fica paralisada. O aprendizado fica fixado na realidade, não se mostra 

preocupação em problematizar os conteúdos, as estruturas. O que se propõe, ao centralizar o 

objetivo na imersão do progresso técnico, é que o sucesso educacional, buscado por essa 

legislação, é o da mais profunda adaptação da consciência e duplicação do já existente.  

A emancipação vem do seu sentido kantiano: é o alcance da maioridade intelectual, 

quando o sujeito é capaz de fazer uso de sua autonomia e autodeterminação. É o 

esclarecimento “a saída dos homens de sua auto-inculpável menoridade” (ADORNO, 1995c, 

p. 169). 

Essa consideração assume maior relevância, quando se analisa que “a organização do 

mundo converteu-se a si mesma imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce uma 

pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação” (ADORNO, 1995a, p. 143). 

Isso porque a organização objetiva do modo de produção e, portanto, da sua tecnologia, exige 

dos sujeitos uma adaptação sem a relação dialética da emancipação. A produção de sujeitos 

bem adaptados torna essa educação proposta questionável, na medida em que arrefece a 

formação da consciência. Ela reforça o valor da mercadoria que perpassa a todas as relações 

sociais, mas oculta sua origem, sua dimensão ideológica e sombria. 

Na produção desses sujeitos bem-adaptados, incorre também na resistência à 

emancipação. Assim como Adorno (2003) explicita, os momentos de adaptação da 

consciência são inevitáveis. Mas há na sociedade uma exigência pela sujeição à adaptação, de 

modo que esta se torne preponderante e passe a rejeitar os momentos de emancipação. Isso é 
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qualificado como o desideratum da acomodação (ADORNO, 2010), ou seja, o sujeito passa a 

desejar o conformismo e adaptação, a reprodução social passa a ser lugar-comum na 

sociedade. Como agravante, o sujeito bem-adaptado recebe um lugar de destaque na 

sociedade, isto é, o sujeito é motivado a produzir sua própria sujeição; isso se torna uma 

autoimposição, que sempre remete à semiformação (MAAR, 2003). Adorno (1992) explicita 

que o Si mesmo é entendido mais com um caráter teológico do que ontológico. Ao concentrar 

tudo no sujeito, tornando-o absoluto, dispõe da inverdade de que a imersão no individualismo 

é o que leva ao conhecimento. Logo, discorre que o sujeito, como unidade absoluta, é apenas 

uma forma reflexa das relações de propriedade e que nesse processo civilizatório, o sujeito 

prefere uma forma mimética, sendo acusado de inautêntico, para recorrer à adaptação como 

uma alternativa ao murchar socialmente. 

A espontaneidade que a educação necessita torna-se irreconciliável com a ordem 

objetiva do mundo, mediado pela técnica que visa o aumento da produção e consumo. Logo, 

cria-se uma resistência à educação, pela incapacidade em experimentá-la. Como explicita 

Adorno (1995a), não é apenas a ausência da formação e destituição de seus imperativos, mas 

cria-se nos sujeitos o ódio pela educação da qual são privadas. Educação para emancipação se 

relaciona com educação para imaginação, para resistência ao mundo administrado pela 

maquinaria. 

Para Silva (2019, p. 102), 

 

As experiências educativas tomadas unicamente como meio e fim em si mesmas 

tornam-se impedimentos à própria formação, uma vez que ela mesma requer 

espontaneidade, imaginação e criatividade. Sua relação com o tempo deve 

diferenciar-se da rapidez do consumo e da maquinaria do mundo, pois este impede e 

controla a imaginação necessária à própria experiência formativa. 
 

Conforme Adorno (2010) discorre, a educação não pode se fixar no realismo, a fim 

de duplicar a realidade na consciência. A formação não é apenas o pensamento lógico, mas ele 

perpassa a mimese da realidade, fortalecendo a resistência egoica, ela é contra a adaptação ao 

existente, prepara os sujeitos para criar as experiências, aquilo que permanece da imediatez 

dos estímulos e se fixa na memória. Dessa forma, a educação que emancipa é contrária ao 

anti-individualismo autoritário. Ela exige uma diferenciação, para que a fraqueza egoica não 

reforce os sistemas delirantes de semiformação. No caso da anti-individualidade fascista, o 

que perdura é a mimese patológica e projeção patológica. 
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Desbarbarizar os sujeitos tornam-se de extrema necessidade nas condições atuais 

(ADORNO, 1995c), para a própria preservação da espécie humana. A barbárie é uma 

contradição, de como a sociedade, no seu patamar de evolução da técnica e da tecnologia, 

pode ser, ao mesmo tempo, atrasada na consciência. Além desse atraso contraditório, ainda 

apresenta uma tendência imanente à violência. A tarefa primava da educação, portanto, é 

impedir que esse ímpeto de regressão aconteça. Conforme explica Adorno, a desbarbarização 

não está diretamente relacionada com a anulação de todo e qualquer tipo de agressão. Mas, a 

ideologia fascista se utiliza da manipulação das pulsões, para que esse ímpeto destrutivo (e 

não produtivo) seja prioritariamente direcionado, de forma não consciente, mas deliberada, 

para inimigos arbitrariamente nomeados. Na barbárie, em sua forma mais perigosa, não há 

espontaneidade, mas uma determinação externa aos sujeitos, administrando as pulsões. 

Há, portanto, uma diferença substancial entre a violência da barbárie e um ato 

politicamente refletido (ADORNO, 1995b). A função da educação não é ode à adaptação 

passiva diante das injustiças da sociedade, mas o fortalecimento da resistência ao controle e 

direcionamento das pulsões, de forma clara e deliberada, trazendo à consciência que a 

barbárie é afim da aniquilação humana. Nesse sentido, não se pode confundir a reação do 

oprimido, com a violência do opressor, desde que estejam a serviço da humanidade e não 

sejam originadas a partir de uma consciência deformada. 

O que diferencia, portanto, é a emancipação, a capacidade de autocrítica, que elege 

essa expressão como último recurso para sua luta política. A passividade frente ao 

indefensável é em si mesma uma forma de barbárie “na medida em que está pronta para 

contemplar o horror e se omitir no momento decisivo” (ADORNO, 1995b, p. 164). 

A educação contra a barbárie é também uma luta contra a falência da cultura 

(ADORNO, 1995b), cuja cisão mais importante é o trabalho intelectual e material. Dela se 

origina o ódio pela cultura, ao invés do ódio contra a organização do mundo que promoveu a 

cisão. Esse ódio se torna o ódio contra o esclarecimento, que por sua vez reforça a 

menoridade do intelecto. Não se promove a vergonha contra a rudeza e a brutalidade, a 

menoridade do espírito. E isso corrobora a não eliminar por completo a necessidade da 

barbárie, mesmo na luta contra ela mesma. 

Sob esses pressupostos a educação não pode se orientar pelo princípio da violência 

autoritária. Ao se orientar pela violência e pela autoridade destituída de clareza e 

transparência, acaba por naturalizar as agressões e, portanto, a barbárie. A autoridade é 
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necessária para o desenvolvimento de um superego estável, mas estes devem ser conscientes, 

a fim de contribuir para a desbarbarização. Conjecturas demasiadamente abstratas, opressoras 

e repressoras, acabam recalcando e fortalecendo o desejo pela agressão. 

No caso brasileiro, como demonstrado pela Lei 13.417/17 (BRASIL, 2017a), é o 

reflexo de uma profunda descrença, tanto com relação à educação, quanto à figura de 

autoridade que o professor pode representar, em seu sentido freudiano. A descrença, por sua 

vez, reflete o caso citado por Adorno (2003), por ser um ódio com relação àquilo que poderia 

ser emancipador. As condições objetivas que negam a formação não são atacadas, ou seja, o 

modo de produção, que inclui o mercado cultural; mas, em vez disso, as instituições e os 

sujeitos que representam a educação: escolas, professores e alunos. O resultado é que a atual 

normatização da educação, ao remeter sempre a uma exigência de sujeição dos professores, 

extirpa o caráter crítico e refrativo da formação.  

Nesse panorama, a Varkey Foundation, em 2018, publicou sobre o Índice Global de 

Status do Professor (GTSI, 2018), que se trata de uma tentativa de comparação entre 35 países 

sobre como a população percebe a docência. Nota-se que a descrença na educação é de longa 

data, mas, ao mesmo tempo, remete ao pensamento de que a própria descrença é difundida 

como uma forma de proteger as condições objetivas que promovem a semiformação, a 

menoridade intelectual e, sobretudo, mantém o esquematismo nas mãos da indústria e do 

crescente mercado cultural. 

De acordo com GTSI (2018), o Brasil está em último lugar, dentre os 35 países 

comparados, atrás de vários outros países da América Latina, quando se trata de prestígio 

docente. Há pouco respeito pela profissão, pelo sistema educacional e descrença no papel do 

professor quanto à sua capacidade de promover a formação. Exporemos alguns outros 

resultados do GTSI, que corroboram com o que atualmente cria um ambiente favorável ao 

desmonte da educação pública brasileira. Os resultados dos GTSI não indicam, 

necessariamente, que a educação, em seu sentido amplo, está ruim, mas mostra que a 

desconfiança com relação à educação foi instaurada em meio à população, que agora 

direciona seu ódio para cultura, mas não para as condições objetivas que criam as mazelas na 

educação e na cultura. Grosso modo, trata-se de um ódio disseminado culturalmente. 

Segundo o conjunto de documentos da Varkey Foundation, dentre os países que 

tiveram a população entrevistada, o Brasil encontra-se em penúltimo no ranking de 

confiabilidade no sistema educacional, ficando apenas à frente do Egito. Não obstante, 
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considera-se que o trabalho docente se assemelhe mais ao trabalho de um bibliotecário. Como 

comparação, a China, que lidera o ranking de status de professores, considera que a profissão 

docente tem a mesma importância dos médicos e engenheiros. 

Apenas 9% das pessoas entrevistadas no Brasil acreditam que os alunos respeitam os 

professores, enquanto 20% dos pais incentivam seus filhos a se tornarem professores. No 

imaginário social, os professores são vistos como mais bem remunerados do que na realidade, 

e 43% das pessoas acreditam que os professores deveriam receber por produção. 

Os dados da Varkey Foundation, manifestados no GTSI (2018), não mostram que a 

educação é ou está ruim, mas como ela está sendo representada culturalmente pelos 

entrevistados. Significa, portanto, que a reorganização política e curricular da educação se 

trata de uma resposta simplista para uma pergunta mal formulada, que, ao tentar responder as 

mazelas sociais criadas pelo modo de produção, direciona seu ódio e sua energia para o 

desmonte dos serviços públicos. Adorno (2003) nos apresenta o questionamento sobre o 

sentido da educação. O para quê tem se distanciado da emancipação e da luta contra a 

barbárie, vinculando-se ao pragmatismo fabril, do mundo do trabalho, que se reestrutura para 

uma nova modalidade de concorrência, que onera o sujeito por seu projeto de vida, sem 

sequer oferecer uma orientação para o mundo, destituindo o professor da figura de autoridade 

freudiana da qual a formação necessita. A semiformação não se trata apenas da ausência da 

formação, mas é um ódio arbitrariamente direcionado para aquilo que é um devir formação. 

O currículo brasileiro centra a perspectiva da formação, ora como função 

propedêutica, ora como função profissionalizante (SILVA, 2016). O objetivo dessa formação, 

portanto, é a adaptação necessária ao movimento da economia e da sociedade, descartando o 

caráter dual entre adaptação e espontaneidade da formação. Logo, 

 

A formação humana é, ao mesmo tempo, produção da identidade e da diferença; é, a 

um só tempo, adaptação e emancipação. Na sociedade regida pela lógica do 

mercado, no entanto, a formação tem se ocupado, privilegiadamente, da produção da 

identidade que visa à adaptação e à integração (SILVA, 2004, p. 197). 
 

A adaptação e integração enquanto componentes preponderantes no processo 

civilizatório contribuem para o enfraquecimento da autodeterminação. O sentido dessa 

formação para Silva (2015), mostra-se como um treinamento, uma experimentação que não 

volta para o nível conceitual, mas para a preparação ao mundo do trabalho. As perspectivas 

presentes nos novos instrumentos normativos sempre se mostram como um reforço do 
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autoritarismo sobre as escolas e sobre a formação dos sujeitos que, como citado, acaba sempre 

usurpando algo daquilo que poderia se converter em formação. 

Nesse contexto, com a centralidade no treinamento proporcionado por uma regressão 

ao empoeirado teórico de competências e habilidades, intensamente mediado pela tecnologia, 

em um contexto de rejeição e desprezo pelo trabalho docente, as finalidades da educação se 

voltam para a menoridade intelectual. Move-se para a tecnologia, então, a ideia de que esta 

salvará uma formação em declínio, sem que se questione a validade dessa centralidade no 

pragmatismo econômico. Assim, discutiremos sobre aspectos duais do esclarecimento e da 

tecnologia, respectivamente, abordando, a priori, como o esclarecimento comportou o mito e 

se converteu em uma racionalidade totalitária ao longo do processo civilizatório e, a 

posteriori, como as tecnologias incorporam essa racionalidade e agem como impeditivos para 

o processo formativo, na medida que são frutos da ciência positiva e predispostas a colaborar 

com a sociabilidade do capital. 
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CAPÍTULO 2 

O LADO SOMBRIO DO ESCLARECIMENTO 
 

 

O presente capítulo objetiva refletir acerca da relação entre Mito e Esclarecimento, 

bem como o processo de instrumentalização da Razão, via tecnologia. 

Dessa forma, partimos da teorização sobre a temática, utilizando-nos da Dialética do 

Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer (2006), que explicitam como os mitos, que já eram 

uma forma de esclarecimento, foram incorporados na Razão, quando a ciência assume uma 

condição de força produtiva. No cerne do Esclarecimento, como também nos mitos, encontra-

se o pressuposto da dominação progressiva e da subsunção de tudo ao progresso técnico. 

Isso fica explícito ao notar que a figura de Ulisses era uma forma prototípica do 

sujeito burguês. Negando e sacrificando a si mesmo para se afirmar perante à sociedade, nos 

leva à crítica de como o sujeito moderno precisa se abster de sua subjetividade, para estar 

incluso e aceito na sociedade.  

Para estabelecer um eixo racional acerca do objeto, o capítulo divide-se em duas 

subseções. Em linhas gerais, a primeira subseção busca retomar as bases teóricas da TC e 

estabelecer uma relação entre a racionalidade tecnológica e seu lado sombrio, considerando a 

premissa de que o progresso técnico não é absoluto, mas traz consigo mazelas sociais e 

prejuízos na constituição da subjetividade. 

Logo, a subjetividade que resulta da instrumentalização da Razão possui certos 

aspectos sui generis, como o pragmatismo, utilitarismo, com um sujeito que incorpora a frieza 

burguesa. A semiformação, nesse contexto, é potencializada pelo aparato técnico. 

A segunda parte consiste em identificar as formas como a tecnologia engendra uma 

aniquilação do pensamento autocrítico e autodeterminado. Nesse sentido, a tecnologia, ao 

assumir a função de força produtiva, reforça os mecanismos de controle social para 

nivelamento das necessidades e uma ordenação da produção que seja afim ao modelo de 

acumulação flexível. A técnica e a tecnologia, não são os elementos funestos, conforme 

corroboram Adorno (1986) e Marcuse (1973), pois o progresso técnico é baseado na 

racionalidade dominadora, embora apresente, no campo das possibilidades, em ser utilizada 

de forma emancipatória e contrária à heteronomia. 

Trata-se, portanto, de um projeto de sociedade, que se utiliza dessa forma de 

maquinaria e desse tipo de racionalidade. Existe uma preponderância da tecnologia em ser 
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utilizada para a dominação progressiva da sociedade, porque o modo de produção se 

retroalimenta a partir da socialização e perpetuação da miséria, objetiva e subjetiva. 

O lado sombrio da tecnologia se apresenta como a possibilidade preponderante sobre 

os demais projetos de sociedade. Dessa forma, procuramos elencar os aspectos da tecnologia 

que são contrários à um ideal antibarbárie e emancipatório. O engodo, nesse sentido, vem da 

ampla argumentação de que a tecnologia, por si só, é capaz de promover a formação e é 

democrática. 

 

 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE O MITO E O ESCLARECIMENTO 
 

Para situar o trabalho à luz das categorias de análise da Teoria Crítica, utilizamos, a 

priori, o trabalho de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer (2006), na Dialética do 

Esclarecimento, cuja obra aponta o processo contraditório de desenvolvimento da razão no 

decorrer da história. 

Adorno e Horkheimer (2006), no prefácio da obra supracitada, argumentam que “o 

primeiro estudo pode ser reduzido em sua parte crítica a duas teses: o mito já é esclarecimento 

e o esclarecimento acaba por reverter à mitologia” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 15). 

Essa premissa subsidia a discussão de como as relações de mercadoria, assimiladas 

pelos sujeitos, ocasionam na consciência o oposto à emancipação, ou seja, uma forma sui 

generis de regressão, tanto do pensamento, quanto dos sentidos e controle das sensações, que 

ocasionalmente levam a sociedade ao estado de barbárie, de regressão à violência primitiva. 

A barbárie é uma tendência natural nos seres humanos. As relações de produção, que 

destituíram os indivíduos de sua própria subjetividade, tem a característica de acelerar o 

processo. A regressão, agora tomada como progresso, marca o domínio da Razão dominadora, 

em detrimento de uma Razão emancipatória. 

A priori, “o programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta 

era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber” (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 17). Adorno e Horkheimer indicam o cerne da Razão dominadora, onde a pretensa 

fantasia do mito deveria ser destituída do seu lugar no imaginário social, sendo 

paulatinamente sobreposta pela Razão instrumental e pragmática, necessários ao 

desenvolvimento do modo de produção capitalista. O esclarecimento do mito já era uma 

forma de dominar a natureza, categorizá-la e explicá-la, na forma de narrativas que se 
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assemelhavam à natureza. Na sociedade capitalista, o esclarecimento perdurou como esquema 

explicativo do mundo, mas acusava o mito de fantasia; atingiu seu ápice na racionalidade 

científica, mas manteve a característica de dominação e controle, dos sujeitos e da natureza. 

O esclarecimento é constitutivo da natureza humana, pois “a superioridade do 

homem está no saber, disso não há dúvida” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 17). 

Enquanto “no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 

perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de 

senhores” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 17). O esclarecimento, inicialmente na 

forma de mito, era incumbido de livrar os homens do medo do desconhecido, do incontrolável 

e, portanto, representava uma forma de dominação da natureza – interior e exterior – e os 

imbuía da capacidade de moldá-la de acordo com sua vontade, pois “o que os homens querem 

aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 18). 

Tanto a natureza, quanto a dominação dos outros sujeitos, era a vontade primava do 

esclarecimento, pois já continha em si o cerne da dominação. Isso fica expresso nas narrativas 

literárias, especificamente nas Ilíadas e na Odisseia de Homero, onde Adorno e Horkheimer 

veem em Ulisses o protótipo do homem burguês (ADORNO; HORKHEIMER, 2006): 

humano, em contraposição aos outros heróis da epopeia grega, esclarecido e, até certo ponto, 

é frio, racional, enganador, cuja potência encontra-se na calculabilidade apriorística das 

ameaças míticas que se jogam contra ele. 

A narrativa de Homero, sobre a jornada de Ulisses, apresentava o caráter antimítico, 

pois o herói grego enfrentava seu destino tendo como arma sua própria inteligência. Seu 

poderio era o saber, ao passo que também a dominação e a exploração dos seus fiéis 

subordinados (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). Este poderio servira para superar 

obstáculos infinitamente maiores que a força a qual dispunha, do cântico das sereias, ao 

gigante Polifemo, superando inclusive a ira de seu maior inimigo, Posseidon, a divindade dos 

mares. Ulisses representa, ao mesmo tempo, o mito e o esclarecimento que comportou o mito. 

A epopeia, segundo Adorno e Horkheimer (2006), conta subsequentes episódios nos 

quais o logro se mostra como característica principal de superação das condições objetivas 

que ameaçam a existência do protagonista. Na vida moderna, há semelhança, no sentido em 

que os sujeitos se anulam, sacrificando-se, ao adaptarem-se às necessidades do modo de 

produção, do mundo do trabalho. O próprio ato sacrificial, tendo o sentido de manipular as 

forças naturais, tais como Posseidon, a anima dos mares, já representa uma metonímia, da 
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qual Ulisses, sacrificando-se, recupera a vida que ofertara à divindade, uma força inexorável e 

externa a ele. 

Na modernidade, a ideia de divindade é fortemente abalada, com o esclarecimento 

tomando para si a ciência como forma de conhecimento universalmente válida (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006). Logo, a ciência toma o lugar que outrora era da cosmologia do mito 

(FEYERABEND, 2011). Nesses termos, conforme Adorno e Horkheimer (2006), o 

esquematismo kantiano assume a forma de uma cosmologia, racionalizada, apriorística, 

abstrata, tendo como base e desejo primevo a calculabilidade do mundo e a categorização de 

tudo. 

Por meio da ciência moderna, o mito foi substituído pelo esquematismo kantiano, no 

qual o sujeito exercia um papel de destaque, e o esclarecimento mítico, tomado por defasado e 

mágico, foi sendo substituído pelo pensamento positivo, que na tentativa de superar os mitos, 

incorporou sua configuração dogmática, sem o mundo simbólico que dava significação ao 

sujeito, a partir de sua relação imanente ao contexto histórico e social, em outras palavras, 

sem aquilo que lhe conferia autenticidade.  

Nessas condições, o progresso do pensamento para sua forma racionalizada, 

portanto, não pode ser visto unicamente como progresso, mas o ato substitutivo representou 

uma forma sui generis de regressão da consciência. 

Dentre os problemas da transição do esclarecimento mítico para Razão instrumental 

e pragmática, está na extinção da autocrítica, pois, “só o pensamento que se faz violência a si 

mesmo é suficientemente duro para destruir os mitos” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 

18). O programa da ciência moderna e, portanto, da própria tecnologia, só pode se fixar pela 

violência simbólica ao pensamento, dirimindo sua autenticidade, desencantando o mundo e 

destituindo-se daquilo que não pode ser calculado de antemão. Logo,  

 

a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a forças soberanas ou imanentes, 

sem a ilusão de qualidades ocultas. O que não se submete ao critério da 

calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 19). 
 

A Razão instrumental, portanto, tem a característica de objetificar a natureza. No 

esclarecimento dos mitos, considerava-se que a natureza possuía uma alma, ou espírito. Desde 

a gênese do pensamento moderno, a ciência tem se direcionado a essa unificação e 

calculabilidade do mundo como função principal do método, ao passo que reduz a natureza, 

antes possuidora de caráter anímico, em algo fetichizado, passível de exploração pela técnica. 

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

que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que 

exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode 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. (ADORNO; HORKHEIMER, p. 21, 2006) 
 

O esclarecimento, portanto, é pragmático, tendo como sua raison d’être, livrar os 

homens do medo, enquanto os tornam capazes de moldar a natureza para suprir suas 

necessidades – simbólicas ou objetivas. Na sua analogia ao modus cognoscendi do qual o 

mito pressupunha, torna-se objetivado, alienado de sua própria anima. 

Os mitos e os sistemas ritualísticos – o ritual e a performance3 (PEIRANO, 2006) 

direcionavam-se ao metafísico, ao espírito intangível das coisas naturais, com a intenção de 

subjugá-los à vontade e ao desejo do xamã ou do feiticeiro. Nesse sentido, o feiticeiro 

precisava se assemelhar à natureza que pretendia dobrar à sua vontade. Na ciência moderna, 

houve um ato substitutivo performático, do instrumento para a técnica, e do sacrifício como 

oferenda. 

Com relação a essa afirmação, notamos que o sacrifício, no qual Ulisses utilizava-se 

do logro para manipular as forças da natureza, na vida moderna, manifesta-se como a negação 

de si mesmo como forma de afirmação à sociedade (ADORNO, 2010). Há, portanto, uma 

inversão no sentido do logro. Se na narrativa de Homero o logro era o intento de Ulisses em 

enganar as forças naturais, na atualidade, é o intento do reforço da heteronomia que se 

direciona aos sujeitos. É a incorporação de uma subjetividade sem sujeito, pois o sacrifício de 

si mesmo se torna necessário para que o progresso do meio técnico avance sobre a sociedade. 

Perder-se no mundo técnico, abdicando de sua própria consciência e assimilando-se à 

maquinaria, é um imperativo para a sobrevivência. Escolher entre o abandono da autocrítica e 

autodeterminação e sobreviver, torna-se uma das escolhas dicotômicas que mostram que a 

sociedade, bem como sua maquinaria, não é democrática, pois 

 

Alternativas que obriguem a fazer uma opção por uma ou por outra determinação, 

mesmo que apenas teoricamente, já são elas mesmas situações coercitivas, que 

imitam a não-liberdade social transpondo-a para o espírito, quando este deveria fazer 

tudo que pudesse para, através de sua persistente reflexão, quebrar essa falta de 

liberdade (ADORNO, 1996, p.65). 
 

 

3  Mariza Peirano (2006), em texto intitulado Temas ou Teorias? O estatuto das noções de ritual e de 

performance, descreve que o ritual é representativo de uma autenticidade imanente ao contexto, do mundo 

simbólico nativo, possui certa frequência e homogeneidade, enquanto a performance relaciona-se mais com a 

teatralidade do sistema ritualístico, sistemas de ações sobre o qual se aplicam os rituais, e são socialmente 

eficazes, do ponto de vista antropológico. 
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A prevalência da dicotomia entre perder-se e sobreviver, sacrificando a si mesmo por 

um projeto de sociedade que se afasta da racionalidade emancipatória, já é por si mesmo um 

ato coercitivo, que se manifesta como padrão na vida moderna. 

Com relação ao pensamento, da mesma forma, sai da relação com a natureza, de 

forma alegórica, para se fixar cada vez mais na objetivação e no realismo. De acordo com 

Adorno e Horkheimer (2006, p. 23), “para substituir as práticas localizadas do curandeiro pela 

técnica industrial universal foi preciso, primeiro, que os pensamentos se tornassem autônomos 

em face dos objetos, como ocorre no ego ajustado à realidade”. 

A autonomia dos pensamentos com relação aos objetos não se pode tomar como 

sinônimo de emancipação, pois se trata da própria perda da virtuosidade, convertendo-se 

igualmente no fetichismo da natureza, incluindo a natureza humana, onde o esclarecimento 

acabou tomando o sentido inverso do emancipatório, aprisionando o sujeito na falsa 

experimentação do real, segregado artificialmente a partir de categorias abstratas – 

necessárias ao avanço do esquematismo kantiano, mas não à emancipação autêntica – que, na 

racionalidade dominadora, manifesta-se a partir de dicotomias pseudoconcretas. “A 

duplicação da natureza como aparência e essência, ação e força, que torna possível tanto o 

mito quanto a ciência, provêm do medo do homem, cuja expressão se converte na 

explicação”. Logo, na centralidade do desenvolvimento da ciência positiva encontra-se o 

terror, falsamente sublimado nas entrelinhas do esclarecimento, pois este “é a radicalização 

da angústia mítica” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 25-26). 

O esclarecimento, portanto, comportou o mito, em vez de extirpá-lo. Paul 

Feyerabend (2011), de forma análoga a Adorno e Horkheimer, nos confere uma ideia de como 

a racionalidade tecnológica – cuja expressão magna é a própria ciência – converteu-se no 

dogmatismo mítico, pois 

 

A excelência da ciência é presumida, ninguém argumenta a seu favor. Aqui 

cientistas e filósofos da Ciência agem exatamente como os defensores da Uma e 

Única Igreja Romana agiram antes deles: a doutrina da Igreja é verdadeira, tudo o 

mais é um absurdo pagão. (...), mas, a premissa da superioridade inerente da Ciência 

foi além da própria Ciência e passou a ser um artigo de fé para quase todo mundo 

(FEYERABEND, 2011, p. 92).  
 

Tal qual como nos mitos, o esclarecimento é totalitário, pois a substituição do 

verdadeiro pensar pelo pensar que mimetiza a máquina que ele próprio produz, é uma 

regressão, que já estabelece de antemão uma valoração a tudo que existe, mesmo antes de 

existir na realidade, ao passo que destitui o sujeito da necessidade de pensar sobre o próprio 

pensamento – a autocrítica (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). O pensamento que se torna 
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autônomo face aos objetos, não possui autenticidade, mas repetição exaustiva do ato 

mecânico do pensar normatizado, cujos resultados são facilmente prospectados pela 

calculabilidade universal. Não obstante, 

 

A maneira pela qual a sociedade organiza a vida de seus membros compreende uma 

escolha inicial entre alternativas históricas que são determinadas pelo nível de 

cultura material e intelectual herdado. A própria escolha resulta do jogo dos 

interesses dominantes. Ela antevê maneiras específicas de utilizar o homem e a 

natureza e rejeita outras maneiras (MARCUSE, p 19, 1973). 
 

É correto afirmar que essa forma de pensamento matematizado e padronizado face 

aos objetos, acaba acarretando uma retroalimentação na racionalidade dominadora, 

automatizando-a, pois “quanto mais a maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tanto 

mais cegamente ela se contenta com essa reprodução” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 

34).  

Marcuse (1973) afirma que o pensamento crítico filosófico paradoxalmente levou ao 

predomínio de uma Razão idealista, que visa o mundo empírico como um todo, 

permanecendo afim com a sociedade escravista na qual se inseria. Já havia no cerne da 

filosofia clássica a separação entre trabalho material e intelectual, e os conceitos, até certo 

ponto, purificavam aquele mundo com a ideia de verdade. O idealismo era adequado a essas 

formas do pensamento, haja vista que exalta uma noção de pensamento, mas que não corrige e 

se concilia com o mundo empírico. 

Logo, na lógica formal, os pensamentos são “indiferentes aos seus objetos” 

(MARCUSE, 1973, p. 136) e os princípios de conflito entre essência e aparência são 

dispensáveis, pois, conflitos são considerados como erros de cálculo ou inverdades. Segundo 

o autor, apesar das diferenças entre a lógica antiga e a lógica moderna, ambas preparam o 

pensamento para uma adaptação à lógica de dominação e controle, purgados de todos os 

elementos negativos da realidade. 

Com a ascensão da Razão dominadora, sobre todas as esferas da vida social, tanto os 

objetos quanto as relações entre os próprios homens tornam-se fetichizadas. O valor da 

mercadoria, tanto se converte em objetivação da natureza exterior, como nas e as relações 

humanas, pois  

 

o preço da dominação não é a alienação dos homens com relação aos objetos 

dominados; com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens foram 

enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 35). 
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Mais do que resultados objetivos, da alienação com relação aos objetos, esse tipo de 

racionalidade promove uma alienação da própria subjetividade. Os sujeitos se tornaram 

orientados para a vida econômica, bem como exposto no terceiro aforismo da Minima 

Moralia por Adorno (1992). Quando a indústria passa a transpor sua forma de organização 

para todos os aspectos da vida social, dá origem a uma forma diferente de pós-existência, com 

a infiltração das relações hierárquicas fechadas e monopolistas, mantendo uma falsa 

impressão de liberdade. O sujeito que tenta uma falaciosa separação entre econômico e 

privado, é tomado por arrogante, impertinente: e assim se manifesta a sanção social que age 

coercitiva na modelagem de pessoas. 

A valoração subjetiva que se autoconfere é em termos daquilo que se consegue 

produzir, ou o lucro que pode gerar; a enganação de que as relações de trocam existem apenas 

no locus industrial é uma enganação e, dessa forma, sai do domínio dos impulsos e passa ao 

domínio dos princípios, já que a enganação é um imperativo para a afirmação na sociedade. 

No aforismo 126, Adorno (1992) discorre sobre como o instrumentalismo se tornou a 

priori do pensamento. O pensamento, por sua vez, não se submete ao controle de produção, 

mas é forçado ao se aproximar da complexidade. A relação com os objetos, destituídos da 

virtuosidade, se fixa nas atividades realizadas. O ócio se torna um treino para as atividades 

que se julga importante realizar, já se concebe a liberdade como uma ilusão, deixado para os 

mais bem pagos: é a destituição da autonomia dos pensamentos, que não consegue mais criar 

uma imagem mental de liberdade. 

O desenvolvimento técnico-científico, pautado nas relações de produção e consumo 

modificaram, portanto, a própria consciência social, a moral, a ética, as concepções de 

afetividade, eximindo tudo de uma aura que outrora possuía, sua autenticidade. Se para o 

animismo, o mito dava forma e explicação ao fato, o capitalismo industrial, em seu 

desenvolvimento, acaba por dar uma forma sui generis, petrificada, despossuída de uma 

anima. 

Em tempos míticos, o anima, representada por uma cosmologia, cuja ilustração se 

manifesta na mitologia, que sustentava o mundo simbólico do sujeito, normatizava 

comportamentos e dava sentido à vida. No capitalismo, com o desprovimento da anima mítica 

e da coisificação das relações sociais, essa nova aura é produzida pelas agências de cultura de 

massa, que muito se assemelham à objetividade da indústria que a molda, como produto de 

uma linha de produção. Nelas só cabem o que o esclarecimento identifica de antemão, como 

sucesso ou falha, promovendo o padrão de autoconservação, identificação apriorística com 
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sua própria função, dentro dos modelos ideológicos que a nutrem (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006). 

Agora, a autoconservação constitui um padrão da vida social, pois  

 

quanto mais o processo da autoconservação é assegurado pela divisão burguesa do 

trabalho, tanto mais ele força a autoalienação dos indivíduos, que têm de se formar 

no corpo e alma segundo a aparelhagem técnica (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 

p. 36).  
 

O pensamento se fetichiza na medida em que há a imersão no universo técnico, sem 

alternativas que variem entre a sobrevivência e a coisificação. E isso a torna igualmente 

totalitária, no sentido que exclui tudo o que não se refira a ela, promovendo como única saída 

a autoalienação dos indivíduos, que se igualam às máquinas que operam. Em consequência, 

“(...) o hábito mental, uma vez automatizado, igualmente sugere uma resposta automatizada, 

assim como facilita a seus adversários a resposta antitética” (ADORNO, 1996, p. 65), pois ao 

fetichismo das relações sociais, segue o fetichismo do pensamento, e “paralela à regressão da 

sociedade ocorre uma regressão do pensamento sobre ela” (ADORNO, 1996, p. 66). 

 A maquinaria é também uma forma de dominação dos sujeitos (MARCUSE, 1973), 

carregando consigo aspectos da lógica que a produziu, ou seja, a autoconservação e o 

conformismo, que são imperativos para a sobrevivência. Não só o corpo físico deve adaptar-

se às tarefas, mas a subjetividade alienada de autocrítica e a autodeterminação são necessárias 

para o sujeito agir sobre meio. O sacrifício mítico na sociedade industrial, portanto, 

manifesta-se no plano da subjetividade, com o preço sendo pago pela regressão em favor do 

progresso técnico. 

Marcuse (1973) identifica esse processo da transição da lógica para a lógica da 

dominação, como vitória do pensamento unidimensional, é a lógica totalitária da tecnologia. 

O pensamento é orientado, para classes muito bem determinadas, a procurar a satisfação das 

necessidades em tempo integral, o que para elas se traduz como não liberdade. O antagonismo 

entre a Razão e prática, como na divisão social do conhecimento, leva à hegemonia do 

pensamento positivo, extirpando as capacidades de crítica e resistência ao existente. Ela 

rejeita as organizações alternativas, quando não as incorpora para manter a hierarquia social 

coesa. 

Segundo Adorno (1996, p. 74), 

 

A regressão subjetiva favorece, por sua vez, a involução do sistema. Porque (...) a 

consciência do sistema era disfuncional, a consciência das massas assimilou-se e 

equiparou-se ao sistema, renunciando cada vez mais à racionalidade do ego firme, 
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coerente, uma racionalidade que ainda estava implícita no conceito de sociedade 

funcional. 
 

Na sociedade moderna, essa regressão subjetiva acaba por ser necessária ao próprio 

desenvolvimento das forças produtivas. Tudo na sociedade se encontra mediado, encoberto 

pelo véu tecnológico, que suprime e deforma a totalidade, deixando em si apenas a aparência: 

os antagonismos velados não permitem a diferenciação, dando uma falsa identificação da 

parte pelo todo. As coisas e o modo pelo qual a materialidade é produzida passam a ser sua 

própria ideologia, deformando a cultura e reafirmando as relações de produção e consumo. 

Na constituição da subjetividade, a própria racionalidade se converte em máquina, 

sendo uma extensão do gerenciamento e produção desta, pois não é o humano que dita o ritmo 

fabril, mas o ritmo fabril que determina os aspectos da vida social. No esclarecimento 

totalitário, portanto, torna-se inevitável a dominação, pois a própria Razão se converte em 

maquinaria, exigindo um ajuste – sempre corporal e cognitivo – que seja condizente com as 

forças produtivas regidas e geradas pelo esquematismo e retroalimentadas por ele. 

O sentido do desenvolvimento técnico é a destituição da capacidade de pensar sobre 

o pensamento, pois “a maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão” (2006, p. 

41). É com essa frase, que Adorno e Horkheimer descrevem a contradição imanente da 

técnica na sociedade moderna. As ferramentas complexas que poderiam acabar com a 

desigualdade, com a miséria, são utilizadas para seu próprio oposto – tanto a miséria objetiva, 

quanto da incapacidade de pensar de forma não coercitiva. Nesse sentido, configura de forma 

cíclica a retroalimentação da regressão pelo progresso, pois 

 

a adaptação ao poder do progresso, envolve o progresso do poder, levando sempre 

de novo àquelas formações recessivas que mostram que não é o malogro do 

progresso, mas exatamente o progresso bem-sucedido que é culpado de seu próprio 

oposto (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41). 
 

 A imaturidade social, a incapacidade de pensar de forma autodeterminada, é 

expressão do progresso das forças produtivas, que perpetuam a miséria – intelectual e material 

– colocando-as como necessárias à manutenção do sistema capitalista, pois “é na imaturidade 

dos dominados que se nutre a hipermaturidade da sociedade” (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 41). 

Em consequência, a imaturidade é parte determinante do ideário liberal. Segundo 

Marcuse (1973, p. 143), 
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Nascemos e morremos racional e produtivamente. Sabemos que a destruição é o 

preço do progresso, como a morte é o preço da vida, que a renúncia e a labuta são 

requisitos para a satisfação e o prazer, que os negócios devem prosseguir e que as 

alternativas são utópicas. Essa ideologia pertence ao aparato social estabelecido; é 

um requisito para seu funcionamento contínuo e parte da sua racionalidade. 
 

Logo, a ideologia é incorporada no imaginário social: o preço do progresso é a 

destituição das faculdades humanas de pensar, levando a regressão subjetiva, característico do 

ego enfraquecido e adaptado às estruturas hierárquicas da sociedade, enquanto acusa as 

alternativas de mito ou fantasia. 

Segundo Adorno (p. 74, 1996), 

 

A regressão subjetiva favorece, por sua vez, a involução do sistema. Porque (...) a 

consciência do sistema era disfuncional, a consciência das massas assimilou-se e 

equiparou-se ao sistema, renunciando cada vez mais à racionalidade do ego firme, 

coerente, uma racionalidade que ainda estava implícita no conceito de sociedade 

funcional. 
 

Na sociedade moderna, portanto, essa regressão subjetiva acaba por ser necessária ao 

próprio desenvolvimento das forças produtivas. Tudo na sociedade encontra-se mediado, 

encoberto pelo “véu tecnológico” (ADORNO, 1996, p.74), que suprime e deforma a 

totalidade, deixando em si apenas a aparência: os antagonismos velados não permitem a 

diferenciação, dando uma falsa identificação da parte pelo todo. O modo pelo qual a 

materialidade é produzida constitui-se como sua própria ideologia, deformando igualmente a 

cultura e reafirmando as relações de produção e consumo. 

As relações da sociabilidade do capital desenvolveram-se além do previsto nas 

teorias marxistas, ou seja, as relações de produção se mostraram mais elásticas do que outrora 

Marx previra (ADORNO, 1996). Logo, as contradições sociais não conduziram o capitalismo 

a seu fim como sistema econômico, mas acabou por absorvê-las, usando as próprias 

contradições da sociedade para seu desenvolvimento e hegemonia. 

Conquanto desenvolvimento do sistema capitalista, tratando de forma contemporânea 

ao problema, o modo de produção mantém a sua estrutura de classes, sendo a posição que o 

sujeito ocupa no processo produtivo. Mas, as relações de produção se transformaram, dando a 

falsa impressão que suas classes básicas já não mais importam ou existem, a ideologia trata-se 

de ocultar as relações sociais que se originam a partir da indústria. A contradição das classes 

foi transformada, devido à hegemonia do pensamento unidimensional, que retira da sociedade 

sua capacidade de protesto (MARCUSE, 1973; ADORNO, 1996). 

A autoconservação e heteronomia desenvolveram-se a tal ponto, que o sistema de 

satisfação necessidades, isola os indivíduos, promove a indiferença e mantém todos em um 



 

55 

estágio de miséria objetiva e subjetiva. A história se engendra pela interpenetração do novo e 

do velho, onde o progresso se efetiva como poderio de dominação, e que tomam um escopo 

cada vez mais velado (FRANCO, 2004). 

Em consequência, “na medida em que cresce a capacidade de eliminar 

duradouramente toda a miséria, cresce também desmesuradamente, a miséria, enquanto 

antítese da potência e da impotência” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 43). 

O esclarecimento torna-se a mistificação das massas (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006), onde a natureza que deveria ser dominada como repressão ao medo mítico, reverte-se 

na dominação dos sujeitos. O que impera é a dependência e criação de novas necessidades 

frente ao aparato técnico, que expressa 

 

(...) a falta de liberdade, a dependência em relação a um instrumental que escapa à 

consciência daqueles que dele se utilizam, estende-se universalmente sobre os 

homens. A tão deplorada falta de maturidade das massas é apenas o reflexo do fato 

de que os homens continuam não sendo senhores autônomos de sua vida; tal como 

no mito, sua vida lhes ocorre como destino (ADORNO, 1996, p. 67). 
 

A subjetividade do indivíduo da sociedade industrial articula-se em torno da 

heteronomia, da falsa experimentação do real. No aforismo 36 da Minima Moralia, Adorno 

(1992) discorre que a enfermidade atual consiste justamente na normalidade. Isso porque a 

ausência de conflitos, geradora da normalidade, mostra que a contradição é tão ocultada pela 

calculabilidade apriorística da indústria, que os sujeitos se tornam apáticos, não há 

nervosismo ou calma, mas uma mimese com o inorgânico, ou seja, uma semelhança com a 

maquinaria da produção. Essa mimese só se realiza enquanto universal, não apenas no sujeito, 

que nada mais carrega de uma vida não prejudicada. Logo, todas as forças são arrefecidas 

antes mesmo de chegar a um patamar de conflitos. 

Complementado pelo aforismo 40, Adorno (1992) nota que os conflitos perderam seu 

aspecto ameaçador, mas não foram extintos da realidade. Nesses termos, se considera uma 

espécie de mal universal, imediatamente absorvidos pela tendência à identificação dos 

sujeitos. Os conflitos que são geradores da espontaneidade se arrefecem ao ponto de que 

nenhuma ação tomada pelos sujeitos, já não se encaixem em categorias e formas pré-

definidas. 

O pensamento simplificado e automatizado apresenta igualmente uma destituição da 

memória subjetiva. A memória é aquilo que “(...) não se esvai na imediatez do acontecimento” 

(FRANCO, 2003, p. 161). É, portanto, relacionada à experiência, tanto quanto às vivências e 
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que, na vida moderna, são tomadas por excessos de estímulos proporcionando uma 

acumulação de vivências fragmentadas que não convergem em experiências não prejudicadas. 

O tempo da formação autêntica e, portanto, da racionalidade emancipatória, é 

comparado à atividade artesanal. Ele caminha na contramão da atividade fabril, e não força o 

indivíduo a responder estímulos exteriores com rapidez, ou repetição mecânica de ações sobre 

o meio. 

A informação, sem o nexo de causalidade histórica, converte-se em semiformação. 

Para que o indivíduo tenha a capacidade de intervir no processo de criação da materialidade, é 

necessário a reelaboração do passado, através da memória. “Mas tal poder de intervenção 

esmorece diante das condições sociais objetivas que determinam a prevalência da 

semiformação” (ZUIN, 2018, p. 3). Junto do progresso técnico, necessário ao sistema 

produtivo, caminha o progresso do poder ordenador e gestor, formas de controle, sobre os 

indivíduos. Mas, esse poder evolui de uma forma totalitária pelo terror, para uma forma 

totalitária eficiente através da tecnologia, que anula as diferenças entre vida pública e privada 

e controla os interesses sociais e individuais para que sejam condizentes com o processo de 

desenvolvimento do capitalismo (MARCUSE, 1973). 

A vivência é a experiência degradada (FRANCO, 2003), que causa a cisão entre o 

indivíduo e o meio, um estado de informação sem nexo de causalidade histórica, tanto 

objetiva (social), quanto subjetiva (a história do sujeito) e característico da relação homem-

maquinaria-ferramenta. Está atrelada ao tempo-cronológico da linha de produção – rápida e 

ríspida, eficiente, eficaz, e que não constitui subsídios duráveis para a formação da 

experiência. Embora não sejam exclusivos da modernidade, tal qual em tempos de guerra – 

que segundo Walter Benjamin empobreceram os velhos da experiência, a qual se manifesta na 

capacidade de narrativa e se traduz como um silenciamento dos combatentes, agora toma 

aspectos totalizantes, ou seja, o modo de produzir a materialidade condicionou a vivência 

como dominante sobre a vida social, sem nunca remeter às relações sociais que as produzem, 

gerando a consciência prejudicada. 

Dessa forma,  

 

O progresso técnico, levado a todo um sistema de dominação e coordenação, cria 

formas de vida (e de poder) que parece reconciliar as forças que se opõem ao 

sistema e rejeitar ou refutar todo protesto em nome das perspectivas históricas de 

liberdade de labuta e de dominação. A sociedade contemporânea parece conter a 

transformação social – transformação qualitativa que estabeleceria instituições 

essencialmente diferentes, uma nova direção dos processos produtivos, novas 

formas de existência humana (MARCUSE, 1973, p. 16). 
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Logo, na próxima subseção, serão discutidas formas de controle social a partir da 

tecnologia, relacionando as implicações sociais da técnica. Compreende-se assim, como a 

tecnologia na sociedade contemporânea engendra a aniquilação do pensamento autocrítico 

frente aos objetos, bem como a questão de que a difusão das inovações técnicas é mais 

dependente da percepção, ocultando a sua função de força produtiva. 

 

2.2 O LADO SOMBRIO DA TECNOLOGIA 
 

A técnica e a tecnologia, ao tornarem-se forças produtivas, articulam-se em torno da 

potencialização e aumento da produção, diminuindo a necessidade do trabalho humano, ou 

seja, do trabalhador concreto. As relações entre os sujeitos são prejudicadas cada vez mais, 

como uma forma de contradição. A tecnologia oferece possibilidades de aumento da 

racionalidade e produção de bens que poderiam satisfazer as necessidades humanas, mas, ao 

mesmo tempo, servem a produção destrutiva do capital (MARCUSE, 1973). Para efeitos de 

análise, seguimos a conceituação de Crochík (2003, p. 108) acerca de técnica e tecnologia, na 

qual 

 

(...) a técnica, como um conjunto de habilidades e regras especiais para realizar 

determinada atividade, faz parte do agir humano, e, assim como a disciplina, é 

indispensável. O artista, o cientista, o cirurgião não executam bem suas atividades 

sem um bom domínio da técnica. Já a tecnologia implica um conjunto de princípios 

científicos que se aplicam à técnica e, de certa maneira, tornam-na formal. 
 

Nesse contexto, é importante salientar que a técnica e os conceitos científicos que a 

formalizam, não são neutras, mas resultado de um tipo específico de desenvolvimento do 

esclarecimento totalitário. Segundo Marcuse (1973), o que une a Razão pré-tecnológica e a 

Razão tecnológica, ainda é a dominação do homem pelo homem, que não apenas é feita 

através da tecnologia, mas a dominação se tornou uma forma de tecnologia. 

Essa racionalidade tecnológica se transformou em uma racionalidade política, pois 

para Marcuse (1999), a tecnologia é caracterizada como a totalidade dos instrumentos, que 

caracteriza a era das máquinas, mas também como uma forma de moldar as pessoas, através 

da padronização dos pensamentos e padrões comportamentais, de modo que sejam afins com 

o modelo de sociedade promulgado por essa organização em específico. Já relacionando ao 

nosso objeto de estudo, essa racionalidade política e tecnológica fica impressa nos novos 

instrumentos normativos da educação, a partir do momento em que uma Base Nacional tem a 
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intenção de tornar homogênea a formação, refutando as alternativas, enquanto as mentiras de 

um respeito à diversidade e oferta de alternativas se esforçam para se mostrar como verdade. 

A microeletrônica e seus circuitos integrados, que tem por marco o desenvolvimento 

do computador, proporciona a velocidade comunicacional e pode aproximar os sujeitos, mas, 

ao mesmo tempo, é usada satisfatoriamente para expansão do capitalismo a nível global e para 

gestão das necessidades, tanto quanto as forças produtivas, da qual é parte integrante. Tomado 

como sinônimo da modernização espalha-se para todos os aspectos da vida social. Dos bolsos 

aos céus, os limites para a computação parecem infindáveis. Na educação, os computadores 

conferem o ar do produtivismo fabril, que atualmente contribuem para o engodo da formação 

(SILVA, 2008). Segundo Crochík (2003) alega-se, em favor do uso de computadores na 

educação, o fato de eles supostamente serem mais atraentes e propiciarem maior 

protagonismo dos alunos frente ao processo de ensino-aprendizagem. Mas há de se 

considerar, do ponto de vista subjetivo, que as informações veiculadas pela TV e pelo rádio, 

se interpenetram no mundo simbólico do indivíduo, ou seja, as informações – pontuais e sem 

nexo de causalidade histórica – são completadas pelo indivíduo, seguindo os pressupostos da 

psicologia da forma, ou Gestalt. A dicotomia entre passividade e aprendizado ativo, cuja 

diferença é apenas uma relação técnica, se mostra diferente no plano da consciência. 

No sistema produtivo, a maquinaria exclui o trabalho humano concreto, agora 

executado pela máquina – incansável, sem psique e com potencialidades para aumentar a 

produção em escala inimaginável, sem necessariamente aumentar a necessidade de mão de 

obra humana. 

As necessidades humanas são atendidas por epifenômeno, enquanto as mesmas 

adaptam-se ao aparelho produtivo, subvertendo a lógica do trabalho orientado a satisfazê-las, 

mostrando-se totalmente dirigidas pelo aparato técnico (ADORNO, 1996). Quanto maior o 

desenvolvimento da complexidade da maquinaria, que representa a hipermaturidade social, 

mais se distancia de satisfatoriamente afastar o homem do reino das necessidades.  

Marcuse (1973) argumenta que a tecnologia produz uma redução na dependência 

entre os sujeitos, mas aumenta a dependência na ordem objetiva das coisas. A sociedade atual 

consegue aumentar cada vez mais a gestão e controle dos indivíduos, enquanto a 

racionalidade se torna elevada, pois ela mantém suas estruturas hierárquicas e aumenta a 

eficiência e eficácia da exploração do trabalho. 

Para Renato Franco (2004, p. 197), “a produção econômica está apoiada em uma 

exploração técnico-científica da natureza, que, porém, não liberta o homem do reino da 



 

59 

necessidade”. Esta exploração, portanto, dissemina duas lógicas, que se interpenetram, sendo 

a primeira, de que a natureza é uma coisa inorgânica, sem vida, sem limites para sua 

exploração e, segundo, de que a lógica da dominação – sobre os homens e sobre a natureza – 

fica instaurada a partir da racionalidade técnico-instrumental, não livrando o homem do reino 

das necessidades, mas reforçando o controle e gestão social, enquanto cria novas necessidades 

para retroalimentar o aparato produtivo. 

A racionalidade que perpassa a maquinaria e se direciona para todos os aspectos da 

vida social e é, portanto, uma racionalidade irracional (ADORNO, 1996). Embora seja capaz 

de eliminar a miséria, a perpetua, pois, o modo de satisfação das necessidades no sistema 

capitalista se dá a partir da criação e potencialização de novas necessidades, enquanto o 

trabalho humano torna-se dispensável, e a natureza torna-se coisificada, destituída de sentido 

simbólico. O antianimismo da racionalidade tecnológica serve primeiramente à dominação, ao 

passo que rejeita uma racionalidade que aja na contramão do processo de exploração. 

Não é possível negar que o excesso informacional da contemporaneidade contenha a 

contradição de que, apesar da vasta quantidade de informações disponíveis, os sujeitos 

adotem posições ideológicas que contemplem o anti-intelectualismo, a exaltação à barbárie 

como forma de resolução de conflitos. Os conteúdos veiculados não representam conteúdos 

formativos per se, mas se vinculam a uma estética semiformativa, característica da indústria 

cultural. A mesma rede informacional que possibilita a organização social, ao mesmo tempo, é 

capaz de contê-la. 

A tecnologia, segundo Crochík (2003), carrega em si parte da racionalidade – e, 

portanto, a intencionalidade – das técnicas das quais se origina, mesmo que represente uma 

potencialidade benéfica para a humanidade, mas ainda predisposta a servir como força 

produtiva. Não se trata também de negar a utilização das tecnologias, mas observar seu 

enredamento social, seu funcionamento como modo de dominação, pois sua utilização já 

implica uma tomada de decisão, visto que a própria ciência não é neutra. 

Para Zuin (2018), apesar de seu vínculo com o modo de produção, a tecnologia 

apresenta a contradição no que diz respeito à formação de memórias: a informação persistente 

na memória dos discos rígidos ou sólidos torna-se não um campo fértil para a memória 

subjetiva, mas seu oposto, a aceleração se converte em semiformação socializada em larga 

escala. Com relação à sociedade, apesar das informações amplamente disponíveis, que é uma 

possibilidade para a emancipação, a chamada sociedade do conhecimento possui uma 
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contradição imanente, que evita os indivíduos de atingirem a emancipação. Nas palavras de 

Türcke (2008, p. 29), 

 

uma “sociedade do conhecimento” não é composta por muitos ”conhecedores”, mas 

sim por pessoas que não sabem como podem concentrar o conhecimento, reunido 

em técnicas, aparelhos, arquivos e bibliotecas, em unidades transparentes ou ao 

menos acessíveis. 
 

Dessa forma, a velocidade informacional, unida à pontualidade das informações 

veiculadas, dificulta a contiguidade e relação das informações. Em outras palavras, o sistema 

é preconcebido de forma a não proporcionar por si mesmo a formação, ao passo em que sua 

própria racionalidade já leva os sujeitos a abdicarem do pensamento emancipado em favor da 

adaptação. 

Segundo Maia (2018), o potencial dialógico entre os sujeitos torna-se prejudicado, 

pois a mediação técnica das relações sociais as fragiliza. Vivemos aspectos duais da 

complexidade técnica: o que fragilmente nos une como sucedâneo da experiência autêntica, 

nos afasta, nos segrega, retira o potencial de levante popular, absorvendo a libido através do 

cristal líquido. 

Para Marcuse (1973, p. 150), 

 

Um computador eletrônico pode servir ao mesmo tempo a uma administração 

capitalista ou socialista; um ciclotron pode ser uma ferramenta igualmente eficiente 

para um grupo bélico ou um grupo pacifista. (…) Contudo, quando a técnica se torna 

a forma universal de produção material, circunscreve toda uma cultura; projeta uma 

totalidade histórica – um “mundo”.  
 

Marcuse (1999) explicita que a tecnologia é um processo social no qual a técnica 

industrial é um fator parcial. Há uma racionalidade contraditória e totalitária que antecede a 

técnica e coordena seu desenvolvimento, ou seja, os grupos sociais direcionam a utilização a 

maquinaria, tanto quanto as mantém. 

A tecnologia como modo de produção tem a característica de organizar as relações 

sociais, desenvolvendo e orientando padrões comportamentais que são afins a uma lógica 

dominante. Nesse sentido, “a técnica por si só pode promover tanto o autoritarismo quanto a 

liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento quanto a abolição do 

trabalho árduo” (MARCUSE, 1999, p. 74). 

Mas, na evolução da técnica em que atualmente se encontra a sociedade em seu 

estágio de desenvolvimento, faz com que o “princípio da eficiência competitiva” 

(MARCUSE, 1999, p. 76) contradiga a liberdade individual que a classe burguesa propunha 
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como ideal. Aquelas ideias, advindas de outras formas de racionalidade, tiveram que sucumbir 

à eficiência esmagadora da racionalidade dominante na era industrial, promovendo 

igualmente uma transformação nas relações sociais. Portanto, o sistema de produção de 

mercadorias, junto ao poder tecnológico, levou cada vez mais ao monopolismo, à 

concentração do poder da técnica e capital econômico. 

O mesmo aparato que tornou possível um elevado padrão de vida, ele exige uma 

coordenação rigorosa do indivíduo. A factualidade coordena a racionalidade, com a diferença 

de que a máquina se torna a personificação do fato a que a Razão individual deve se 

relacionar, com normas mecânicas prescritas, que já são de antemão calculadas, se levarmos 

em consideração que a indústria cultural retira o esquematismo do sujeito e transpõe para a 

indústria. Não é mais o sujeito que categoriza os fatos, mas a indústria já categorizou e já 

antecipou as reações possíveis. Logo, há na sociedade uma forma eficiente de controle e 

gestão dos sentidos e pensamentos, mesmo sem deixar de ser altamente racionalizada. 

O aparato técnico necessita da subordinação do sujeito, mais do que isso, ela 

qualifica qualquer tentativa de protesto como irracional. A racionalidade tecnológica priva o 

indivíduo de sua liberdade, mas este não sente como se fosse alguma força externa; ele a 

renuncia como forma de adaptação (MARCUSE, 1999). 

Para Marcuse (1999, p. 97),  

 

A liberdade individualista nasceu como uma atitude crítica e de oposição que 

derivava a liberdade de ação da liberdade irrestrita de pensamento e consciência e 

media todos os padrões e relações sociais pelo interesse próprio racional do 

indivíduo. Ela transformou-se na racionalidade da competição em que o interesse 

racional foi substituído pelo interesse de mercado, e a conquista individual foi 

absorvida pela eficiência. Acabou em submissão padronizada ao aparato que ela 

própria criou e que tudo abrange. (…) Racional é aquele que mais eficientemente 

aceita e executa o que lhe é determinado, que confia seu destino às grandes empresas 

e organizações que administram o aparato. 
 

A racionalidade tecnológica, portanto, é uma cisão em termos de experiências. As 

vivências são orientadas à interação com a maquinaria, que ocorre de forma mecânica e com 

intento de submissão e renúncia das liberdades, ao remeter à ideia de que apenas com a 

submissão ao sistema já racionalizado, é que se consegue alcançar os resultados desejados. As 

máquinas, apesar de poderem ser utilizadas para diferentes projetos de sociedade, não fazem 

nada além daquilo que são projetadas. O indivíduo racional, é aquele adaptado ao aparato, se 

torna eficiente e eficaz, e o intelecto não se volta para o desenvolvimento individual, mas para 

o treinamento, para a eficiência padronizada da indústria. A Razão técnica empobrece a 
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experiência e consiste no sucedâneo da formação e, principalmente, esvai o potencial da 

memória. Acabam por prejudicar a capacidade da narrativa, pelo excesso de informações 

veiculadas, sem o tempo necessário ao processamento – sendo tempo um imperativo da 

formação autêntica (MAIA, 2018). 

Tão logo o sistema capitalista desenvolveu-se, com sucessivas transformações 

tecnológicas, mais desenvolvidas se tornaram as formas de dominação e controle. A cultura 

acaba por comprometer-se com o modo de produção industrial, rigidamente gerida, e como 

suporte para a racionalidade instrumental (FABIANO, 2003). 

A internet conecta e integra o cotidiano dos indivíduos e a realidade passa a ser 

percebida por meio dos olhos inorgânicos de silício, mediados pelo cristal líquido. A 

percepção da realidade se torna virtualizada e facilmente manipulável através dos meios de 

comunicação, tornando a cultura igualmente padronizada, eliminando a plurivocidade do 

pensamento (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). 

A hipermídia é também conhecida como convergência midiática (JENKINS, 2009). 

Se o hipertexto (TÜRCKE, 2008) é uma relação entre textos de forma mecânica, produzida 

artificialmente através da máquina, a hipermídia é a evolução do hipertexto. Há a conjunção 

entre diferentes mídias e suportes comunicacionais, direcionando-se para a internet. Os 

aparelhos convergem diferentes aportes midiáticos em um aparato técnico, o que possibilita a 

comunicação entre consumidores e agências produtoras de conteúdo em tempo real. Podemos 

afirmar que hipermídia é a forma comunicacional, mas seu conteúdo reflete a necessidade 

econômica. A natureza das mensagens é na forma da informação-mercadoria, que converge 

consumidores, mercados e práticas sociais em uma plataforma de alcance global. Interessante 

salientar que Jenkins (2009) afirma que a cultura da convergência não vem da tecnologia, mas 

ela está nos cérebros dos consumidores. Em outras palavras, por mais bem desenvolvidos os 

aparatos técnicos, a convergência é uma característica cultural, portanto, coletiva, embasada 

nas relações de troca do sistema capitalista. 

A tecnologia, agora massificada, oferece possibilidades duais: ao mesmo tempo em 

que promove o conforto dos indivíduos, promove o isolamento, pelo sucedâneo das relações 

sociais não autênticas. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que gastamos menos tempo 

com tarefas triviais, esses artefatos altamente difundidos, acabam por enfraquecer o processo 

de socialização (FRANCO, 2004). A pretensa emancipação pela imersão da vida na mediação 

técnica, representa o confinamento, do pensamento e ação, do sujeito contemporâneo. 
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Cada vez mais, em consequência, o modus operandi confina-se no “gesto mínimo” 

(FRANCO, 2004, p. 194) e acelerado, mimetizando o comportamento do trabalhador fabril. 

Interagimos com o mundo ao apertar botões e tocando em telas frias, que ilusoriamente 

proporcionando interatividade, no entanto, as respostas aos estímulos são predeterminadas de 

antemão. Pouco se faz para além do campo de ação já planejado para a máquina. A 

experiência da ação veloz se desvincula da autêntica experiência, relacionando-se mais com a 

atividade fabril, do que com a experiência contígua necessária à formação de experiências 

duráveis. 

Ainda segundo Franco, (2004), a universalização do aparato técnico, engloba uma 

lógica perversa: a lógica da dominação através da materialidade, da administração dos 

estímulos para administração das reações. A posse e manuseio do aparato técnico são 

facilitadas por meio da operação simples, dos gestos mínimos, os quais simplificam também o 

pensamento – que é derivativo da relação com a vida material e produção da existência. 

No final do século XX, o sistema capitalista entra em um processo de integração e 

reestruturação, com intensos processos de privatização de empresas estatais, 

desregulamentação dos mercados, simbolizado pelo Estado mínimo na intervenção 

econômica, mas máximo na gestão da violência física ou simbólica (MAIA, 2018) e, graças 

aos avanços tecnológicos em comunicações e gestão da informação, aumenta-se o fluxo do 

comércio entre países, proporcionando a criação de blocos econômicos, acumulação flexível 

de capital e estabelecimento das empresas transnacionais em territórios diversos. 

Notadamente, Everett Rogers (1983), no livro intitulado Diffusion of Innovations4, 

nota que a adoção a todas as inovações tecnológicas é mais dependente da percepção e, 

portanto, do convencimento, para serem difundidas. A ideia tomada como nova, não o é 

necessariamente, mas passa pelos processos de comunicação de um sistema social, através das 

hipermídias, marketing, comunicação entre os sujeitos, levando ao convencimento de que 

aquilo que se oferece é superior às ideias e aparatos anteriores. Em consequência, a gestão da 

produção de acordo com as demandas, da acumulação flexível, também se torna um ajuste da 

difusão de inovações técnicas, e gestão das percepções individuais, para uma valoração moral 

e ética adequada ao progresso do sistema econômico. 

Ainda segundo o autor, as inovações carregam em si cinco características: relative 

advantage (vantagem relativa), compatibility (compatibilidade), complexity (complexidade), 

trialability (testabilidade) e observability (observabilidade). 

 

4 “Difusão de inovações”, tradução nossa. 
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A primeira característica das inovações, da vantagem relativa, refere-se à ideia de 

que a tecnologia necessita ser percebida como vantajosa quando imediatamente comparada ao 

artefato técnico que a antecede, ou seja, uma máquina deve ser representada e entendida como 

progresso, mesmo que a ideia não seja necessariamente nova ou benéfica em sua totalidade. 

Trata-se de exaltar as qualidades do aparato, enquanto seus efeitos colaterais são 

negligenciados.  

 

Quando indivíduos (ou uma organização) passam pelo processo de decisão da 

inovação, são motivados a buscar informações para diminuir a incerteza sobre a 

vantagem relativa de uma inovação. Os potenciais adotantes querem conhecer o grau 

em que uma nova ideia é melhor do que uma prática existente. Então, vantagem 

relativa é muitas vezes o conteúdo das mensagens de rede sobre uma inovação. O 

intercâmbio dessas informações de avaliação da inovação está no cerne do processo 

de difusão5 (ROGERS, 1983, p. 217, tradução nossa, grifos nossos). 
 

A segunda, compatibilidade, trata-se do  

 

grau em que uma inovação é percebida como consistente com os valores existentes, 

experiências passadas e necessidades de possíveis adotantes. Uma ideia que é mais 

compatível é menos incerta para o potencial adotante. Uma inovação pode ser 

compatível ou incompatível (1) com valores e crenças socioculturais, (2) com ideias 

previamente introduzidas, ou (3) com as necessidades do cliente por inovações6 

(ROGERS, 1983, p. 223, tradução nossa, grifos nossos). 
 

A tecnologia mostra-se congruente com a racionalidade dominadora, na medida em 

que se estabelece como ordenadora dos estímulos e necessidades, dando uma forma sui 

generis ao mundo simbólico, que também é ético e moral, portanto, cultural, preparando os 

sujeitos para a recepção das novidades. Não obstante, as próprias necessidades, como dito 

anteriormente, são voltadas ao aparato técnico, fazendo com que a tecnologia seja mais 

facilmente adotada quanto mais se aproxima à lógica da sociedade. 

 O pressuposto da complexidade representa seu oposto, pois quanto mais 

simplificada a forma de operacionalização da inovação, mais facilmente esta será difundida 

no meio social. Quanto mais remeter ao gesto mínimo (eficácia) e proporcionar a satisfação 

das necessidades com menor esforço (eficiência), mais fácil aderir ao aparato predefinido. 

 

5 No original: “When individuals (or an organization) pass through the innovation-decision process, they are 

motivated to seek information in order to decrease uncertainty about the relative advantage of an innovation. 

Potential adopters want to know the degree to which a new idea is better than an existing practice. So 

relative advantage is often the content of the network messages about an innovation. The exchange of such 

innovation-evaluation information lies at the heart of the diffusion process”. 

6 No original: “Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as consistent with the existing 

values, past experiences, and needs of potential adopters. An idea that is more compatible is less uncertain to 

the potential adopter. An innovation can be compatible or incompatible (1) with sociocultural values and 

beliefs, (2) with previously introduced ideas, or (3) with client needs for innovations”. 
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Com relação às inovações que são testadas, experimentadas pelos sujeitos, é possível 

afirmar que elas têm sua taxa de adesão mais rápida, quando comparadas a inovações não 

testadas. O teste, porém, não representa uma relação empírica com o objeto, concreta, mas 

provém de uma pseudoconcreticidade (KOSIK, 1995). A pseudoconcreticidade contempla: 

  

- O mundo dos fenômenos externos, que se desenvolvem à superfície dos processos 

realmente essenciais; 
- O mundo do tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos homens (a 

qual não coincide com a práxis crítica revolucionária da humanidade); 
- O mundo das representações comuns, que são projeções dos fenômenos externos 

na consciência dos homens, produto da práxis fetichizada, formas ideológicas de seu 

movimento; 
- O mundo dos objetos fixados, que dão a impressão de ser condições naturais e não 

são imediatamente reconhecíveis como resultados da atividade social dos homens 

(KOSIK, 1995, p. 15) 
 

Logo, o princípio da testabilidade das inovações pode ser acometido pelo fetichismo 

da práxis, ou seja, a indústria cultural pode assumir a testabilidade pelo sujeito, socializando 

um discurso que de que a inovação foi amplamente aceita pela sociedade, mesmo sem sê-la. 

Isso compõe igualmente a ideologia, enquanto processo de construção da consciência social 

(ADORNO, 1996). 

Tão logo a inovação técnica é fixada, se torna naturalizada pelo choque estético e 

pelo reconhecimento de que é apenas progresso, sem identificação fácil de seu potencial 

regressivo, ela toma ares de pseudoconcreta. A experimentação é subvertida em estética, 

representação, tornando a sua aceitação como cega e baseada em experiências prejudicadas, 

tanto quanto prejudica os sentidos. 

A pseudoconcreticidade da tecnologia caminha no sentido contrário à educação para 

a realidade, pois “a educação para a realidade ocorre na relação do homem com ela; a 

diferenciação é gerada pela resistência dos objetos mundanos a nossos desejos; sem essa 

resistência, os limites do eu são fragilmente estabelecidos” (CROCHÍK, 2003, p. 104). 

Para Adorno (1995, p. 143), existe uma relação dialética entre a adaptação e 

emancipação, pois “emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade. Mas 

a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da realidade, e esta envolve 

continuamente um movimento de adaptação”. Nesse sentido, o que se torna prejudicada é a 

comprovação da realidade. O esquematismo, que agora é da indústria em vez do sujeito, 

oferece objetos que não oferecem resistência, pois os suportes midiáticos se convergiram para 

uma unidade coesa, onipresente, que circunscreve, tanto a realidade, como indica as formas de 

comprovação para que a adaptação seja preponderante. A formação necessita da tensão entre 
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pensamento e realidade, com a autorreflexão crítica dos conteúdos do pensamento. Logo, as 

condições de resistência, ou de negação, com relação aos aspectos positivos dessa cultura, 

ficam minimizados frente a sedução midiática. 

Em Crochík (2003, p. 104), “os objetos apresentados à distância não oferecem 

resistência, são aparências, e as operações que incidem sobre elas são mediadas pela máquina; 

essa sim oferece resistência”. Dessas relações podem surgir duas consequências: a primeira, 

de que a partir da mediação técnica exagerada, o eu fica fragilmente construído; a segunda, de 

que falsamente o indivíduo controla a máquina. 

Com relação à primeira consequência, afirma que pelo enfraquecimento da 

comparação entre o eu e os objetos, a própria subjetividade fica enfraquecida, pela não 

diferenciação do real e do aparente, do desejo pelo objeto de desejo, mas por sua 

representação ilusória. A segunda, no que diz respeito ao controle da máquina, discorre sobre 

o sucedâneo da linguagem presente na internet, em que a linguagem se comunica pelo 

indivíduo. A padronização simplificada da linguagem através de representações imagéticas 

empobrece a linguagem e, portanto, a capacidade de narrativa, transpondo-se para além dos 

displays, para todos os aspectos da vida social. 

A testabilidade tanto quanto a complexidade demonstra que a vivência tende para a 

autoconservação, reduzindo riscos para atuação na sociedade, enquanto simplifica o 

pensamento, pois quanto mais facilmente o artefato técnico é manipulado ou 

operacionalizado, mais tende a mimetizar a maquinaria na forma de pensar a realidade. 

A observabilidade (ROGERS, 1983) é performática, pois os sujeitos que percebem o 

valor positivo do progresso representado, pela pseudoconcreticidade, têm maiores chances de 

adesão ao artefato técnico. Novamente, trata-se mais de percepção, do que vantagens reais. As 

agências que disseminam valores culturais não autênticos, como a mass media, podem 

facilmente manipular a percepção com relação ao objeto, onde este tende a satisfazer 

necessidades criadas pela maquinaria, através da indústria cultural. O fenômeno social da 

difusão de artefatos técnicos (compreendidas como inovações) tem em seu cerne uma 

linguagem que prejudica a própria experimentação do real, sem fazer o détour (KOSIK, 1995) 

necessário ao seu desvelamento. 

A informação como mercadoria acirra novamente a divisão social do conhecimento, 

separando aqueles que detêm o monopólio do pensamento e aqueles que estão confinados na 

ação acrítica, na reprodução ideológica. Os polos do monopólio de pensamento comunicam-

se, excluindo de si o resto da população. Para a população, portanto, sobra a informação 
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mediatizada na massificação do meio técnico, já arquitetada desde o seu princípio pela 

indústria cultural, empobrecida de conteúdos formativos. O empobrecimento converte-se em 

poder real, pois 

 

Se a organização da sociedade impede, de um modo automático ou planejado, pela 

indústria cultural e da consciência e pelos monopólios de opinião, o conhecimento e 

a experiência dos mais ameaçadores eventos e das ideias e teoremas críticos 

essenciais; se, muito além disso ela paralisa a simples capacidade de imaginar 

concretamente o mundo de um modo diverso de como ele dominadoramente se 

apresenta àqueles pelos quais ele é construído, então o estado de espírito fixado e 

manipulado torna-se tanto um poder real – um poder de repressão – quanto outrora o 

oposto da repressão, o espírito livre, [emancipado], quis eliminá-la(ADORNO, 

1996, p. 70). 
 

A cultura promulgada por estes meios compromete-se com a perpetuação do modo 

de produção (FABIANO, 2003), expropriando os indivíduos de seus sentidos, fato cada vez 

mais presente na vida contemporânea, pois,  

 

Nesse retorno do culto ao mito, o homem contemporâneo vai se moldando à imagem 

do vídeo, rito de passagem por onde os valores da indústria cultural mais se 

incorporam e se solidificam-se no imaginário social (FABIANO, 2003, p. 137). 
 

As tecnologias educam, mas para a conformação a padrões comportamentais que se 

tornam naturalizados, pelos sucessivos choques estéticos, pela repetição, pela exaltação dos 

sentidos virtualizados e, sobretudo, pela preponderância da vivência sobre a experiência. 

Mais do que isso, a estética da indústria cultural arrefece ainda mais a porosidade 

temporal, em nome de eficiência e eficácia, que se torna um imperativo para afirmação na 

sociedade. O choque estético supracitado decorre da dessignificação da Arte autêntica, 

enquanto produz uma superprodução semiótica (DURÃO, 2008), cria uma forma falsificada 

de arte mediada pela técnica, que arrefece as experiências. 

Segundo Durão (2008), a indústria cultural apresenta uma força motriz econômica, 

onde a escolha da informação torna-se ilusória – apesar da existência de grande 

disponibilidade destas, apresentam certo grau de similaridade, ou seja, entre um canal e outro, 

um site, todas as diferenças se dissolvem, ao apresentar demasiada paridade na sua essência, 

que é a ratio tecnológica. 

A raison d’être da superprodução semiótica é a própria necessidade estrutural do 

capitalismo, que necessita do consumo contínuo para sua manutenção, formando sujeitos-

consumidores, através da cultura. Esta se dá através do incentivo contínuo a valores morais 
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virtualizados nas telas, racionalmente planejadas, projetando um ideal de gozo e felicidade 

alcançável apenas através das vias de representação e consumo. 

Para Durão (2008), essa superprodução se impõe ao indivíduo, tem a característica 

de se colocar como linguagem dominante, e sua abundância comunicacional representa, ao 

mesmo tempo, sua falta. Seu excesso de informações em tempo acelerado impossibilita a 

transformação de vivências pontuais em memórias não prejudicadas. 

Em Marcuse (1973), a liberdade não autêntica, ou seja, a liberdade apenas 

econômica, produtora e consumidora do sujeito não emancipado, mostra-se preponderante 

sobre as relações sociais, pois representa a dependência à ordem objetiva das coisas. Segundo 

o autor (1973, p. 142), 

 

Sem dúvida, a “ordem objetiva das coisas” é, ela própria, o resultado da dominação, 

mas é, não obstante, verdade que a dominação agora gera mais elevada 

racionalidade – a de uma sociedade que mantém sua estrutura hierárquica enquanto 

explora com eficiência cada vez maior os recursos naturais e mentais e distribui os 

benefícios dessa exploração em escala cada vez menor. 
 

A educação, que deveria ter um papel de produzir uma consciência verdadeira 

(ADORNO, 2003), agora fica racionalmente planejada através do poderio econômico e 

difusor de ideologias do sistema econômico. É, portanto, uma forma exterior de moldar 

comportamentos aceitáveis no locus do sistema produtivo que, inclusive, são contrárias ao 

próprio sentido da democracia. 

A princípio, as finalidades presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

apontam para as tecnologias como se estas fossem a cura universal para uma formação em 

decadência. Mas, a própria concepção de tecnologias nas normatizações não fica clara 

(SILVA, 2010), assumindo uma relação reducionista e pragmática, denunciando sua 

simplificação como adaptação às necessidades do modo de produção.  

Não somente as tecnologias não tem um sentido explícito, mas engendram uma 

relação com a prática predisposta a ocultar as relações sociais que originam esses 

fundamentos científicos e tecnológicos da dominação. Por conseguinte, resgata-se a noção de 

competências (SILVA, 2010; 2015; 2019), reduzindo a noção de competências à capacidade 

produtiva de um indivíduo, que deve ser competitivo, assim como a indústria necessita no 

contexto do capitalismo de acumulação flexível. É uma preparação para resolução de 

problemas, reunindo práticas do mundo do trabalho com a teoria. Nesse sentido, a 

escolarização se mostra como função profissionalizante, visto que sua função propedêutica se 

torna um sucedâneo do aspecto fabril. 
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A reflexão que propomos, por conseguinte, é como as tecnologias são compreendidas 

através da Teoria Crítica, e como influenciam na degradação do processo formativo, visto que 

a velocidade e excesso informacional não representam necessariamente aquisição de 

conhecimentos (COSTA, 2010), mas se relacionam à espetacularização da realidade. 

Para Costa (2010), as mídias de massa contemporâneas, com a internet como forma 

de difusão de informações, já assimilada pela lógica capitalista, coloca a educação como uma 

forma funcional, pragmática. Na sua dimensão estética, ela é desvinculada das experiências, 

que conduz a um excesso de estímulos sem tempo necessário para pensá-los. As informações 

aparecem rápidas, como um dado imediato, com uma estética descontínua, fragmentada. Mas, 

para que sejam satisfatoriamente utilizadas para a formação, necessitam que o sujeito 

desenvolva uma hierarquização de conteúdos, um apuro seletivo, em outras palavras, para que 

se realize como formação, necessita de uma autocrítica e autodeterminação para resistir às 

tendências impostas pela massificação da semicultura que, nesse sentido, se mostra como uma 

tendência integradora. 

A massificação, dotada da fragmentação, repetibilidade, descontinuidade das 

experiências, não traz uma melhora para a memória, mas conduz ao esquecimento. Segundo 

Costa (2010, p. 90), 

 

Em oposição a esses recursos utilizados pela indústria cultural, é que torna mais 

pungente a educação para a mídia. Ela pressupõe exercício permanente de 

decifração dos códigos de linguagem e estudo do funcionamento dos suportes 

midiáticos, cuja finalidade é alterar o estado de dessensibilização e de tolerância 

com a violência simbólica. 
 

Educação para a mídia, nesse sentido, é perpassar o caráter de imediatez, visto que os 

fenômenos tecnológicos e informacionais se apresentam como pseudoconcretos. Reforçar a 

imediatez, sem oferecer uma orientação para desvelar os conteúdos latentes das mensagens, 

converte-se em semiformação. A imediatez enquanto dado, fixa-se no plano da consciência, 

administrando o pensamento e os sentidos. Não se realiza a promessa da cultura, mas se torna 

um reforço para a barbárie. Essa perspectiva é contrária a uma educação pela mídia, que 

prejudica o processo formativo e promove apenas uma adaptação da consciência aos 

conteúdos veiculados. 

Essa formação através da técnica, que visa apenas adaptação, prende o sujeito no 

nível da percepção, sem o tempo não administrado para convertê-la em formação autêntica. É 

meramente superficial, desvinculada das experiências, é apenas informação (COSTA, 2010). 
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Como discorrido por Silva (2010), o sentido das tecnologias nessas normatizações é 

incerta, e essa ambiguidade prende a atenção na imediatez, converte a tecnologia em sua 

própria ideologia. Na atualidade, temos potencial para muitas experiências, por mais que 

sejam virtualizadas, mas oferecem uma multiplicidade de estímulos que, se as condições 

objetivas não reforçassem a semiformação seria um campo fértil para o aprendizado (COSTA, 

2010). Entretanto, apenas como ideologia, como prática fabril, a tecnologia não permite o 

entendimento da sua dimensão estética, das variadas formas de linguagem, nem permitem 

uma forma de orientação no mundo, sem que haja uma consciência clara das estruturas de seu 

desenvolvimento. 

Logo, a tecnologia de massificação de informações se torna onipresente (ZUIN; 

ZUIN, 2017b), com a universalização da presença dos computadores e smartphones. Dada a 

ampla disponibilidade desses artefatos, não há uma separação entre utilização e não 

utilização. Isso se transpõe para o processo educacional, gerando uma espécie de “onipotência 

narcísica” (ZUIN; ZUIN, 2017b, p. 226), dando a falsa impressão que os professores se 

tornaram obsoletos e os alunos controlam os aspectos do processo formativo, se 

assemelhando aos buscadores virtuais, como o Google. Tal qual uma proposta de educação 

para a mídia, ou seja, para uma diferenciação das informações universalizadas e massificadas, 

Zuin e Zuin (2017b) propõem igualmente uma abordagem crítica à mídia. 

Apenas inserir mais tecnologia no processo formativo, sem questionar os porquês, é 

se utilizar da tecnologia como fetiche. Não é suficiente tratar pedagogicamente do sentido 

operacional da técnica, mas proporcionar subsídios para uma crítica dos conteúdos 

informacionais, como as imagens e textos veiculados através das mídias digitais, em seu uso 

contínuo e ininterrupto. Devemos nos lembrar que no capitalismo tardio, essa forma de 

utilização acrítica é um imperativo para produção de bens e reprodução da sociabilidade do 

capital. 

Real e virtual também apresentam um caráter de contiguidade, no sentido que as 

expressões de barbárie do mundo real, são transpostas para o virtual (COSTA, 2010). 

Agressões, discriminações, bullying, são aspectos do pensamento autoritário que 

potencializam a formação das personalidades narcisistas e são agravados no meio digital. 

Aliado à falsa ideia de ter o controle sobre a formação, há o desprezo pela velha ideia de 

educação, que deve ser curada pela panaceia tecnológica. Mas, essa panaceia não é 

irreconciliável com a barbárie, pois a conexão com a produção, o entretenimento e o 
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afrouxamento da necessidade do outro (FRANCO, 2004) torna sua ambivalência como 

predisposta a atuar como mecanismo de propagação da semicultura. 

Quando analisamos a perspectiva da obra de arte (BENJAMIN, 1994; COSTA, 

2010), torna-se clara a ambivalência da tecnologia, como contradição entre formação e 

semiformação. Se na era da reprodutibilidade técnica a Arte precisa se afastar do seu original, 

tendo a intenção de exagerar seu valor de exposição frente ao seu valor de culto, nas 

plataformas digitais, a ciberarte se assemelha. Ao mesmo tempo em que é possível conhecer 

cores, formas, representações, em plataformas como YouTube e Vimeo, encontra-se a 

banalização estética, trazendo formas regressivas, tanto estéticas, quanto éticas, 

espetacularizadas para vencer a guerra pelos sentidos (TÜRCKE, 2004). Ademais, sempre se 

fala em tecnologias no processo educacional como um fator de motivação dos alunos 

(CROCHÍK, 2003), imediatamente levando ao pensamento que a educação que não seja 

intensamente mediada pela técnica, hoje, digital, seja desinteressante. A panaceia atual, na 

forma dos computadores, superou a máquina de aprender de Skinner, que permitia o 

condicionamento do aprendizado através de erros e acertos, que motivaria o aluno. 

Para Crochík (2003), portanto, é um erro pensar em aprendizagem ativa, que se 

assemelha ao aprendizado por meio do trabalho. Isso porque quando comparado ao ensino 

através da televisão, o sujeito necessita reconstruir as informações fragmentadas e 

descontínuas. Em segundo momento, a motivação é sempre alheia aos conteúdos do 

aprendizado e, por último, a aprendizagem aprende pelo aluno. Ela é tão simplificada que se 

assemelha ao esquematismo da indústria cultural: a decisão é retirada dos sujeitos e transposta 

para a indústria. Nesse caso, os conteúdos do aprendizado fornecem a repetição dos 

esquemas, mas não se referem aos seus conteúdos. Assim, as potencialidades de autocrítica se 

arrefecem na medida que são incorporados os esquemas. 

Há pelos menos mais dois engodos no que se refere às máquinas, o primeiro de que o 

usuário controla a máquina; o segundo de que a representação feita pela máquina é a própria 

realidade (CROCHÍK, 2003). Os objetos representados na máquina não oferecem resistência, 

portanto, não promovem uma educação para a realidade. 

As aparências com relação ao fenômeno tecnológico ainda são reforçadas pela 

própria tecnologia, que assume o lugar de produtor em vez de produto. A emancipação é cada 

vez mais apartada da consciência; ela submete tudo e todos ao poder de vigilância e controle 

através das máquinas. 
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Compreendido dessa forma, exaltar a educação pela sua quantidade utilizada de 

tecnologia é um engodo, pois esta tende para a dominação e controle dos sujeitos. Na era da 

Internet das coisas, “possibilita o exercício da onipotência do panóptico atemporal e 

espacialmente ubíquo” (ZUIN; ZUIN, 2018, p. 9), que possivelmente gera uma moral 

prejudicada pelo exagero do controle. O controle não se manifesta apenas na sua dimensão 

virtualizada, mas apresenta contiguidade com relação ao real. Na perspectiva da ilusão do 

controle das máquinas, podemos ilustrar com uma ferramenta difundida pelos próprios 

buscadores que, no caso do Google, chama-se Google Trends. Essa ferramenta permite 

analisar quais termos tiveram um aumento de popularidade em determinado recorte temporal. 

Em 3 de janeiro de 2019, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves, fez um pronunciamento amplamente divulgado nas redes sociais, sobre as 

cores corretas de vestimentas para as crianças, nos quais meninos deveriam vestir azul e 

meninas, rosa. Concomitantemente, no mesmo período, discutia-se no congresso as premissas 

para a reforma trabalhista, com a destituição da aposentadoria e também sobre a diminuição 

do montante de terras com demarcação para indígenas. 

A declaração da ministra, tendo a característica de espetacularização e estetização da 

realidade, teve uma rápida alta nas buscas através do Google, enquanto os outros dois fatos, 

sobre a reforma trabalhista e demarcação de terras indígenas, foram minimizadas pelo 

impacto das declarações tão esdrúxulas quanto os sujeitos que as proferiram. Em outras 

palavras, não apenas o que afetou amplamente a sociedade não foi percebido, quanto fica 

claro que a indústria cultural alimenta e dá a ilusão de controle sobre a busca de informações, 

que não são espontâneas, mas a curiosidade é administrada de forma exterior aos sujeitos. 

Acerca da mesma declaração, quando comparamos os termos “Damares”, 

“Trabalhista” e “Indígenas”, nota-se que o primeiro termo possui alta de popularidade, entre 

30 de dezembro de 2018 e 5 de janeiro de 2019. Os dois últimos termos possuem média de 

popularidade maior: as pesquisas sobre a ministra e sua declaração foram altamente 

pesquisadas, mas sua popularidade se arrefece na medida do esquecimento. Os dois últimos 

termos, que se referem à reforma trabalhista e questões indígenas, têm um lastro de 

popularidade mais estável. Ainda há uma contradição que pode se converter em formação 

através da mediação técnica, mas o que impressiona os sentidos é percebido com mais afinco, 

dando a entender uma realidade imediata, inexorável, que deve ser apoiada ou combatida com 

todas as forças. 
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Nesse sentido, onerar o sujeito por seu próprio aprendizado, na era dos algoritmos 

dos buscadores, que hierarquizam as informações por relevância – que se traduz como 

informações mais acessadas em números brutos – é, para dizer o mínimo, de extrema 

irresponsabilidade. 

A indústria cultural também é uma forma de sedução das massas (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006). O alívio da nova panaceia é uma forma da sedução, que proporciona 

um  engodo: o fortalecimento da formação de uma personalidade narcísica, que despreza a 

figura de autoridade, culturalmente reforçando a ideia de que o professor e a velha educação 

através da leitura e escrita tornaram-se obsoletas. Mas as telas seduzem para as informações já 

geridas de forma a antecipar as reações, para algumas coisas serem mais percebidas do que 

outras. 

Adorno (1992) explicita no aforismo 71 da Minima Moralia que a ideologia da 

indústria cultural exerce um poder magnético sobre os sujeitos, que as mentiras soam como 

verdade e as verdades soam como mentiras. Tudo aquilo que foge a essa lógica atrativa não a 

mimetiza, se torna indigno de crédito, de validade; tudo já está pré-formado nos centros 

difusores das ideologias. A mentira se tornou um imperativo de aceitação, mesmo para as 

ideologias políticas que tentam lutar contra ela. De forma análoga, se prova que esse reforço 

na validade das tecnologias como indispensáveis ao processo formativo, são mentiras que se 

adiantam no tempo, na tentativa de evitar a aniquilação das hierarquias sociais da dominação. 

Tendo em vista o aporte teórico até o presente momento, passamos para a análise da 

Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018), bem como os Referenciais de 

Elaboração dos Itinerários Formativos (BRASIL, 2019), para a compreensão de como esses 

instrumentos normativos engendram o engodo da formação não apenas através da tecnologia, 

mas ela própria sendo uma tecnologia da dominação dos sujeitos que, ao prejudicar a 

formação, coloca em risco a autonomia, a educação e a própria democracia, ao intermediar 

todo o processo educacional através da tecnologia e dedicando parte do seu tempo para 

educação à distância. Nesse sentido, ela se revela como uma falácia e uma apropriação de um 

discurso neoliberal que não visa uma educação de qualidade, mas desonerar o Estado do 

investimento nas instituições públicas, enquanto onera os sujeitos pelo seu próprio 

aprendizado, revelando seu vínculo com o modo de produção, mas não com as necessidades 

humanas. 
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CAPÍTULO 3 

A BNCC DO ENSINO MÉDIO E O ENGODO DA FORMAÇÃO 
 

O capítulo final dessa pesquisa analisa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para o Ensino Médio e suas implicações para o processo de semiformação, dado seu intenso 

comprometimento com as relações de mercado, em detrimento dos conteúdos de 

aprendizagem. 

Dessa forma, a pesquisa proporciona um tensionamento entre o pensamento do 

pesquisador e a realidade objetiva. Optamos por uma divisão do capítulo em quaro partes, que 

relacionam os elementos teóricos abordados até o momento, com dados da pesquisa 

documental. 

A primeira parte refere-se às condições objetivas do engodo da formação. A BNCC, 

ao dar mais voz à iniciativa privada na sua organização, faz com que a racionalidade 

preponderante sobre ela, seja a tecnológica. A maior parte dos conteúdos são intermediados 

pela tecnologia, logo, essa racionalidade instrumental se imprime ao longo dos arranjos 

curriculares. A sua proposta de formação carrega um protótipo da barbárie e se organiza de 

modo a ser uma tecnologia da dominação, enquanto oculta os seus elementos ideológicos por 

um véu tecnológico, cuja função é a de enganar os sujeitos dessa educação, com uma 

promessa de qualidade irreconciliável com as condições materiais dos estudantes, no que 

tange às escolas públicas. 

Desse modo, elaboramos uma historicização e contextualização da reforma do 

ensino, com as normativas que circunscrevem a existência da BNCC, evidenciando os atores 

que tiveram uma voz privilegiada para o processo de aprovação, bem como a relação da 

educação com o mercado editorial de materiais didáticos e alguns dos monopólios que 

ocorrem na educação. Também objetivamos analisar algumas ideologias que contextualizam a 

necessidade da aprovação da BNCC, mesmo sem amplas discussões com a sociedade. Os 

elementos ideológicos do documento norteador do Ensino Médio ignoram as condições 

materiais da maioria da sociedade, enquanto tentam promover uma educação para as 

necessidades de mercado. 

Quando nos referimos às necessidades de tratamento metodológico, no papel do 

professor como gerente dos conhecimentos a serem mobilizados ao mundo do trabalho, 
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estamos nos utilizando de uma significação velada desses conceitos. É necessário, portanto, 

que se analise o contexto que os originam, a fim de aferir como essas ideias são incongruentes 

com uma perspectiva adorniana da formação, já que a flexibilização é apenas por parte dos 

professores, que são destituídos da sua autonomia e necessitam organizar o trabalho docente 

para satisfazer necessidades de mercado. Se o sujeito é onerado por seu próprio aprendizado, 

há um fetichismo no papel do docente, descaracterizando o fato da formação necessitar de 

pressupostos e fugir ao autodidatismo. 

A desigualdade imanente ao contexto brasileiro, no que tange às empobrecidas 

condições de acesso às tecnologias, apresenta problemas que devem ser resolvidos por meio 

da proposta de um tratamento metodológico adequado, visto que há um apelo à flexibilização 

curricular para alcançar os objetivos de aprendizagem. 

A segunda parte dedica-se ao estudo da centralização nas tecnologias prevista na 

BNCC. Todas as áreas do conhecimento possuem descritores que se relacionam com a 

utilização dos artefatos técnicos, em maior ou menor grau. Ironicamente, a área de 

Matemática e suas Tecnologias apresenta um menor número de habilidades específicas que se 

utilizam de tecnologias digitais, enquanto recebe a tarefa de promover uma formação 

científica geral dos estudantes, que impõe uma ideia única sobre a ciência e hierarquiza 

métodos, de modo a estabelecer uma hegemonia da racionalidade instrumental nas ciências 

humanas, da natureza e da Arte, visto que ela encontra-se nos conteúdos da Linguagem. 

Há um achatamento das possibilidades de autonomia e da espontaneidade da qual a 

educação necessita, visto que todos os conteúdos devem reduzidos a um conjunto de normas 

técnicas e descritores, que promovem um congelamento em categorias fixas, alheias a um 

processo formativo. A realidade deve se adaptar à técnica, empobrecendo conteúdos e 

reduzindo a educação à racionalidade instrumental. 

A terceira parte consiste na análise dos documentos recentes que compõem a fase de 

implementação da BNCC para o Ensino Médio, como o Guia de Implementação da BNCC 

(BRASIL, 2020a), Guia de Implementação do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2020c) e 

Exemplos de Boas Práticas (BRASIL, 2020b). 

A quarta e última parte consiste em considerações sobre a estética (de)formativa do 

engodo e se incumbe de analisar a estética dos itinerários formativos. A forma dos itinerários 

denuncia o seu caráter de espetáculo e uma falsa promessa de formação, no que tange ao 

modo como determina a organização dos arranjos curriculares. Quando o Estado relega a 
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execução das políticas educacionais à iniciativa privada, abre portas para uma dessignificação 

do ideal formativo, pois há um enfraquecimento dos conteúdos e uma subversão da memória, 

da possibilidade de tensão entre pensamento e realidade, da diferenciação. Analisamos alguns 

aspectos dos Referenciais de Elaboração dos Itinerários Formativos que são incongruentes 

com uma perspectiva de formação autêntica e institui uma possibilidade de perpetuação do 

engodo, tanto na educação pública, quanto na educação privada. 

O Guia oferece orientações para estados e municípios reelaborarem seus currículos 

em função da BNCC, indicando formas de trabalho, pactuação, gestão de recursos financeiros 

e técnicos, bem como denota a necessidade de formação continuada para os docentes 

alinharem seus métodos e materiais didáticos com os objetivos de aprendizagem. 

O documento de Exemplos de Boas Práticas mostra quatro casos em que os estados e 

municípios podem se inspirar para a materialização da BNCC. Há uma disparidade entre as 

instituições mostradas no documento, tanto em contextos sociais, quanto arranjos territoriais, 

prospectando modos em que a BNCC será apropriada pelos estados e municípios, acirrando as 

desigualdades sociais e mostrando como a BNCC se mostrará diferente para cada 

estratificação social. 

Ademais, analisamos como o contexto da pandemia de Coronavírus interfere na 

resistência aos processos de implementação da BNCC e dos Itinerários Formativos, para 

professores e alunos. 

Dessa forma, iniciamos a próxima subseção com considerações iniciais sobre o 

processo de aprovação da BNCC, suas relações com outras normativas e com a Reforma do 

Ensino, elaborando uma historicização e caracterização da BNCC para o Ensino Médio. 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CARACTERIZAÇÃO DA BNCC/ EM 
 

De início, é necessário circunscrever algumas relações históricas que compõem o 

movimento que culmina na Reforma do Ensino Médio. A priori, conforme argumenta Branco 

(2017), a BNCC está relacionada à Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que já possuíam uma prerrogativa 

para a elaboração de conteúdos mínimos de aprendizagem e reafirmavam a necessidade de 

uma base comum para os conteúdos escolares. 
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Da mesma forma, a BNCC alinha-se com o proposto pela Lei 13.005/14 (BRASIL, 

2014), em quatro das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Nomeadamente, a 

Meta 6, que se relaciona à ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral; a Meta 7, que 

dispõe sobre melhorias no IDEB; a Meta 10, que consiste em oferecer mais vagas da EJA 

integradas à educação profissionalizante; e a Meta 11, sobre o aumento das matrículas na 

educação profissional e técnica no Ensino Médio. 

Para Micarello (2016), a primeira versão da BNCC aconteceu em um período 

conturbado da política brasileira que, ao deslegitimar o governo democraticamente eleito e na 

tentativa de desqualificá-lo, acabou dando uma voz privilegiada aos setores que não eram 

diretamente ligados à educação pública. Apesar dos conteúdos mínimos estarem presentes na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a falta de clareza da Base expõe uma forma de 

obscurecimento do sentido exposto pela Constituição. Micarello (2016) aponta para o fato dos 

documentos analíticos mantidos pela Fundação Lemann darem uma ênfase à dimensão 

cognitiva do currículo, similar às experiências de países como Estados Unidos e Austrália, que 

desconsideram as especificidades do contexto brasileiro. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 

fragilidade política favoreceu a aprovação acelerada das discussões sobre uma Base Comum. 

Segundo Borges (2016), a primeira audiência pública da discussão da reforma do 

Ensino Médio, ficou demarcada pela participação de representantes dos bilionários da 

educação e da baixa representatividade de alunos e docentes. Dos 57 convidados, apenas 2 

eram os representantes dos alunos e somente 9 eram representantes dos professores. O 

restante das vagas era reservado para institutos e fundações privadas. 

Dentre os ouvidos para aprovação da reforma, estavam Denis Mizne, diretor-

executivo da Fundação Lemann; Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto 

Unibanco; Ana Inoue, consultora de educação da Fundação Itaú; Anna Penido, diretora 

executiva do Instituto Inspirare; Priscila Fonseca da Cruz, presidente do Todos Pela 

Educação; David Saad, diretor-presidente do Instituto Natura; Marcos Magalhães, presidente 

do Instituto de Co-responsabilidade pela Educação. Todos são representantes de bilionários, 

utilizando de suas influências – e recursos – para aumentar a participação privada na educação 

pública. Borges (2016) argumenta que há um fundamento econômico, pois se a educação 

pública já provê a priori um treinamento para o mundo do trabalho, essas instituições 

economizariam um montante considerável nos treinamentos para futuros funcionários de suas 

empresas. 
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Em 22 de dezembro de 2017, é publicada a Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 

2017b), que tem por finalidade instituir e orientar a implantação da BNCC como norma 

ordenadora da Educação Básica no Brasil. Logo, conduz a um reordenamento geral da 

educação, com a adaptação ao proposto pela Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017a), dedicando 

tempo da formação para a modalidade à distância e aumentando a intervenção do setor 

privado na educação, visto que a formação pode ser ofertada via parceria público-privada, 

dedicando uma parte do tempo dos estudos para a modalidade online, especificamente 20% 

do curso diurno, 30% do curso noturno e 80% na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A aprovação da Lei procedeu-se sem amplas discussões com a sociedade civil, pois a 

apreciação da proposta que originou a BNCC ocorreu, segundo notícia veiculada no portal do 

Ministério da Educação, em apenas cinco audiências públicas, sendo uma para cada região 

brasileira, no período compreendido entre maio e agosto de 2018, visando enriquecer o 

conteúdo da BNCC. Dessa forma, o objetivo oficial de enriquecimento dos conteúdos ficou 

comprometida e sua falta de riqueza e respeito pela diversidade, revela seu caráter nivelador. 

A prioridade era ouvir os conglomerados educacionais, com uma participação inexpressiva 

dos sujeitos diretos dessa educação. Em novembro do mesmo ano, a publicação da Resolução 

nº 3, de 21 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018a) adequava o documento de referência do 

Ensino Médio às exigências da BNCC, embora ainda sem fechar a principal lacuna, pois os 

Referenciais de Elaboração dos Itinerários Formativos sequer haviam sido publicados no 

Diário Oficial da União (DOU). 

A Resolução 2/17 (BRASIL, 2017b), nas suas disposições gerais, afirma que os 

objetivos de aprendizagem se confundem com a perspectiva de competências e habilidades, 

tornando-os termos intercambiáveis, para os efeitos de conceituação relacionados ao PNE. 

O MEC publicou, em 28 de dezembro de 2018, a Portaria nº 1432 (BRASIL, 2018b), 

que consistia em uma versão incompleta dos Referenciais, já que não incorporava o anexo 

referente aos pormenores da organização dos itinerários formativos. Posteriormente 

republicada e corrigida em 5 de abril de 2019 (BRASIL, 2019), continha as definições sobre 

finalidades da educação, a organização dos itinerários, bem como as justificativas para a 

divisão dos itinerários formativos. Uma das incongruências, então, era com relação aos eixos 

que compunham todo o ordenamento da formação. Um dos eixos trata-se de articular o 

processo formativo para investigação científica, mas, pouco tempo antes, a Emenda 

Constitucional nº 95 (BRASIL, 2016), já demonstrava que o governo federal não possuía a 
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intenção de fomentar o desenvolvimento técnico e científico, pois estabelecia o congelamento 

de recursos por 20 anos, na área da educação. A Resolução nº 3/18 (BRASIL, 2018a) já traz 

em seu texto, na forma de instituições parceiras da escola, um eufemismo para o 

empresariamento e terceirização da responsabilidade em investimento e manutenção das 

instituições escolares. Não é um fato novo, mas recorrente, haja vista que Abadia da Silva 

(2005) argumenta que, desde os anos 80, o Estado brasileiro deixa de ser executor das 

políticas educacionais, para ser apenas um ordenador delas, deixando a execução a cargo da 

iniciativa privada. 

A educação proposta polariza de antemão a dedicação ao mundo do trabalho ou 

prosseguimento dos estudos. O dualismo na educação vem para reforçar as desigualdades 

sociais, novamente separando a educação voltada para o trabalho manual, daquela voltada 

para os responsáveis pelo planejamento da produção e pelo trabalho intelectual. No contexto 

da reforma, qualifica-se como projeto de vida, centrando as consequências dessas escolhas no 

sujeito dessa educação. Percebe-se claramente o neotecnicismo (MARCUSE, 1973) nos 

elementos conceituais da Resolução 03/18 (BRASIL, 2018a), fazendo um apelo à 

objetividade do processo educativo, bem como da eficiência instrumental e neutralidade da 

ciência. 

A política, que também faz parte desse capitalismo total, fica expressa nas 

características da reforma do Ensino Médio, predispostas a ordenar a consciência em função 

das forças produtivas. A proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) promoveu a 

reação de alguns segmentos da sociedade civil, dentre elas, a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que publicou, em 12 de novembro de 2018, 

uma moção de repúdio à aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(MOÇÃO…, 2018), denunciando seu caráter arbitrário e autoritário, expresso pelo 

silenciamento das vozes contrárias à aprovação dos novos instrumentos normativos. A ANPEd 

também aponta para o fato de que essas normativas conduzem ao empresariamento da 

educação, pois os itinerários formativos podem ser oferecidos pela iniciativa privada. 

A premissa para a elaboração e aprovação acelerada desse conjunto de medidas vem 

dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), entre 2011 e 2015, 

que não demonstraram um crescimento na qualidade do ensino, relativo ao Ensino Médio, 

cuja nota manteve-se em 3,7; abaixo das médias esperadas pelo INEP, na média entre 

instituições públicas e privadas. Em comparação com as instituições privadas, a diferença é de 



 

80 

mais de 2 pontos, dando a ideia de que a educação privada seja um modelo a seguir, 

desconsiderando aspectos socioeconômicos dos sujeitos que compõe a educação pública. 

Ademais, os números do IDEB indicam baixa proficiência em língua portuguesa e 

matemática, com altas taxas de evasão escolar e reprovação. Em 2017, a diferença era de 2,3 

pontos entre públicas e privadas. A resposta para esse problema consistiu em reordenar todas 

as normas que circunscrevem as instituições escolares, mas regressando ao modelo já 

amplamente criticado de habilidades e competências, oferecendo parte da formação na 

modalidade à distância. A partir dessas medidas, o ensino supostamente se tornaria mais 

atrativo, eficiente e eficaz, oferecendo a escolha entre dois itinerários formativos que refletem 

as escolhas para o projeto de vida do aluno, enquanto se deleita e aproveita as benesses que a 

tecnologia proporciona. 

A semiformação presente na BNCC é um reforço da “mesquinha utilidade” 

(ADORNO, 2010, p. 14) que a formação deveria libertar-se. Dessa forma, apesar da crítica ser 

um termo recorrente no documento, citada 203 vezes ao longo das 600 páginas da norma, é 

contrariada pela ocorrência do radical “utiliza”, citado 570 vezes. 

Mesmo ao considerar o termo “crítica”, não devemos confundir com autocrítica e 

autodeterminação. Para o conteúdo da norma (BRASIL, 2017c), a crítica se engendra como a 

seleção entre variáveis, ou seja, a capacidade de escolha entre A e B, mobilizando 

conhecimentos e habilidades previamente adquiridas através da escolarização, pois se trata de 

um enfoque cognitivista e utilitário. 

Quando analisamos as implicações, quanto ao tempo da educação presencial, o 

Artigo 24 da Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017a) discorre sobre o aumento gradual das horas 

dedicadas ao Ensino Médio, de 800 horas, para 1000 horas, em um prazo máximo de cinco 

anos, com aumento de até 1400 horas anuais. Nota-se, a princípio, que a Lei não dispõe sobre 

aumento de dias letivos, já que o corpus da Lei ainda propõe que essas horas sejam 

distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. Quando aplicamos o cálculo das horas 

dedicadas ao Ensino a Distância (EaD), temos o total das horas excedentes, no caso do Ensino 

Médio diurno. Em outras palavras, apesar do disposto na Portaria nº 1.023, de 4 de outubro de 

2018 (BRASIL, 2018c) que trata sobre o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral  (EMTI), a BNCC é aplicável, mesmo que as escolas permaneçam 

estruturalmente idênticas, extinguindo a necessidade de investimento estatal para a transição 

para esse modelo específico de Ensino Médio. Em termos de carga horária nominal, teríamos 
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as 800 horas já existentes, com excedente de 20% que pode ser oferecido por EaD, totalizando 

o aumento para os próximos cinco anos, ou seja, as 1000 horas propostas a priori. Dessa 

forma, a tecnologia assume um papel central na consolidação da reforma do Ensino Médio, 

não apenas com relação ao exagerado apelo da atratividade dos estímulos, mas um apelo à 

tecnologização das infraestruturas das escolas. 

Em outras palavras, por trás de uma aparência de escolha, as especificidades e 

demandas sociais não são atendidas, ao passo em que promovem uma adaptação às 

necessidades do capitalismo tardio, levando à privatização da educação pública em larga 

escala. Para Adorno (1996), do ponto de vista das relações de produção, o capitalismo tardio 

caracteriza-se pela elasticidade ou adaptabilidade de tudo às exigências econômicas, em que a 

produção não é mais orientada para a satisfação das necessidades humanas, mas as 

necessidades são orientadas a satisfazer exigências do aparato técnico. A produção, o 

planejamento e a própria consciência são ordenadas a fim de servir como uma extensão da 

maquinaria de produção, transformando a produção em uma finalidade em si. Com relação às 

forças produtivas, a sociedade mantém a sua estrutura de classes, que é a posição que o sujeito 

ocupa no sistema produtivo e, dado o desenvolvimento técnico, encontram-se de forma 

anacrônica, pois as relações de produção têm a capacidade de velar seu caráter prejudicado. 

A reforma educacional mostra claramente que não vem para resolver esses problemas 

apontados como responsáveis pela falência do Ensino Médio, ao contrário, ela enfraquece e 

prejudica o processo formativo. A norma visa adaptar o instrumento norteador do Ensino 

Médio às exigências de outra norma, a Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017a) e sua base conceitual 

se encontra nos Referenciais de Elaboração dos Itinerários Formativos (BRASIL, 2019). O 

ponto crítico desses instrumentos é promover uma adaptação da formação às necessidades do 

mercado, evitando alternativas que possam entrar em choque com as proposições. Para 

Adorno (2003), a formação é constituída de momentos de adaptação e emancipação; o 

problema é quando um dos momentos se torna preponderante sobre os demais. A pura 

adaptação se converte em modelagem de pessoas com a consciência fixada na realidade; a 

pura tentativa de emancipação se torna no seu oposto, transforma-se em idealismo, sem tensão 

entre pensamento e realidade. Há um reforço da perspectiva de gestão e controle de alunos e 

profissionais da educação, reproduzidos acriticamente a partir do discurso dos intelectuais da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), manifestado através 

do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que coloca o professor como um 
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gerente dos processos de ensino e aprendizagem, colocando em risco a autonomia e 

espontaneidade da qual necessita a formação. 

Os itinerários formativos objetivam desenvolver processos criativos, 

empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural, como elementares para a formação, 

mas o conjunto se revela como adaptação ao mundo do trabalho, colocando todos os 

conteúdos intermediados pela tecnologia, com parte da carga horária podendo ser cursada 

online, através da modalidade de Educação à Distância (EaD). Não apenas ignora as razões 

pelas quais o Ensino Médio apresenta claros sinais de falência, mas aponta para uma visão 

acrítica, tanto sobre o que se considera mundo do trabalho, quanto sobre o que se considera 

como formação. Para os formuladores das políticas educacionais atuais, formação é relativo 

aos marcadores: quanto maior a melhora quantitativa no IDEB e PISA, mais próximo se fica 

de uma boa formação. 

Para Hernandes (2019), a reforma é principalmente articulada por teóricos da direita, 

em um contexto de quase aniquilação das políticas sociais e esvaziamento dos recursos 

financeiros para as escolas públicas. O empresariado pavimentou o caminho para a educação 

privada, o que acirra as desigualdades no contexto escolar. 

O texto da Resolução 03/18 (BRASIL, 2018a) e dos Referenciais de Elaboração dos 

Itinerários Formativos (BRASIL, 2019) são criados a partir de outras ideologias, provenientes 

de organismos multilaterais, como Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional 

(FMI), que ordenam a educação nos países periféricos para se adaptarem às exigências do 

capitalismo. Os relatórios dos intelectuais da OCDE, como o PISA em foco, oneram o 

professor pelas condições objetivas da educação, e desoneram o Estado do investimento na 

educação. Para eles, as boas notas independem da pobreza ou do investimento estatal para a 

qualidade na educação, tudo pode ser resolvido através do tratamento metodológico correto 

(OECD, 2012; 2013; 2018). 

A aprovação da BNCC foi fruto de uma disputa de narrativas e interesses 

extraeducacionais. Entretanto, alguns segmentos da sociedade tiveram uma facilidade maior 

para imprimir as suas vontades sobre a organização do documento norteador do Ensino 

Médio, principalmente no que é tangente à organização curricular e da estética formativa. 

A partir desse ponto, elencaremos aspectos ideológicos que se consubstanciam na 

perda da autonomia de professores e alunos, bem como as formas veladas do engodo da 

formação, as quais se utilizam de ideologias alheias a uma perspectiva emancipadora de 
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educação, para conciliar a contradição imanente da sociedade capitalista. São mecanismos de 

naturalização e aceitação da miséria objetiva e subjetiva, que se utilizam da escola para uma 

manutenção da sociabilidade do capital, a nível cultural. 

A racionalidade tecnológica que permeia todos os aspectos da vida social, no 

capitalismo tardio, impede que os sujeitos interajam com o meio de forma reflexiva e 

autônoma (RIBEIRO DA SILVA, 2008), proporcionando sempre uma retroalimentação das 

aparências do mundo fenomênico, que se torna cada vez mais distantes da possibilidade de ser 

desvelado pelos sujeitos que as experimentam. Em outras palavras, a própria percepção do 

real se torna prejudicada e conduzem ao momento anacrônico da disparidade entre as forças 

produtivas e relações de produção. 

Segundo Ribeiro da Silva (2008), o currículo é a parte escolarizada da cultura. Como 

tal, ela comporta três dimensões: prescritiva, real e oculta. Na dimensão prescritiva, são 

formalizados os conteúdos e suas intencionalidades. Na dimensão real, o currículo prescrito 

ganha materialidade. A dimensão oculta trata do trabalho do professor, em sua mediação com 

alunos, que não pode ser antecipado pelo currículo prescrito, relacionado às vivências dos 

ambientes formais e informais de aprendizagem. A capacidade prescritiva, portanto, torna-se 

alijada de sua parte real, ao se submeter ao ideário liberal, que recobre a forma, a fim de 

ocultar seu conteúdo. Ao se confrontar com o real, sempre ocasiona uma separação que 

aumenta a dependência da indústria cultural, para que se sustente perante a consciência e 

práxis social. 

Segundo Kuenzer (2000, p. 4), 

 

Essa concepção particular, apresentada como consensual, só pode se sustentar pela 

difusão de um discurso pronto, assimilado individualmente, mas fabricado 

externamente ao sujeito, isto é, que lhe seja imposto. Para que todos assumam o 

mesmo discurso, é preciso que ele passe a ser dominante, para o que é decisiva a 

estratégia comunicacional, no dizer de Dejours, distorcida, na medida em que 

consiste em uma racionalização construída e difundida para atender a interesses 

determinados. 
 

Segundo Adorno (1986), a ideologia não é apenas o conjunto de ideias, mas o 

processo de formação da consciência social. Logo, o currículo também é representativo de um 

esforço para condicionar a consciência social a certas expectativas que, na BNCC, mostram-

se como afins às tendências do mundo econômico, da acumulação flexível e da 

macrotendência concorrencial do capitalismo. Para Kuenzer (2000), esse tipo de adaptação 

não é um problema apenas pedagógico, mas um problema político, na medida em que a 
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educação fica em segundo plano, com a prevalência das expectativas de crescimento 

econômico a partir da mudança na tendência educacional. 

Em consequência, a incorporação da ideologia pela repetição exaustiva dos discursos 

que legitimaram a aprovação, fazendo uso de avaliações de larga escala, como o Programme 

for International Student Assessment7 (PISA), amplamente utilizado nas argumentações 

favoráveis à implementação da Reforma do Ensino Médio. Aplicado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), compara os níveis de letramento entre 

seus países integrantes, além de alguns convidados, como o Brasil, produzindo indicadores 

para a criação e modificação das políticas públicas educacionais. Embora não seja o objetivo 

principal do texto, é necessário que se relacione os aspectos que embasam a falsificação do 

processo formativo, a partir da pseudoconcreticidade dos discursos dos países hegemônicos 

que voltam seus olhares à América Latina. 

Conforme aponta Evangelista (2012), os documentos são história, pois através da 

linguagem revelam antagonismos e expressam as determinações históricas no corpus 

documental. Dessa forma, propomos, uma breve análise de alguns documentos promulgados 

pela OCDE, para compreendermos o embasamento conceitual que ficam refletidos na reforma 

educacional brasileira. 

Segundo o PISA em Foco número 30 (OECD, 2013, p. 2), 

 

(…) dentre os países da OCDE, estudantes vindos de contextos socioeconômicos 

favoráveis sabem mais a respeito da eficácia relativa de diferentes estratégias de 

aprendizado do que os estudantes vindos de contextos socioeconômicos 

desfavoráveis. 
 

Por conseguinte, a conclusão sugerida pelos intelectuais da OCDE, após a análise 

dos dados, é de que 

 

Os resultados do PISA indicam que os estudantes vindos de contextos 

socioeconômicos desfavoráveis poderiam atingir notas muito mais próximas àquelas 

de seus pares de ambientes favorecidos, se tivessem um conhecimento mais 

profundo da melhor forma de aprender. (…) Embora o PISA não possa estabelecer 

categoricamente uma relação de causa e efeito, esses resultados sugerem que uma 

das maneiras de a vantagem socioeconômica se traduzir em melhor proficiência em 

leitura é dar mais oportunidades aos estudantes para desenvolverem um 

entendimento de quais estratégias de aprendizagem são as mais eficientes (OECD, 

2013, p. 3). 
 

 

7 Programa Internacional de Avaliação de Alunos. No Brasil, a responsabilidade pela aplicação das provas é 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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Logo, o que se sugere é que as barreiras socioeconômicas podem ser superadas ou 

minimizadas, de acordo com o tratamento metodológico oferecido pelo professor. Não é 

considerado um problema estrutural do modo de produção, da base material ou da 

propriedade privada, mas um problema pedagógico, de se ensinar as estratégias de 

aprendizagem corretas, traduzindo-se como aprender a aprender. 

Segundo Freitas (2016, p. 148), 

 

Em geral, os pesquisadores concordam que quanto maior é a pobreza, maior é a 

probabilidade de insucesso escolar. Os reformadores empresariais também 

reconhecem isso. Mas sobrevalorizam o poder da escola para “compensar” a 

pobreza com uma “ação eficaz”. Daí sua ênfase na figura do professor e do gestor 

como aqueles que irão superar a condição inicial da criança. Acham mesmo que 

reconhecer a dificuldade que a pobreza traz para a aprendizagem é uma desculpa 

para não ensinar. 
 

Em consequência, a organização curricular dos países periféricos se constitui a 

ensinar com que os sujeitos busquem as informações necessárias ao seu aprendizado, 

dedicando-se cada vez mais à forma, em detrimento dos conteúdos da aprendizagem. 

Adorno e Horkheimer (2006) corroboram com esse pensamento ao notar que 

camponeses e iletrados passaram de uma heteronomia feudal para uma heteronomia 

capitalista, ao não experienciarem a promessa de liberdade que a cultura burguesa 

pressupunha. Compreende-se que essa heteronomia era fruto de um monopólio informacional, 

já que determinados estamentos da sociedade medieval concentravam, tanto os artefatos 

culturais, quanto o entendimento sobre eles, bem como o todo se mantinha coeso com os 

servos e artesãos conhecendo o mínimo sobre a cultura. Para os operários, uma falsa liberdade 

também é suficiente: basta que saibam ler e escrever, dominando alguns cálculos básicos para 

operacionalizar as invenções mecânicas, desenvolvidas por aqueles que concentram as 

informações, para aumentar a produção e a capacidade de gestão humana. 

No Artigo 7º, parágrafo 2º da Resolução 03/18 (BRASIL, 2018a) fica evidente que o 

tratamento metodológico deve ser uma parte integrante e crucial do currículo escolar, 

corroborando com a mobilização de saberes para integração com o mundo do trabalho, 

embora deixe subentendido seu contexto: a acumulação flexível. Na prática, isso também 

centra a responsabilidade pelas expectativas de aprendizagem e ascensão social a partir do 

processo educacional, nos gestores e docentes, ao afirmar que o modus operandi da condução 

das aulas é suficiente para resolver as mazelas sociais. Para Sena (2019, p. 19), 
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Sabemos que é a dimensão política do ato educativo que dá chão às práticas 

formativas, de modo que o currículo e os demais processos que se dão no cotidiano 

das instituições escolares, não se percam no discurso fantasioso da ausência de 

intencionalidades. Os textos e falas oficiais do MEC e seus parceiros fazem parecer 

que as aprendizagens decorrem de um número de técnicas bem empregadas e não de 

práticas formativas, assentadas em um projeto educativo situado em uma 

determinada ideia de sociedade e escola e também de currículo. 
 

Dessa forma, o tratamento metodológico consiste em socializar amplamente os 

conteúdos ideológicos que circunscrevem a reforma do ensino e ocultam as disparidades 

imanentes à realidade. 

Outro ponto para análise, relativo ao Pisa em foco número 90 (OECD, 2018), 

discorre sobre as práticas pedagógicas, do ponto de vista das maneiras mais eficazes para o 

ensino de ciências. O problema apresentado é de que 

 

Em teoria, as atividades baseadas em perguntas incentivam a comunicação e a 

colaboração e permitem que os alunos direcionem seu próprio aprendizado e 

desenvolvam um interesse autêntico em um assunto. No entanto, esse tipo de 

atividade costuma ser mais desafiador para os professores liderarem, pois exige a 

capacidade de gerenciar uma sala de aula e a aptidão para improvisar. Os alunos não 

podem adquirir novos conhecimentos sobre ciência se nenhuma orientação for 

fornecida a eles. Por outro lado, as abordagens dirigidas por professores dependem 

menos das habilidades de gerenciamento de sala de aula dos professores. Eles dão 

aos professores controle direto sobre como o conteúdo do currículo é coberto e 

podem ser particularmente adequados para preparar os alunos para testes 

padronizados. No entanto, os estudantes que são expostos apenas à instrução 

dirigida pelo professor tendem a ser menos motivados e têm pouca oportunidade de 

desenvolver habilidades de colaboração e comunicação8 (OECD, 2018, p. 2, 

tradução nossa, grifos nossos). 
 

Do qual se conclui que, 

 

Os professores costumam usar uma combinação de práticas para alcançar os 

resultados de aprendizado desejados. Com fortes habilidades de gerenciamento de 

sala de aula e conhecimento profissional, os professores podem orientar o 

aprendizado da ciência dos alunos com instruções explícitas sobre conceitos básicos 

e incentivar os alunos a participar de atividades baseadas em perguntas para 

consolidar seus conhecimentos. A adaptação de lições de ciências para atender às 

necessidades de cada aluno pode beneficiar aqueles que lutam para entender um 

conceito ou tópico específico. Flexibilidade e capacidade de resposta a seus 

 

8 No original: “In theory, enquiry-based activities encourage communication and collaboration, and allow 

students to direct their own learning and develop an authentic interest in a subject. However, these kinds of 

activities are often more challenging for teachers to lead, as they require both the ability to manage a 

classroom and an aptitude for improvisation. Students may not gain new knowledge about science if no 

guidance is provided to them. In contrast, teacher-directed approaches rely less on teachers’ classroom-

management skills. They give teachers direct control over how the curriculum content is covered and may be 

particularly suitable for preparing students for standardised tests. However, students who are solely exposed 

to teacher-directed instruction tend to be less motivated and have little opportunity to develop collaboration 

and communication skills” (OECD, 2018, p.2). 
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alunos são as características de professores eficazes9 (OECD, 2018, p. 5, 

tradução nossa, grifos nossos). 

 

 

A responsabilidade pela adaptação dos conteúdos de aprendizagem centra-se na 

capacidade responsiva do educador que, segundo o documento, independem de caraterísticas 

socioeconômicas e microterritoriais da escola. A boa pontuação nos testes de letramento nas 

áreas analisadas pela OCDE converte-se na própria finalidade da educação, responsabilizando 

docentes e gestores, novamente, pelas expectativas de aprendizagem. Isso ocasiona uma série 

de reforços nas aparências dos discursos, que nunca remetem à raiz dos seus problemas, cujo 

único referencial de boa educação, é aquilo que pode ser quantitativamente mensurado na 

forma de avaliações de larga escala. O sucedâneo da formação, nesse sentido, é representado 

por boas pontuações em marcadores abstratos. 

Analisando pontualmente os trechos destacados nas citações acima, nota-se que os 

intelectuais da OCDE confrontam a capacidade de gerenciamento dos professores com as 

capacidades dos alunos desenvolverem interesse autêntico em um assunto e direcionarem o 

seu próprio aprendizado. Três terminologias presentes na BNCC refletem isso com acuidade. 

A capacidade de gerenciar o próprio aprendizado é a mobilização de saberes e o projeto de 

vida do aluno; a finalidade do professor é gerenciar as simulações do mundo do trabalho, de 

modo que se tenha igualmente uma boa performance em testes padronizados de larga escala. 

Há uma contradição inerente ao conjunto. Se a existência social per se não gera 

consciência social (ADORNO, 1986), a ideia de projeto de vida como lastro para o processo 

formativo, provém de uma prática social fetichizada, pela adaptação às tendências 

generalizadoras da sociedade, em que a indústria cultural, ao promover uma simplificação do 

pensamento para subsumir a consciência ao plano da economia, já promove um achatamento 

no que se considera projeto de vida. 

Dessa forma, o projeto de vida não é meramente subjetivo, mas uma mimese das 

expectativas que o campo econômico impõe aos sujeitos. Em consequência, a imaginação se 

torna delimitada pelas possibilidades objetivas, já que os arranjos curriculares que 

 

9 No original: “Teachers often use a combination of practices to achieve the desired learning outcomes. 

Empowered with strong classroom-management skills and professional knowledge, teachers could guide 

students’ learning of science with explicit instruction on basic concepts, then encourage students to 

participate in enquiry-based activities to consolidate their knowledge. Adapting science lessons to meet the 

needs of individual students can benefit those students who struggle to understand a particular concept or 

topic. Flexibility and responsiveness to their students are the hallmarks of effective teachers” (OECD, 2018, 

p. 5). 
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contemplam os conhecimentos a serem mobilizados, já são de antemão calculados pela 

iniciativa privada para servirem, por um lado, ao mundo do trabalho, por outro, às avaliações 

de larga escala, como o PISA. 

Hernandes (2019) argumenta que isso promove um dualismo: por um lado, há a 

escola que ensina conteúdos mínimos, com professores devidamente graduados e que se 

encarregam do planejamento, tratamento metodológico e do processo formativo. Por outro, há 

uma educação para o mundo do trabalho, através dos itinerários formativos, que podem ser 

ofertados por empresas e por profissionais de notório saber, empobrecendo o currículo e 

tornando-o um treinamento para uma profissão requerida pelo mercado. 

Para Horkheimer (2002), esse é um reflexo de uma ciência positivista, já que é 

intimamente ligada à preocupação com os resultados, na forma de uma atitude comercial com 

os assuntos do espírito. 

Os bons resultados nos testes do PISA, entretanto, não são representativos de uma 

boa qualidade na educação. Para Freitas (2016, p. 143) 

 

Essas propostas, porém, não se manifestam sobre as condições de trabalho e 

aprendizagem disponíveis nas escolas (ou fora delas), partindo do pressuposto de 

que essas são uma questão de “gestão eficiente” e de responsabilidade da escola e do 

gestor. O fracasso do gestor em garantir as condições permite que, por um processo 

sumário que ignora ele mesmo tais condições, seja construída a justificativa para a 

privatização das escolas que “fracassem” em ensinar seus estudantes. A ingênua 

“verificação” se converte em “cobrança” no momento posterior, seguida de 

consequências de alto impacto nos profissionais e nos estudantes. 
 

A responsabilização dos docentes e gestores, consubstanciada ideologicamente na 

forma da lei, desconsidera as especificidades locais, do ponto de vista socioeconômico e 

cultural, pois 

 

O currículo alijado da cultura, das especificidades das realidades distintas dos povos 

do Brasil, tem sido denunciado pela indiferença aos interesses da coletividade e por 

não contribuir com um projeto de nação que se coloque a favor da superação das 

desigualdades, em todas as suas faces (SENA, 2019, p. 20).  
 

Conforme apontado, a responsabilidade é direcionada aos profissionais da educação, 

ao desconsiderar que os fatores econômicos interferem na aprendizagem, gerando uma 

premissa para redução dos investimentos na educação, para além da Emenda Constitucional 

nº 95 (BRASIL, 2016b), que já contingenciou o montante de investimentos na educação por 

20 anos, sendo apenas corrigidos pela inflação. Com a perspectiva ideológica em voga, de que 
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o tratamento metodológico exerce sempre uma prevalência sobre a constituição da 

consciência social, criam-se os instrumentos normativos para legitimar uma educação 

contrademocrática. 

A lógica dos contingenciamentos é expressa também através do PISA em Foco nº 13 

(OECD, 2012), porém, nota-se que a argumentação sobre os contingenciamentos possui uma 

dupla distorção. 

Nas palavras do documento, 

 

Na educação, como em tudo na vida, você recebe pelo que paga. Certo? Bem, como 

em tudo na vida: não necessariamente. Como muitos governos da OCDE estão 

preparados para cortar orçamentos públicos e cortar gastos, pais, educadores e 

formuladores de políticas podem se confortar com as descobertas do PISA que 

mostram que o sucesso do sistema educacional de um país depende mais de como os 

recursos educacionais são investidos do que do volume de recursos. Os países com 

os melhores desempenhos no PISA não são os mais ricos, nem alocam mais dinheiro 

na educação10 (OECD, 2012, p. 1, tradução nossa). 
 

Por conseguinte, 

 

À primeira vista, pode parecer que a riqueza de um país esteja relacionada ao 

desempenho do PISA. Entre as economias moderadamente ricas cujo PIB per capita 

é de cerca de US$ 20.000 (…), quanto maior a riqueza do país, maior sua pontuação 

média no teste de leitura do PISA. (…) Mas os resultados do PISA sugerem que, 

acima desse limite de US$ 20.000 em PIB per capita, a riqueza nacional não é mais 

um preditor do desempenho médio de um país no PISA. O valor que esses países de 

alta renda gastam em educação também não tem relação com seu desempenho no 

PISA11 (OECD, 2012, p. 1-2, tradução nossa). 
 

Nessa lógica há, pelo menos, duas distorções que permeiam a racionalidade burguesa 

que perpassa a educação. A primeira delas se manifesta por meio dos formuladores de 

políticas que concordam com a premissa de que não importa o volume de investimentos, mas 

a alocação correta dos recursos. A Emenda Constitucional 95 (BRASIL, 2016) que 

 

10 No original: “In education, as in everything else in life, you get what you pay for. Right? Well, as in 

everything else in life: not necessarily. As many OECD governments are poised to trim public budgets and 

cut expenditures, parents, educators and policy makers can take some comfort from PSA findings that show 

that the success of a country’s education system depends more on how educational resources are invested 

than on the volume of investment. The countries that are the strongest performers in PISA are not the 

wealthiest, nor do they allocate more money to education (OECD, 2012, p. 1). 

11 No original: “At first glance, it might seem that a country’s wealth is related to how well it does in PISA. 

Among moderately wealthy economies whose per capita GDP is up to around USD 20 000 (...), the greater 

the country’s wealth, the higher its mean score on the PISA reading test. (...)But PISA results suggest that 

above this threshold of USD 20 000 in per capita GDP, national wealth is no longer a predictor of a country’s 

mean performance in PISA. The amount these high-income countries spend on education is similarly 

unrelated to their performance in PISA (OECD, 2012, p. 1-2). 
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contingencia os investimentos em educação distorcem o discurso promulgado pela OCDE, ao 

desconsiderar que o PIB per capita para a recomendação, é de no mínimo, US$ 20.000,00.  

No caso brasileiro, o PIB per capita, conforme dados do Fundo Monetário 

Internacional (FMI, 2019), é de US$ 9.340,00. Em outras palavras, o Estado brasileiro sequer 

chega à metade do necessário para seguir a cartilha proposta da OCDE. A segunda distorção 

no discurso promulgado encontra-se no marcador utilizado para a comparação, pois o PIB per 

capita não reflete a desigualdade social, sendo a subdivisão do Produto Interno Bruto pelo 

contingente populacional, ignorando os níveis de concentração de renda. Segundo Freitas 

(2016), os discursos liberais procuram sempre minimizar a influência da pobreza 

socioeconômica no aprendizado, pois considera o mérito e esforço pessoal, por parte do 

educando, educadores e gestores, como os caracteres determinantes de uma boa educação. 

Além da já citada responsabilização dos docentes, decorre também uma 

responsabilização dos alunos. Se os problemas da base material podem ser superados pelo 

tratamento metodológico e, por conseguinte, a educação tem por base o projeto de vida do 

aluno como sinônimo da capacidade prescritiva do currículo (RIBEIRO DA SILVA, 2008), o 

que pode falhar, nesse sentido, nunca é o currículo ou os arranjos curriculares, mas a 

capacidade de os sujeitos se flexibilizarem perante os percalços do processo de ensino-

aprendizagem. 

Desse modo, os aspectos ideológicos se superpõem e velam as condições objetivas 

que levam às falhas do processo formativo. 

Compreende-se, no âmbito da Resolução 3/18 (BRASIL, 2018b, p. 2),  

 

Art. 5º O ensino médio em todas as suas modalidades de ensino e as suas formas de 

organização e oferta, além dos princípios gerais estabelecidos para a educação 

nacional no art. 206 da Constituição Federal e no art. 3º da LDB, será orientado 

pelos seguintes princípios específicos: 
I - Formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos 

e socioemocionais; 
II - Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar na construção 

das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante;(...) 
 

Desse excerto, destaca-se a ideia de que o projeto de vida do educando é eixo 

norteador sobre as práticas educativas. Como já dito, a transferência da responsabilidade 

sobre a capacidade prescritiva do currículo para os sujeitos diretamente ligados à escola, 

acirra problemas já conhecidos, ao se deparar com a espetacularização da realidade (ZUIN, 

2008) através da indústria cultural. Compreendemos que esses conteúdos são efêmeros, 
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voláteis, e apresentam uma forma fetichizada e aumentada da realidade. O projeto de vida 

torna-se uma forma de inculcar uma ideologia de performance, que conduz concepções de 

dimensão pessoal e cidadã aos mesmos moldes de uma racionalidade performática que 

valoriza a adaptação e o conformismo com padrões de qualidade alheios aos sujeitos, como os 

oferecidos pela OCDE na forma do PISA. 

Tomar o posto de responsabilidade pela mediação entre tratamento metodológico 

exigido pelo modo produção, pela racionalidade burguesa e pelo projeto de vida do educando, 

altamente pessoal, mas refém do mundo objetivo, faz com que o docente assuma um papel de 

promotor da heteronomia, reproduzindo relações que deveriam ser mudadas pela educação 

que têm entre seus objetivos a desbarbarização e emancipação dos sujeitos. Reforçar a 

heteronomia sempre conduz a um estado semiformativo que, exempli gratia, conforme 

descrito por Antônio Zuin (2008), em “A educação de Sísifo”, torna-se análogo ao mito, signo 

do trabalho inútil, ao remeter à ilustração de que esse personagem empurrava uma pesada 

rocha montanha acima, mas ao chegar perto do topo, caía novamente ao solapé, tendo que 

refazer seu trabalho exaustivo como punição por enganar os deuses. 

 Ao extirpar o sujeito-Sísifo de suas capacidades de autocrítica, sem nunca remeter 

ao seu contexto de miséria socializada pelo sistema econômico, eclode sempre em uma 

manifestação da barbárie, pela espetacularização e banalização da violência, tendo como 

inimigo arbitrariamente nomeado, o professor. O que tal currículo prescreve, ao alijar-se de 

sua própria função ordenadora de um projeto emancipatório de sociedade, é a fetichização da 

relação professor-aluno que, perdido em uma falsa equivalência entre autoridade e desejo 

pessoal, acaba sendo conduzido para uma subjetividade sem sujeito (ADORNO, 2010). 

O sujeito-Sísifo, desprovido de uma autodeterminação e autocrítica, nesse sentido, 

torna-se não apenas um signo do trabalho que nunca oferece fruição de seu produto, como 

condição naturalizada da alienação do trabalho no sistema capitalista, mas também é incapaz 

de perceber a sua própria condição de miséria objetiva e subjetiva, cuja contradição é sempre 

encoberta pelas ideologias do mundo econômico. A punição de Sísifo, cujas múltiplas 

transgressões em vida desagradaram o poder divino, necessitavam de um castigo à altura, que 

fizesse jus a seu esclarecimento. Do mesmo modo, o castigo aos sujeitos-Sísifo parece ser 

equivalente ao desejo por uma formação autêntica. 

Podemos nos apropriar dessa analogia para descrever o caráter de aprovação da 

BNCC. As reivindicações dos sujeitos diretos da educação, ao solicitar uma partilha 
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incompatível, tanto com a sociabilidade do capital, quanto com a natureza da tecnologia na 

sociedade capitalista, acaba por transgredir os pressupostos da divindade-capital, que os 

castiga com o aumento crescente da dominação e heteronomia através da tecnologia. A 

subsunção de tudo às necessidades do plano econômico tem sido a rocha que deve ser 

inexoravelmente levada adiante. 

Avançando, já com relação às unidades curriculares, a Resolução 3/18 (BRASIL, 

2018a, on-line), em seu Artigo 6º, inciso IV, explicita que as 

 

unidades curriculares: [são] elementos com carga horária pré-definida, formadas 

pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas, 

podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, 

entre outras formas de oferta (BRASIL, 2018a, on-line, grifos nossos). 
 

Assim como descrito na Resolução 3/18, Ribeiro da Silva (2008, p. 89) afirma que “a 

noção de competências envolve, portanto, os dois processos mencionados: a transferência de 

conhecimentos e a mobilização de recursos”. A competência não é o próprio conhecimento, 

mas a ação de mobilizá-los, para determinados fins, decididos aprioristicamente pelo meio 

social, que nesse caso é a noção de trabalho, no contexto da acumulação flexível e 

precarização das relações de trabalho, pela reestruturação das forças produtivas. 

Em sua dimensão subjetiva, as competências são uma forma de “aprender a 

aprender” (RIBEIRO DA SILVA, 2008, p. 92), construindo esquemas de ação aplicáveis a 

diversas situações de vivência, mas que depende de o sujeito ter a capacidade de mobilizar os 

recursos para resolvê-los. Disso, se compreende que a educação tem por finalidade principal 

aprisionar o sujeito no realismo e pragmatismo, onerando-o pela adaptação e integração às 

exigências do mercado. 

Em consequência, “percebe-se o aprofundamento do discurso das habilidades, 

competências, empreendedorismo, empregabilidade e adequações as exigências dos 

organismos internacionais com sua pedagogia das competências” (LIMA, 2019, p. 41). 

Segundo Lima (2019, p. 42) 

 

Para entendermos as “reformas” educacionais no Brasil, sobretudo a BNCC, é 

preciso entender a realidade como síntese de múltiplas determinações. 

Determinações essas que perpassam elementos da economia, da política, da cultura, 

das questões jurídicas e das transformações sociais locais e globais, ou seja, ela está 

dentro de uma complexa conjuntura histórica e social e possui determinadas 

intencionalidades. 
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O projeto de educação para os países periféricos tem sempre sofrido as adaptações 

necessárias para a superação de crises do modo de produção. Segundo Lima (2019, p. 43), 

 

Podemos dizer que essa crise abrange duas dimensões principais, uma na esfera 

econômica, onde podemos destacar a queda da taxa de lucro, a crise do petróleo, da 

produção em massa e série, crise do paradigma tecnológico etc., e uma dimensão 

política, a chamada crise do Estado de bem – estar social. Resumidamente, podemos 

falar em uma crise do padrão taylorista-fordista. 
 

Os ajustes necessários à manutenção da sociabilidade do capital e como modo de 

reestruturação das forças produtivas visam colocar na educação e nos processos educacionais, 

a responsabilidade por preparar o sujeito para esse mundo do trabalho, sem preocupar-se com 

a desbarbarização ou emancipação. Alijada de seu sentido central, a educação seria uma força 

motriz para o modo de produção, meramente reproduzindo a heteronomia e coerção do 

sistema capitalista e, sem a intenção de mudar a realidade. 

Por conseguinte, voltando-se para a mimese da racionalidade irracional (ADORNO, 

1986), as práticas sociais propostas pela BNCC, não são sequer novas, mas releituras das 

práticas já desgastadas pelas impossibilidades de sustentação do capitalismo (LIMA, 2019). 

Nas condições atuais, relega-se para a educação pública a necessidade de 

acompanhar as mudanças no modo de produção, que segundo Lima (2019) é caracterizado 

pela acumulação flexível, com a necessidade de um trabalho polivalente, multifuncional, mas, 

ao mesmo tempo, gera informalidade, empregos temporários, subcontratos, e jornadas de 

trabalho extenuantes. Esse é o exagero de realismo, sem a necessária tensão entre pensamento 

e realidade (ADORNO, 2010), que se projeta para a educação do trabalhador, sem que estes 

sujeitos desenvolvam resistência egoica, mas habilidades e competências para aceitação e 

consentimento da exploração, pois “é sempre válido lembrar que estas formas de educação 

camuflam, escamoteiam e não pretendem romper com a lógica imposta pelo capital, 

contribuindo assim para a reprodução desta forma de sociabilidade desumanizada” (LIMA, 

2019, p. 46). 

Uma das alterações feitas na Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), se dá pela adição do 

Artigo 35-A, pela Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017a): 

 

A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem 

do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas 

seguintes áreas do conhecimento: 

I - Linguagens e suas tecnologias; 
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II - Matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - Ciências humanas e sociais aplicadas (BRASIL, 2017a, on-line). 

 

A organização dos conteúdos da escola, portanto, seriam pautadas por intensa 

mediação tecnológica, como também prevê que uma das finalidades do Ensino Médio, 

descrito em seu Artigo 35-A, parágrafo 8º, inciso I, é a de “domínio dos princípios científicos 

e tecnológicos que presidem a produção moderna” (BRASIL, 2017a, on-line). Sem 

problematizar os aspectos estruturais do sistema capitalista, a nova legislação preconiza o 

domínio sobre o modus operandi da tecnologia, sem adentrar no campo crítico, ou autocrítico, 

com relação à técnica na sociedade moderna. 

A primeira preocupação, conquanto fenômeno social semiformativo, encontra-se nas 

linhas da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC), fragilmente discutida 

em âmbito nacional, igualmente apressada em sua aprovação, sob a égide da ideia de uma 

crise econômica que promove uma reforma educacional fortemente pautada na mediação 

técnico-instrumental. 

Não apenas preconiza a mediação, mas marca a prevalência dos desejos das 

corporações na educação, em âmbito nacional, massificando a semiformação e a racionalidade 

técnico-instrumental. 

Segundo o documento, 

 

a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 

desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos 

devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes 

e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização 

desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento 

de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. (BRASIL, 

2018a, p. 15) 
 

Por conseguinte,  

 

Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar 

com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e 

responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para 

resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar 

os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e 

as diversidades. (BRASIL, 2018a, p. 16) 
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Frigotto e Ciavatta (2003), ao falarem sobre as políticas neoliberais que orientaram a 

educação a partir dos anos 90, e como órgãos internacionais direcionaram a sua atenção para 

os países periféricos, nos mostra que a velocidade comunicacional aumentada, necessários 

para o desenvolvimento das forças produtivas, nos coloca em uma condição de subalternidade 

e negação do desenvolvimento social, dando a falsa ideia de que o Brasil se demonstrava em 

um patamar de igualdade em um conjunto complexo de divisão internacional do trabalho. 

Por conseguinte,  

 

Em relação à preparação básica para o trabalho, que significa promover o 

desenvolvimento de competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de 

forma ativa, crítica, criativa e responsável em um mundo do trabalho cada vez mais 

complexo e imprevisível, os projetos pedagógicos e os currículos escolares precisam 

se estruturar de maneira a: (...) 
explicitar que a preparação para o mundo do trabalho não está diretamente ligada à 

profissionalização precoce dos jovens – uma vez que eles viverão em um mundo 

com profissões e ocupações hoje desconhecidas, caracterizado pelo uso intensivo de 

tecnologias –, mas à abertura de possibilidades de atuação imediata, a médio e a 

longo prazos e para a solução de novos problemas. (BRASIL, 2018a, p. 41) 
 

Não se trata, portanto, de um salto qualitativo em direção a um ideal formativo 

autêntico, mas da prospecção da intensificação da mediação técnica e sua ação reativa 

imediata, tendo por objetivo uma autonomia apenas conquanto produção e consumo, 

mantendo os sujeitos na mesma lógica perversa da técnica que aprisiona mente e sentidos, 

separando forma e conteúdo. O saber fazer sendo tão importante quanto o saber, mostra a 

razão instrumental dominadora na qual os sujeitos são objetos sem subjetividade, 

desapropriando-os da própria formação de conceitos e experiências duráveis, agindo como 

substitutivo, informações apenas úteis em curta escala de tempo, para resolução de problemas 

imediatos. 

A organização da estrutura educacional, pautando-se na mediação técnica, mostra 

como a razão burguesa articula-se, manifestando-se na materialidade e promovendo a difusão 

de uma ideologia, enquanto processo de formação da consciência social (ADORNO, 1986), 

que mantém o ritmo de produção e consumo necessários à manutenção do sistema capitalista, 

de forma velada, onde “a existência social, não gera, de modo imediato, consciência social” 

(ADORNO, 1986, p. 2). 

Este ato regulatório implica também a não diferenciação dos currículos, na 

generalização, a nível nacional, promovendo uma verticalização – já característica das 
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políticas públicas – mas com a disfunção de nivelar a um denominador comum todo o 

espectro da formação. 

A abundância de controle sobre o trabalho docente acabam por representar o 

esvaziamento do currículo, distanciando de uma discussão válida sobre os porquês da 

educação e da escola. Para Sena (2019, p. 17), 

 

Jamais discutimos a finalidade da educação e da escola, sem que se tenha explícito, 

o contexto social onde ela se assenta e se orienta, nem tampouco, discutimos o que e 

como ensinar, sem que isso se faça dentro das relações maiores que entrelaçam a 

educação, à sociedade. 
 

Segundo Adorno (1995), é um contrassenso, visto que a reforma escolar deveria 

justamente ampliar a diversidade e horizontes das disciplinas, substituindo uma educação 

altamente burocratizada, por uma com maior flexibilidade interna nos currículos. 

Em consequência, uma proposta educacional que pressupõe a separação entre forma 

e conteúdo, proporcionando sempre uma regressão dos sentidos ao universalizar uma 

educação semiformativa, compreende dentro de si, uma regressão à barbárie. No sentido da 

reestruturação do currículo para uma mudança quantitativa dos marcadores educacionais, 

propositalmente superficial, visa sempre o retorno à semiexperimentação da realidade, ao 

sucumbir às aparências, em detrimentos da emancipação dos sujeitos. Pseudoconcreticidade é 

se prender às aparências da realidade, sem o desvio de consciência necessário à sua 

compreensão, que se relaciona também à imediatez dos estímulos. 

Para Adorno (2010), enquanto as condições objetivas que negam a formação 

persistirem, a formação não se realiza. Logo, propomos um olhar sobre as condições objetivas 

que circunscrevem o Ensino Médio, a princípio, a fim de elaborar uma crítica sobre o 

processo de implantação que está se desenvolvendo. 

É indubitável que o Ensino Médio seja visto um nicho de mercado, visado há tempos 

pelas instituições privadas. Os números expressivos de alunos nas escolas públicas, 

matriculados todos os anos, que necessitam de estruturas físicas, materiais, alimentação etc., 

faz com que as escolas sejam percebidas pelo mercado como um campo a ser explorado, 

embora sem os riscos de inadimplência e com algumas burocracias a mais para fechar 

negociações. Em termos de números, segundo dados do Censo Escolar de 2019 (INEP, 2019), 

há 6.192.819 alunos matriculado no Ensino Médio, entre Integral e Parcial. Esse número sobe 

para 7.153.671, quando levamos em consideração os alunos matriculados na EJA. São 
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clientes em potencial para os novos fetiches do mercado educacional, e a reforma do ensino 

vem para demarcar uma expansão da iniciativa privada, por intermédio de vias legais 

previamente acordadas. 

Do ponto de vista nacional, há uma apropriação dos supracitados discursos 

internacionais, como forma de subsidiar uma reforma educacional que seja condizente, por 

exemplo, com o bilionário mercado editorial de materiais didáticos e conglomerados da área 

da Educação. Instituições como Cogna Educação (antiga Kroton, renomeada em 2019), Grupo 

Santillana, Fundação Lemann, Itaú Unibanco, investem muito no convencimento da 

população e dos profissionais da educação para a aceitação da reforma, tentando legitimá-la 

como uma forma de melhorar qualitativamente a educação. 

Partindo do pressuposto de que as forças produtivas continuam sendo organizadas 

em torno do modo de produção industrial (ADORNO, 1986), trata-se também de uma 

expansão dos negócios para um modelo digital. Livros digitais não necessitam impressão, 

podem ser armazenados em um servidor único, na forma de uma biblioteca digital, que reduz 

custos de produção dos materiais didáticos. Segundo dados do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), em 2018 e 2019, três grandes grupos privados da educação concentraram 

aproximadamente 69% das aquisições de livros didáticos, para a Educação básica. 

O Grupo Santillana, holding que concentra as editoras Moderna e Richmond 

Educação e obteve, em termos de vendas brutas, 18% e 33%, respectivamente, em 2018 e 

2019. O Grupo Cogna Educação, que administra as editoras Ática, Scipione e Saraiva 

Educação, concentrou 22% em 2019 e 36%, em 2018. Outro grande grupo educacional é o 

Grupo Marista, que detém a marca FTD Editora que, sozinha, recebeu 14% em 2018 e 13% 

em 2019. O montante total de aquisições em materiais didáticos foi de R$ 1.467.232.112,09 

em 2018 e R$ 1.102.025.652,17 em 2019 (BRASIL, 2018c, 2019). 

Trata-se de um mercado bilionário que pode ser expandido para o mercado digital, 

enquanto se insere treinamentos para os funcionários na educação pública. Igualmente 

preocupante é a perspectiva de que a tecnologia assume novamente a forma de promoção da 

eficiência e eficácia para o capital, que adiciona uma dependência cada vez maior da 

iniciativa privada, para a chegada até os objetivos de aprendizagem. 

A BNCC refere-se à tecnologia como fio condutor dos processos educacionais, na 

qual se encontra em um extremo o sujeito dessa educação; em outro, o objetivo de 
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aprendizagem. A mediação, ou o caminho percorrido até chegar ao objetivo, só ocorre por 

intermédio da benemerência privada, o que não deixa de ser um modelo de privatização. 

Exemplificando com uma linguagem tecnológica, os dados lotados em servidores 

privados desses conglomerados educacionais, só podem ser acessados através do consumo, 

cuja linguagem está presente em todas as relações sociais do sistema capitalista. Primeiro, há 

a necessidade de um bom artefato técnico, que possibilite experimentar os materiais. Em 

segundo momento, é necessária uma boa rede de dados, que possibilite o download dos 

materiais, produção de textos, consumo de mídia de massa, interação em tempo real. O 

primeiro momento é mais imediato, do ponto de vista que exige a compra de um hardware. O 

segundo exige a compra de pacotes de dados, contratação de banda larga fixa e está sujeita às 

companhias de telecomunicação e informação, que representa um gasto contínuo com esse 

tipo de produto. 

Uma forma de analisar com maior profundidade o panorama da tecnologia no Brasil 

é através dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 

(IBGE, 2018). A pesquisa, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

71.738 domicílios particulares permanentes12, revela uma distribuição altamente desigual com 

relação ao acesso à internet e posse de dispositivos que possibilitam o acesso à rede no Brasil. 

A nível nacional, em 2018, 79,1% dos domicílios possuíam algum tipo de conexão 

com a rede mundial de computadores. Em áreas urbanas, esse percentual é de 83,9%, 

enquanto na área rural, de 49,2% (IBGE, 2018). Isso já demonstra uma disparidade no acesso 

a nível geral. Mas, essa disparidade se torna ainda mais relevante quando pensamos sobre a 

qualidade do acesso. Dessa forma, elencamos uma divisão em 3 grupos, definidos pela 

qualidade do acesso. O primeiro grupo é composto daqueles que não tem acesso algum e, de 

certa forma, serão os mais impactados por uma educação que ocorre privilegiadamente por 

intermédio de transmissão de dados em redes digitais. O segundo grupo, consiste em pessoas 

que acessam apenas através de banda larga móvel, ou seja, pessoas que utilizam um 

smartphone e estão sujeitos às franquias de dados de banda larga móvel das companhias 

telefônicas, possuindo acesso ocasional e/ou intermitente. O terceiro grupo consiste nos 

 

12 Domicílio particular permanente, para o IBGE, é aquele domicílio que, na data de referência da pesquisa, 

possui critério de separação e independência, sendo utilizado exclusivamente para finalidade de moradia. 

Separação se refere ao isolamento das demais pessoas, grosso modo, possuindo teto, paredes. Independência 

é a forma de acesso ao imóvel, com entradas distintas, que não necessita transitar por outras residências para 

ter acesso ao domicílio. Particular representa que os moradores da residência possuem algum tipo de laço de 

parentesco, afetivo, sanguíneo etc. 
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sujeitos que efetivamente têm acesso à internet, possuindo conexão de dados de banda larga 

fixa e acesso à banda larga móvel, simultaneamente. A renda média per capita também 

apresenta uma disparidade. Para aqueles que possuem algum tipo de acesso à internet, a renda 

média é de R$ 1.769,00. Para aqueles que não têm nenhum tipo de acesso, R$ 940,00 (IBGE, 

2018). 

No caso do primeiro grupo, dos que não tem acesso à internet, correspondem à mais 

da metade dos domicílios situados em áreas rurais e aproximadamente 16% dos domicílios 

permanentes situados na área urbana. Esse é o grupo mais afetado, em que o impedimento do 

acesso se encontra por questões de infraestrutura e representam custos maiores para aquisição 

dos artefatos técnicos necessários ao acesso, levando em consideração que as condições 

geográficas e disponibilidade de empresas que ofertem esses serviços, estejam presentes na 

área. O agravante para esse grupo se encontra na ideia de que os sujeitos nessa estratificação 

são os que possuem menor renda média per capita, comparado aos que tem acesso, 

impossibilitando ainda mais o investimento para aquisição dos serviços+.  Segundo a PNAD 

(IBGE, 2018), dentre os motivos que mais se destacaram para não utilização de internet 

nesses domicílios, estão a falta de interesse na utilização (34%), o valor dos serviços serem 

demasiadamente caros (25%) e que nenhum morador da residência entrevistada tinha 

conhecimento para utilizar a internet (24%). 

O segundo grupo caracteriza-se por aqueles que possuem acesso apenas à banda 

larga móvel, através de franquias, ou pacotes de dados, oferecidos pelas empresas de 

telecomunicação. Nessa estratificação, 23% dos domicílios que possuem acesso à internet, se 

utilizam dessa forma de conexão. Vale ressaltar que ter acesso não representa qualidade ou 

estabilidade, logo, não se analisa, nos dados da PNAD (IBGE, 2018), a velocidade de acesso. 

O terceiro grupo corresponde 56% da população, que possuem banda larga fixa e 

móvel, simultaneamente. 

A distribuição desigual se torna um agravante, pois, de um lado se encontram os 

sujeitos e, no fim desse trajeto, encontram-se os objetivos de aprendizagem em um modelo 

híbrido de educação. Em um país tão desigual como o Brasil, o que ocorrerá é que alguns 

sujeitos estarão mais livres para percorrer o caminho, com maior velocidade e várias vias de 

acesso. Para uma outra parcela da população, em especial o segundo grupo, o caminho é mais 

lento, necessita atravessar mais barreiras até alcançar o fim do trajeto e seu acesso é 

condicionado por portas que só se abrem ocasionalmente. Por fim, o primeiro grupo, com 
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renda média per capita menor do que os outros dois grupos, sequer terá acesso ao início do 

caminho, aprioristicamente com seu acesso inviabilizado. 

A tecnologia, diferente do que tem sido propagado para o convencimento da 

população, se torna um agente de segregação social e inviabiliza o pleno acesso à educação. É 

uma perspectiva perversa de privatização da educação pública que, ao desonerar o Estado 

para o investimento contínuo em melhoria da educação e ao desonerar empresas para que 

tenham custos de produção de livros menores e expandam seus mercados para um nicho 

digital, acabam por onerar a população, em especial as mais pobres e já segregadas, pela 

responsabilidade em seu aprendizado. Esse se configura como o primeiro engodo, pois, além 

de ocultar as intencionalidades das empresas, expressas como o conteúdo, oculta a forma da 

privatização e socializa ainda mais a miséria. 

Ao compreendermos de tal forma, é necessário que se perceba como a realidade da 

distribuição da tecnologia, dos monopólios de produção de bens culturais e informacionais, 

ocasionam, de antemão, um sucateamento da promessa da BNCC em uma melhor educação 

para todos. Primeiro, porque se prioriza o mercado educacional, ao inserir treinamentos para 

trabalhadores e polarizar o prosseguimento dos estudos e a preparação para o mundo do 

trabalho. Segundo porque se ignora os motivos da falência do Ensino Médio, presentes no 

IDEB, manipulando as percepções para que as razões sejam ocultadas. Dessa forma, a BNCC 

não apenas utiliza a tecnologia em todos os processos educacionais, mas ela própria é uma 

tecnologia de dominação dos sujeitos. 

Nesse caso, o Estado atua como um delimitador de ciclos de consumo, inserindo 

novas necessidades para algo que é um direito básico da população. Os dados da PNAD 

(IBGE, 2018) ainda são relacionados ao número de domicílios. Não significa, 

necessariamente, que a maior parte das pessoas possuem formas de acesso, o que pode 

representar que apenas um aparelho tenha que ser dividido entre todos os moradores daquele 

domicílio. Nesse sentido, o Estado acaba por assumir o papel de indústria cultural, a partir do 

momento em que determina o que deve ser consumido e por quais meios, estabelecendo um 

culto às marcas e promovendo o consumo sensorial e emocional. 

Outro aspecto do panorama da posse de artefatos técnicos no Brasil refere-se à 

qualidade do artefato. Os três grupos apresentados acima detêm quase uma unanimidade na 

presença de smartphones com acesso à internet, pois a PNAD (IBGE, 2018) afirma que em 

99,2% dos domicílios permanentes em que há conexão com a internet, também há um 
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dispositivo móvel. Pretendemos, então, elaborar uma nuance sobre a capacidade de 

processamento de dados desses aparelhos, já que possuir um artefato técnico não representa 

possuir qualidade de acesso, ou ser capaz de experimentar todo e qualquer conteúdo 

disponível na rede mundial de computadores. 

Para tanto, utilizamos os dados do site Stat Counter (2020), que mensura as fatias de 

mercado de cada sistema operacional, no nosso caso, móveis, e permite uma projeção média 

da qualidade dos smartphones que acessam a internet no Brasil. O nosso recorte temporal para 

a análise é entre junho de 2019 e junho de 2020. 

Nesse recorte temporal, os dois sistemas operacionais dominantes no mercado de 

dispositivos móveis no Brasil, são iOS, da Apple, e Android, da Google. Os aparelhos com 

iOS representam 12,86% do market share, enquanto os dispositivos com Android somam 

86,63% do total. 

Dos dados acima, com o sistema da Google como maior parcela do market share, 

podemos elaborar um recorte a partir de diferentes versões do sistema, a fim de clarificar a 

idade média de cada aparelho em operação. 

As versões mais recentes de Android correspondem à versão 9.0 (Pie) e 10.0; que 

representam 36,32% e 4,71%, respectivamente. Nesse sentido, os aparelhos fabricados a partir 

de 2018 possuem esse sistema operacional e representam 40,03% do total. Em outras 

palavras, são dispositivos razoavelmente novos, com recursos e funções elegíveis para a 

execução de aplicações mais complexas e potencialmente possuem uma capacidade maior de 

processamento de dados. A segunda versão de sistema operacional da Google mais presente 

no mercado brasileiro é a versão 8.0 e 8.1 (Oreo), cujo lançamento data de 2017. O percentual 

total para essa versão é de 24,26% dos aparelhos. 

Na sequência, a terceira versão do sistema mais utilizada é a 6.0 (Marshmallow), que 

corresponde a uma fatia de mercado de 13,5%, e que está presente em aparelhos datados de 

2015, relativamente defasado para os padrões atuais, considerando que são dispositivos em 

operação há cinco anos ou mais. 

Cruzando essas informações com os dados da PNAD (IBGE, 2018), podemos inferir 

duas relações. A primeira demonstra que é quase unânime a presença de smartphones nos 

domicílios com acesso à internet, boa parte com o sistema da Google. Entretanto, menos da 

metade desses aparelhos em operação, foram fabricados nos últimos dois anos e, levando em 

consideração a obsolescência programada, característica desse tipo de gadget, é provável que 
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isso forçará aqueles que já possuem um aparelho, a trocar ou adquirir um novo, ou mais 

recente. Significa que a exigência da tecnologia como fio condutor do processo de 

aprendizagem, coloca barreiras, mesmo para aqueles que já possuem tanto o aparelho, quanto 

a conexão de dados. 

A segunda relação que podemos discorrer é novamente com relação à ilusão da 

escolha e sobre o culto às marcas. Há um número expressivo de marcas, modelos e versões 

diferentes do mesmo sistema operacional, mas concentrados nas mãos de duas grandes 

corporações informacionais que, juntas, correspondem a 99,49% dos dispositivos com acesso 

à internet, no recorte temporal citado. 

Temos uma convergência de vários monopólios: dos materiais didáticos, 

concentrados nas mãos de três grandes grupos educacionais; dos desenvolvedores de sistemas 

operacionais móveis e smartphones, em duas corporações que obtém lucros com dados 

pessoais e publicidade de terceiros, veiculados através de aplicativos; por fim, um aumento da 

dependência das empresas de telecomunicação.  

Conforme argumentam Cury, Reis e Zanardi (2018), a BNCC firma um compromisso 

com a homogeneização, além de não deixar claro como resolverá esses problemas de acesso, 

que envolvem esses caminhos até os objetivos de aprendizagem. No Artigo 36, da Lei 

13.415/17 (BRASIL, 2017a), fica expresso que a responsabilidade no arranjo curricular é dos 

sistemas de ensino, por consequência, das secretarias estaduais de educação. Esse breve 

panorama da distribuição da tecnologia já aponta para futuros problemas de acesso, qualidade 

e permanência na educação, que profissionais da educação terão de resolver junto às 

comunidades, sem o devido suporte do Estado, que já terceiriza aos sistemas de ensino, essa 

responsabilidade. 

Essa má distribuição do acesso à tecnologia, com o monopólio velado da produção 

de informações por grandes corporações, já coloca em risco a pluralidade de pensamentos de 

que a educação necessita. A dimensão objetiva contraria a possibilidade de escolha e reforça 

uma condição em que os sujeitos menos abastados economicamente não têm as mesmas 

oportunidades para experimentar o que a tecnologia supostamente tem a oferecer. Mas, essa é 

uma das perspectivas possíveis. Ainda não levamos em consideração as diferenças estruturais 

das cidades e problemas conexos que exigem outras políticas que sejam condizentes com a 

implantação da BNCC, dos quais elencamos através da pesquisa de Região de Influência das 

Cidades (REGIC), produzido pelo IBGE (2008). 
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O estudo analisa a organização das redes urbanas, suas áreas de influência, que 

variam de Centro Local à Metrópole. Metrópoles são grandes áreas urbanas, com extensa 

influência sobre demais cidades, bem abastadas de bens e serviços, com grande concentração 

de pessoas. Centros Locais, no outro extremo, são cidades consideradas pequenas, que servem 

apenas à sua população local e possuem pouca oferta de bens e serviços, que são buscados em 

cidades hierarquicamente superiores, formando uma configuração de rede13. 

A nível de exemplo, podemos citar três cidades do estado Paraná, que variam de 

acordo com a oferta de bens, relações entre empresas, densidade demográfica e extensão 

territorial. De acordo com o REGIC, Curitiba é uma das metrópoles nacionais, Guarapuava é 

considerado um Centro Sub-Regional e Foz do Jordão, um exemplo de Centro Local (IBGE, 

2008). 

Nessa perspectiva, fozjordenses são menos abastados de bens e serviços, com uma 

população menor e precisam buscar os serviços que não possuem em uma cidade 

hierarquicamente superior, cujo exemplo é Guarapuava, com uma influência direta na 

formação da rede urbana. Por sua vez, quando guarapuavanos precisam de serviços 

específicos, como os relacionados à saúde, educação, os buscam na capital do estado. 

O impacto da BNCC, nesse sentido, vem quanto à oferta dos itinerários formativos 

em diferentes cidades, estruturalmente desiguais, que não deixa claro quanto às exigências de 

organização das áreas em que devem ser ofertados os itinerários formativos. Na Resolução nº 

3, de 21 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018a), afirma-se que os sistemas de ensino devem 

garantir mais de um itinerário formativo em áreas distintas. Qual o impacto em diferentes 

cidades, com diferentes arranjos urbanos e diferentes níveis de oferta de bens e serviços? 

Em primeiro momento, a Resolução 3/18 (BRASIL, 2018a) não clarifica o conceito 

de área, que pode ser diferente para um Centro Local, para um Centro Sub-Regional ou uma 

Metrópole, e deixa a cargo dos sistemas de ensino elaborarem meios para a diversificação dos 

itinerários, o que torna incerto como eles serão distribuídos pelos territórios. Caso mau 

distribuídos, evidenciam outros problemas, como mobilidade urbana, segurança pública e 

acesso à cidade. Outro ponto negativo vem com relação à Portaria nº 649, de 10 de julho de 

2018 (BRASIL, 2018c), que regulamenta o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. No 

 

13 De acordo com a metodologia do REGIC (IBGE, 2008), a configuração das cidades brasileiras é descrita 

como: Metrópoles (12 cidades), Capital Regional (70 cidades), Centro Sub-Regional (169 cidades), Centro 

de Zona (556 cidades) e Centro Local (as demais 4473 cidades). Como os aspectos metodológicos da 

pesquisa REGIC fogem ao objetivo do trabalho, optamos por trabalhar a partir das disparidades entre as 

cidades, sem elencar aspectos quantitativos específicos. 
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documento, coloca-se como responsabilidade das secretarias estaduais e do Distrito Federal 

de educação a prospecção de parceiros potenciais da escola, para oferta dos itinerários 

formativos. 

Voltamos, portanto, aos problemas de hierarquia urbana e como essas condições 

objetivas colocam as secretarias de educação em uma posição de negociadora de fomentos e 

participação da iniciativa privada. Do ponto de vista do nosso exemplo inicial, Foz do Jordão, 

como Centro Local, teria exponencialmente menos oferta de itinerários diferentes, já que o 

comércio é prioritariamente local e seus habitantes necessitam se deslocar para cidades 

hierarquicamente superiores em estrutura urbana. Por sua vez, Guarapuava como Centro Sub-

Regional, teria a possibilidade de oferta mais diversificada, embora o conceito de área não 

seja bem definido, o que leva a problemas de difusão desses itinerários e insere problemas de 

mobilidade urbana, dada a diferença de dimensão territorial.  

Por fim, Curitiba, sendo classificada como uma hierarquia mais alta, uma Metrópole, 

teria uma possibilidade ainda maior de oferta de itinerários formativos, possivelmente criando 

uma competição para a iniciativa privada ofertar seus arranjos curriculares. 

Essa problemática coloca em voga a perspectiva de que a maior parte das cidades 

brasileiras não possuem sequer variabilidade na oferta de bens e serviços, já que as redes 

urbanas se formam a partir da falta de oferta de serviços em cidades menores, em que os 

munícipes se deslocam para cidades estruturalmente mais bem abastadas, quando necessitam. 

São aproximadamente 4000 cidades, com uma organização de comércio local, que servem 

apenas aos seus próprios moradores, enquanto muitos serviços específicos ficam concentrados 

em 12 Metrópoles.  

A BNCC insere problemas urbanos como responsabilidade das secretarias de 

educação, que necessitam prospectar parceiros locais, mas dadas as condições objetivas de 

estrutura urbana, são de difícil resolução. Logo, duas hipóteses que se complementam são 

possíveis. A primeira, de que é impossível firmar essas parcerias com a iniciativa privada a 

nível local, pois a maioria das cidades não possui estrutura urbana para isso. A segunda, dada 

a impossibilidade da primeira, de que essas parcerias ficariam nas mãos de grandes empresas, 

instituições financeiras e filantrópicas, que exigiriam uma contrapartida maior do Estado, para 

compensar o dispêndio financeiro para alcançar cidades menores. 

Esses três contextos, nomeadamente, do acesso à internet, da difusão de artefatos 

técnicos pessoais para o acesso e problemas estruturais das cidades brasileiras, são condições 
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objetivas do engodo da formação, e demonstram que a implementação da BNCC necessita de 

inúmeras outras políticas complementares, de democratização do acesso à informação, 

inclusão digital, programas de fomento ao desenvolvimento urbano e comunitário e, pelo 

aligeiramento no processo decisório de aprovação, junto ao silenciamento das vozes que se 

opunham à ela, acabaram por ignorar a desigualdade imanente ao contexto brasileiro. 

Para velar essas desigualdades objetivas e silenciar as vozes contrárias à BNCC, é 

necessário transpor para o plano ideológico as contradições da realidade – o que é feito por 

meio da apropriação do discurso ideológico fundamentado na tecnologia, considerada a 

panaceia da educação, na medida em que permite diminuir os gastos na área e tornando-a 

mais atrativa. Desse modo, a tecnologia encontra-se presente em todos os aspectos da BNCC, 

desde seu processo de implementação, que se utiliza do potencial comunicacional para 

acelerar a reelaboração curricular; nos conteúdos de aprendizagem, dada a intensa 

necessidade de elaboração dos conteúdos através da mediação técnica e, por fim, essa 

tecnologia deixa de ser um meio para educação e se converte na sua própria finalidade, o que 

empobrece os conteúdos formativos. 

Dada a amplitude da discussão, as relações entre os objetivos de aprendizagem, mais 

especificamente, da inclusão do Artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

pela Lei 13.415/17, se dará na próxima subseção. 

 

3.2 A BNCC DO ENSINO MÉDIO E A CENTRALIZAÇÃO NAS TECNOLOGIAS 
 

Nesta seção discorreremos especificamente sobre a BNCC do Ensino Médio, bem 

como as competências e habilidades que possuem relação com a semiformação e a 

racionalidade tecnológica. 

No documento do MEC (BRASIL, 2017c), afirma-se que a BNCC constitui em um 

documento normativo que aponta as aprendizagens essenciais para a educação básica, através 

do desenvolvimento de dez competências gerais. Competência é definida como a mobilização 

de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, 

principalmente no que é tangente ao mundo do trabalho. 

Dando continuidade aos conteúdos da legislação, em seu Artigo 36, a Lei 13.415/17 

(BRASIL, 2017a, on-line) dispõe que 
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O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino (…). 
 

Com relação aos conteúdos de aprendizagem, no Parecer CNE/CP nº 15/2018, 

aprovado em 4 de dezembro de 2018, define-se que as aprendizagens essenciais são correlatas 

às competências. Nas palavras do documento: 

 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC-EM indica que as decisões pedagógicas 

estratégicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, tanto 

pela indicação clara do que os alunos devem “saber”, considerando a constituição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, quanto pelo que devem “saber 

fazer”, considerando assim a mobilização desses conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e da qualificação para atuar com perspicácia no mundo do 

trabalho. A explicitação das competências oferece referências fundamentais para o 

fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais, definidas na 

BNCC, em atendimento aos preceitos da Constituição Federal, da LDB e do PNE. A 

sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais 

do processo educativo, tais como o que aprender, para que aprender, como ensinar, 

como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar os resultados de 

aprendizagem e o próprio processo de aprendizagem (BRASIL, 2018, p. 8). 
 

Nesse sentido, a proposição da BNCC admite que cede às pressões da realidade, 

quando alinha os objetivos de aprendizagem às imposições externas, ou seja, da sociedade 

contemporânea, que supervaloriza o progresso na forma da tecnologia. O seu conteúdo é 

permeado pelo utilitarismo e vê nessa tecnologia uma forma de ampliação da autonomia. 

Assumindo uma postura mais pragmática, o referido instrumento norteador do 

currículo possui em sua aparência uma ilusão da escolha. A preferência pela ambiguidade na 

letra da Lei não é ingenuidade, mas fruto de uma afirmação ideológica pelos sujeitos que 

estão tentando promover os seus projetos de sociedade acima dos demais. A hipervalorização 

do pragmatismo já é demonstrada como contrário ao pensar emancipado e autocrítico. Logo, 

não deixa claro seu sentido de problemas específicos da sociedade que devem ser resolvidos 

através da capacidade prescritiva do currículo (RIBEIRO DA SILVA, 2008). A significação é 

tão ampla que, ao mesmo tempo, perde seu sentido ex vi legis, ao permitir infinitas 

considerações sobre os problemas que deveriam ser resolvidos e que podem ser 

arbitrariamente nomeados de acordo com as necessidades do mercado. 

A seguir, apresentamos no Quadro 1, a lista de competências elencadas pela BNCC: 
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Quadro 1 – Competências Gerais da Educação básica 

Competência Descrição 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 

e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 

planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 
Fonte: Adaptado de BRASIL (2017c). 

 

Essas competências supracitadas estão dissolvidas ao longo do currículo. Com uma 

leitura superficial, não é possível encontrar erros nessas premissas, linguisticamente bem 

organizadas, até aprazíveis para leitura. Entretanto, conforme argumenta Adorno (1986), o 

elemento funesto não é a técnica, mas o seu enredamento social no capitalismo tardio. 

Muitas dessas argumentações da BNCC estão enraizadas com as perspectivas 

capitalistas de educação e sociedade. Exempli gratia, o erro não se encontra, necessariamente, 

em recorrer ao conhecimento científico para explicar o mundo, mas encontra-se em não 
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considerar que a ciência é um dos vários esquemas explicativos, desconsiderando o lugar que 

a ciência ocupa na sociedade industrial, como força produtiva. 

A competência geral 10, por sua vez, é engessada ao colidir com o sistema econômico 

vigente. Por um lado, porque agir com autonomia não é condizente com um sistema que se 

baseia na socialização da miséria e concentração do produto do trabalho; por outro lado, 

princípios solidários – e burgueses – engendram-se no limiar da filantropia, conforme 

analisado por Adorno (1951) na Minima Moralia, já citado anteriormente, ao se referir à 

caridade burguesa e a incapacidade de presentear. 

Dessa forma, a ênfase dessas competências, ao enredar-se socialmente, acaba por 

metamorfosear em premissas contrárias ao ideal formativo adorniano. Mais ainda, o próprio 

documento analisado coloca essas competências em contradição. 

O conceito de crítica, segundo a BNCC (BRASIL, 2017c, p. 463), consiste na 

“compreensão informada dos fenômenos naturais e culturais, e a autonomia como a 

capacidade de tomar decisões fundamentadas e responsáveis”. Nesse sentido, a crítica 

consiste na mobilização dos conhecimentos necessários para uma tomada de decisão, sem o 

cuidado necessário para a diferenciação entre formação e informação. Formação, para o 

documento, significaria o final do processo de acumulação de informações, o que não se 

distancia, portanto, da semiformação, como um estado pontual, efêmero e desconectado da 

história objetiva e subjetiva, preso na objetividade do mundo (ADORNO, 2010). 

O elemento norteador de todas as competências é fundado no pragmatismo, sempre 

direcionados para ação ou finalidade. 

Dessa forma, o documento se posiciona como um protocurrículo, ou seja, não é um 

currículo, mas pretende estar incluído e orientar a produção dos currículos, cuja finalidade 

explícita é a de organizar os arranjos curriculares para a adaptação às necessidades impostas 

por organizações internacionais e exigências do aparato produtivo: 

 

desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do século XXI, o foco 

no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos Estados e 

Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É esse 

também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em 

inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da 

Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol) (BRASIL, 2017c, 

p. 13). 
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O enfoque no desenvolvimento dessas competências não é uma necessidade orgânica, 

mas arbitrariamente escolhida para melhorar os marcadores educacionais e cumprir 

exigências das avaliações de larga escala, como o PISA. 

Com relação à estrutura da BNCC, apesar desta se posicionar como um protocurrículo 

torna-se demasiadamente fechada, no que concerne às possibilidades de desenvolvimento dos 

currículos. Percebe-se que a dimensão técnica dos descritores acaba arrefecendo o potencial 

criativo que o documento exige das redes de ensino, pois a adaptação técnica se sobressai à 

espontaneidade da educação. 

De acordo com o documento: 

 

Para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma 

delas é relacionado um conjunto de habilidades, que representa as aprendizagens 

essenciais a ser garantidas no âmbito da BNCC a todos os estudantes do Ensino 

Médio. Elas são descritas de acordo com a mesma estrutura adotada no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2017c, p33). 
 

Conforme o excerto, cada competência se relaciona a algumas habilidades específicas, 

cujos descritores se organizam da forma demonstrada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Código alfanumérico de descritores da BNCC 

EM 13 LGG 103 
Etapa do Ensino Médio Ano(s) em que a 

competência deve ser 

trabalhada 

Área do conhecimento Competência específica 

(primeiro número), 

seguido da Habilidade 

específica (dois últimos 

números) 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c). 

 

No exemplo acima, EM13LGG103 representa, sequencialmente, que a habilidade está 

vinculada ao Ensino Médio, pode ser trabalhada do 1º ao 3º ano, cujo componente encontra-se 

na área de Linguagens e suas Tecnologias, representa a Competência específica 1, Habilidade 

específica 3. 

Esses descritores devem estar contidos ao longo dos currículos que, segundo a BNCC, 

garante a aprendizagem das competências gerais e específicas de cada área do conhecimento. 

Apesar do posicionamento como um protocurrículo, isso circunscreve demasiadamente o que 

pode ou não ser trabalhado e desenvolvido na sala de aula, retirando a autonomia docente em 

favor de uma tecnicização do ensino. 
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Dois aspectos precisam ser ressaltados com relação à essa organização. O primeiro, de 

que o cumprimento das normas técnicas se aproxima mais de um conceito mercadológico de 

qualidade, que se relaciona com o cumprimento de padrões universalmente estabelecidos, mas 

não diretamente se relacionam com o proposto por Adorno (2010) como formação, que 

necessita de espontaneidade e uma relação da imanência com o contexto, a fim de tensionar 

pensamento e realidade. O segundo aspecto, encontra-se na intensa linguagem técnica que se 

apresenta como dominante, exigindo uma adaptação da realidade aos padrões 

preestabelecidos pela norma. 

Com relação à primeira afirmação, nota-se que todo o espectro da formação, inclusive 

aqueles que necessitam de uma espontaneidade devem passar pelo crivo da linguagem 

técnica, sendo reduzidos a um descritor único, que já determina os objetivos de aprendizagem. 

Dessa forma, “quando o campo de forças a que chamamos formação se congela em categorias 

fixas — sejam elas do espírito ou da natureza, de transcendência ou de acomodação — cada 

uma delas, isolada, se coloca em contradição com seu sentido, fortalece a ideologia e promove 

uma formação regressiva” (ADORNO, 2010, p. 11).  

Nesse sentido, nos levamos à segunda afirmação, pois a linguagem técnica absorve os 

momentos de emancipação e torna os momentos de adaptação nucleares aos currículos das 

redes de ensino. Formação, para Adorno (2010) exige um equilíbrio momentâneo entre ambos 

os momentos, já que não existe formação sem pressupostos e a autonomia pressupõe 

heteronomia. Portanto, não desconsidera a necessidade dos momentos de adaptação do 

pensamento à realidade, para que haja o subsequente tensionamento das ideias com o real. 

Compreendendo que a BNCC coloca um conjunto de habilidades específicas em cada 

área do conhecimento, nos dedicaremos à problematização de cada um, em uma subseção 

específica, descrevendo os pormenores a fim de sistematizá-los melhor.  

A BNCC divide as competências em: Linguagens e suas Tecnologias (LGG), 

Matemática e suas Tecnologias (MAT), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT) e 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHS), cada uma com suas habilidades específicas. 

Portanto, iniciaremos com Linguagens e suas Tecnologias, na próxima subseção, ressaltando 

que nosso esforço teórico não compreende adentrar as especificidades das áreas do 

conhecimento, mas analisar o enredamento social da tecnologia em cada uma delas, tendo em 

vista que a perspectiva teórica eleita por esta pesquisa considera que a modificação do mundo 
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perpassa, inicialmente, pela consciência do seu aspecto totalizador e integrador. A consecução 

desses aspectos se torna mais viável mediante o desenvolvimento da tecnologia. 

 

3.2.1 LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

Segundo a BNCC, a finalidade da área de Linguagens e suas Tecnologias é a de 

“consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino Fundamental nos 

componentes Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa” (BRASIL, 2017c, 

p. 473). 

Nesse sentido, esses conteúdos da linguagem, verbal e não verbal, são direcionados 

para processos criativos e para o autoconhecimento. No Quadro 3 mostramos as competências 

específicas que determinam os objetivos de aprendizagem nessa área: 

 

Quadro 3 – Competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino 

Médio 

Competência Descrição 
1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, corporais e 

verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes 

campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, 

o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para 

continuar aprendendo. 
2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as 

práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e 

atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e 

nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. 
3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e 

colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, 

ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos 

Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional 

e global. 
4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas 

de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades 

linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. 
5. Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos nas práticas sociais 

da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de 

expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à 

diversidade. 
6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas 

características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens 

artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de 

maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 
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7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, 

críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-

se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, 

trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. 
Fonte: Adaptado de BRASIL (2017c). 

 

Cada competência específica possui um desdobramento para algumas habilidades 

específicas. Dada a amplitude e complexidade do objeto, optamos por separar as 

competências específicas e habilidades específicas que possuem uma relação intrínseca com a 

tecnologia. No Quadro 4, oferecemos um panorama geral das habilidades selecionadas de 

Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio que se encaixam no acima proposto. Das 

27 habilidades específicas, 10 estão vinculadas ao uso das tecnologias, em maior ou menor 

grau. 

 

Quadro 4 – Relação das Habilidades específicas com a Tecnologia, em Linguagens e suas 

Tecnologias (LGG) 

Descritor Habilidade Específica 
EM13LGG105 Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, 

multimídia e transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e 

intervenção social. 
EM13LGG204 Negociar sentidos e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas, 

corporais e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores de 

equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 
EM13LGG301 Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens 

(artísticas, corporais e verbais), levando em conta seus funcionamentos, para produzir 

sentidos em diferentes contextos. 
EM13LGG403 Fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em conta a multiplicidade e 

variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. 
EM13LGG502 Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder subjacentes às práticas 

e discursos verbais e imagéticos na apreciação e produção das práticas da cultura corporal 

de movimento. 
EM13LGG602 Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a 

imaginação e a criatividade. 
EM13LGG701 Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus 

princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de modo ético, responsável e adequado a 

práticas de linguagem em diferentes contextos. 
EM13LGG702 Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na 

formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em 

práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital. 
EM13LGG703 Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção 

coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. 
EM13LGG704 Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de 

ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de 

rede. 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c). 
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Nota-se, na letra do documento, que se advoga em favor da utilização criativa das 

tecnologias como forma de interação e conhecimento do mundo. Dessa forma, a tecnologia se 

torna uma forma dominante de interação entre os sujeitos, sem problematizar a natureza dessa 

tecnologia. Conforme já argumentado anteriormente, o enredamento social da técnica, 

mediado pelo sistema capitalista, torna-se uma forma de dominação progressiva, o que 

impede a plena experimentação do real e o torna fetichizado pelo véu tecnológico. 

Conforme argumenta Franco (2004, p. 204), 

 

A indústria cultural, na época da globalização, altera substancialmente seu modo de 

relacionamento com o consumidor. Sustentada por várias tecnologia interativas, ela 

não parece mais pressupor um consumidor passivo nem oferecer um produto 

acabado, com determinado conteúdo ou modo de apresentação: agora, ela oferece a 

promessa de que o usuário de determinado equipamento irá conseguir interagir com 

ele de muitas maneiras, podendo alcançar resultados criativos e originais. 
 

Essa repaginação da indústria cultural oferece o mesmo limiar de passividade diante 

dos instrumentos interativos que os entusiastas da tecnologia tanto elogiam. Por sua vez, a 

dimensão ética do consumo fica contrariada na promessa de adaptação que a BNCC promulga 

nas entrelinhas. 

Para Adorno (2010), a formação necessita de certas lacunas de socialização, ou seja, 

momentos em que são necessários um afastamento aos “modismos”, já que os momentos de 

adaptação da consciência são necessários, mas não devem sobressair aos momentos de 

emancipação. Dessa forma, mediar as interações sociais pela técnica, exige mais momentos de 

adaptação. Primeiro, em favor de uma interação limitada com o instrumental, depois, com 

relação à adaptação da linguagem à técnica, que já é predisposta a diminuir a necessidade do 

outro. 

Do ponto de vista das relações de consumo, explicitados anteriormente, é perceptível 

que essa educação tem a dependência de um instrumental tecnológico que está para além da 

responsabilidade do Estado. Em outras palavras, a responsabilidade sobre o consumo desses 

artefatos técnicos é terceirizada para a população. 

Resumidamente, o documento aponta que  

 

Por fim, é importante que os estudantes compreendam o funcionamento e os 

recursos oferecidos pela tecnologia digital para o tratamento das linguagens 

(mixagem, sampleamento, edição, tratamento de imagens etc.), assim como as 
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possibilidades de remidiação abertas pelos fenômenos multimídia e transmídia, 

característicos da cultura da convergência. (BRASIL, 2017c, p. 483). 
 

Isso nos faz questionar a finalidade principal da área de Linguagens e suas 

Tecnologias, que possui uma relação direta com a superprodução semiótica da indústria 

cultural. O componente EM13LGG703, por exemplo, não leva em consideração a dimensão 

estética da informação veiculada nas redes, uma vez que pretende ensinar a produzir 

conteúdo, mas não trata da tendência de alguns conteúdos estarem mais amplamente 

disponíveis do que outros, dado o poder das empresas informacionais em selecionar a 

exposição de determinadas informações, em detrimento de outras. 

Como a BNCC coloca a língua inglesa como obrigatória, que a considera como 

“língua de uso mundial” (BRASIL, 2017c, p. 476), ela vela o sentido de treinamento para a 

tecnologia e a centralização do poder tecnológico nos países de língua saxônica. Dois trechos 

entram em contradição: 

 

No Ensino Fundamental, foram consideradas a interculturalidade e a visão da língua 

inglesa como língua franca – portanto, “desterritorializada” em seus usos por 

diferentes falantes ao redor do mundo –, bem como as práticas sociais do mundo 

digital. No Ensino Médio, trata-se de expandir os repertórios linguísticos, 

multissemióticos e culturais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de 

maior consciência e reflexão críticas das funções e usos do inglês na sociedade 

contemporânea – para problematizar os motivos pelos quais ela se tornou uma 

língua de uso global, por exemplo (BRASIL, 2017c, p. 476). 
 

Dessa forma, há uma contradição imanente ao conjunto, ao considerar a língua inglesa 

como desterritorializada e obrigatória aos currículos, mas, ao mesmo tempo, expandir os 

repertórios linguísticos ao utilizar a tecnologia, visto que a tecnologia necessita de uma 

simplificação da linguagem para adaptação da consciência ao aparato técnico. 

Os componentes de LGG contemplam a Arte e suas dimensões estéticas, mas as 

colocam em um patamar de igualdade com o design. Destarte, a tecnologização dos currículos 

de linguagens é afetada pelo pragmatismo da norma, já que a aquisição dessas linguagens é 

feita através da experimentação das diferentes mídias e fica centralizada em modificar os 

conteúdos, na forma da transmidiação, para que os estudantes produzam mídias aceitáveis no 

contexto da internet. 

Para Adorno e Horkheimer (2006) a indústria cultural oferece uma promissória do 

prazer, que maldosamente nega às pessoas aquilo que ela mesma promete. Na perspectiva da 

BNCC, ela oferece sempre uma forma de “apreciação” das tecnologias, enquanto nega a real 
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apropriação do aprendizado sobre as estruturas sociais que impõem a tecnificação do 

conhecimento. 

A formação não pode ser feita sem pressupostos, sem o tensionamento do pensamento 

com a realidade e esquiva-se do autodidatismo (ADORNO, 2010). Nessa perspectiva, 

mobilizar conhecimentos sem os momentos de aquisição desses pressupostos se converte em 

semiformação. Como não há uma linearidade entre os conteúdos propostos pela BNCC, não 

há uma estrutura lógica que permite separar os momentos de adaptação e emancipação, bem 

como há a possibilidade dos conteúdos exigirem, concomitantemente, a aquisição e 

mobilização dos conteúdos para a prática, o que põe em risco a tensão entre pensamento e 

realidade. 

Conforme argumenta Franco (2004), a tecnologia enfraquece o processo de 

socialização. A utilização exagerada da tecnologia enfraquece o potencial dialógico entre os 

sujeitos, enquanto diminui o tempo em tarefas comuns. Isso constitui em uma das razões para 

a tecnologia ser eleita como uma forma preponderante de conduzir o ensino, na letra da 

BNCC. 

 

3.2.2 MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
 

A BNCC de Matemática e suas Tecnologias (MAT) para o Ensino Médio tem por 

finalidade desenvolver o raciocínio lógico, desenvolvimento da capacidade argumentativa, 

enfim, utilizar-se da estrutura do pensamento matemático para fomentar e desenvolver uma 

forma de raciocínio que seja útil a todas as outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2017c). 

Por conseguinte,  

 

No Ensino Médio, esses diferentes campos da Matemática são integrados de forma 

ainda mais consistente. Para tanto, são definidos, nessa etapa, um conjunto de pares 

de ideias fundamentais que produzem articulações entre os vários campos – 

Aritmética, Álgebra, Geometria, Probabilidade e Estatística, Grandezas e Medidas – 

e que são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. Estes 

são os pares de ideias fundamentais adotados: variação e constância; certeza e 

incerteza; movimento e posição; relações e inter-relações (BRASIL, 2017c, p. 

520, grifos nossos). 
 

O trecho destacado não se vincula diretamente com a utilização das tecnologias, 

conforme abordado no Quadro 6, embora esteja diretamente ligado à racionalidade 

tecnológica. Isso porque os pares antagônicos previamente selecionados são expressões 
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positivas do pensamento e não permitem uma multiplicidade ou plurivocidade de 

conceituações. Conforme fica explícito no excerto, essa forma de pensamento se transpõe do 

campo de Matemática e suas Tecnologias e articulam-se com outros campos do 

conhecimento. 

Segundo o documento, “em Matemática, a validação de ideias deriva da busca de 

certeza” (BRASIL, 2017c, p. 519). Nesse sentido, utiliza-se dessa área do conhecimento para 

o desenvolvimento de um lastro para o pensamento, ou seja, fazendo com que o pensamento 

se torne uma mimese da racionalidade tecnológica. 

No Quadro 5 apresentamos as competências específicas da área de Matemática e suas 

Tecnologias para o Ensino Médio. 

 

Quadro 5 – Competências específicas de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino 

Médio 

Competência 

Específica 
Descrição 

1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em 

diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e 

Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, 

de modo a consolidar uma formação científica geral. 
2. Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações para investigar 

desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com 

base na análise de problemas de urgência social, como os voltados a situações de saúde, 

sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, 

recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática. 
3. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus campos – Aritmética, 

Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –, para interpretar, 

construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade 

dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação 

consistente. 
4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de representação 

matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e 

comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o 

desenvolvimento do raciocínio matemático. 
5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades 

matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões, 

experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma 

demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c). 

  

As cinco competências específicas de Matemática para o Ensino Médio refletem o 

pragmatismo da BNCC, todas altamente centradas na utilização, empregabilidade, 

mobilização de conceitos para problemas “urgentes” da sociedade. 
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A Competência 1 sugere que o pensamento matemático deve ser utilizado também em 

outras áreas do conhecimento, uma vez que nas Ciências Humanas ou Ciências da Natureza, 

são requisitadas análises, interpretações e possíveis soluções de problemas. Logo, corrobora-

se com o supracitado, de que o pensamento matemático, sintetizado no documento como “a 

busca pela certeza” deve ser uma estrutura geral para o pensamento. Ademais, 

compreendendo que a crítica, no âmbito da BNCC, se trata de um processo de acúmulo e 

mobilização de informações para uma tomada de decisão, a organização por “pares”, da 

certeza e incerteza, movimento e posição, relações e inter-relações, promove um 

“congelamento” das categorias para outras ciências. 

Enquanto a BNCC de Linguagens e suas Tecnologias se atém a uma maior utilização 

dos artefatos técnicos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, os componentes de 

Matemática possuem uma utilização menor destes. 

A intenção da primeira competência é a de promover uma “formação científica geral” 

aos alunos, mas isso acarreta em outros problemas. Ela qualifica um modelo de ciência como 

único, que se utiliza da racionalidade técnica como elemento de coesão para as outras áreas de 

conhecimento. 

Com relação às outras competências específicas, nota-se que são pautadas na 

resolução de problemas, pragmatismo e objetividade científica. Utiliza-se do conhecimento 

matemático, não apenas para analisar os problemas sociais, mas é sempre necessário que se 

elabore mecanismos de intervenção social, em conjunto com as demais áreas do 

conhecimento. 

Das 45 habilidades específicas em MAT, apenas duas são baseadas na utilização de 

recursos midiáticos e tecnológicos, conforme expresso no Quadro 6. Dessa forma, a 

Matemática possui o maior número de habilidades descritas e pormenorizadas para o processo 

formativo. 

Quadro 6 – Relação das Habilidades específicas com a Tecnologia, de Matemáticas e suas 

Tecnologias para o Ensino Médio (MAT) 

Descritor Habilidade específica 
EM13MAT203 Planejar e executar ações envolvendo a criação e a utilização de aplicativos, jogos (digitais 

ou não), planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros 

compostos, dentre outros, para aplicar conceitos matemáticos e tomar decisões. 
EM13MAT406 Utilizar os conceitos básicos de uma linguagem de programação na implementação de 

algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática. 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c). 
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As duas habilidades específicas supracitadas requerem conhecimentos que estão para 

além do campo de Matemática e suas Tecnologias, uma vez que não apenas se baseiam na 

utilização, mas sugerem a criação de aplicativos, que exigem um conjunto de outras 

habilidades e recursos técnicos não nomeados na BNCC, tal como o domínio de linguagens 

técnicas de programação. 

Desse modo, a racionalidade técnica é privilegiada e estende-se para outros campos do 

conhecimento. Vale ressaltar que, apesar da BNCC de Matemática para o Ensino Médio 

possuir o maior número de habilidades especificadas, é a que menos se relaciona com a 

utilização de artefatos tecnológicos, quando comparada com as demais áreas e em termos de 

proporcionalidade. 

A lógica dessa formação científica geral através das habilidades com o pensamento 

Matemático, elege o pensamento unidimensional (MARCUSE, 1973) como uma forma 

dominante para a ciência. Conforme explicita Marcuse, (1973), esse tipo de pensamento é 

uma transposição de valores objetivos que se fixam como valores subjetivos e se desprendem 

da realidade. 

Segundo Marcuse (1973, p. 145), “se o Bem, o Belo, a Paz e a Justiça não podem ser 

extraídos de condições ontológicas ou científico-racionais, não podem, logicamente, invocar 

para si a validez e realização universais”. Dessa forma, esses conceitos não encontram-se 

incluídos na calculabilidade da ciência. 

A partir desse entendimento, essas categorias estéticas, ao entrar em contato com 

conjuntos rígidos de antagonismos, próprios dessa área do conhecimento, acabam por perder 

o seu tensionamento com a realidade. Grosso modo, nessa concepção, a verdade estaria na 

busca de certezas, de forma que as relações abstratas e o mundo das ideias são suficientes para 

desvelar a objetividade do mundo e, não obstante, as demais áreas precisam se pautar nessa 

dimensão do embasamento das ciências exatas, visto que se trata de uma base comum de 

conhecimentos mínimos para o currículo. 
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3.2.3 CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 

A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, composta pelos conteúdos de 

Biologia, Física e Química, têm por finalidade  

 

ampliar e sistematizar as aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do 

Ensino Fundamental. Isso significa, em primeiro lugar, focalizar a interpretação de 

fenômenos naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a 

apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências 

da Natureza (BRASIL, 2017c, p. 537). 
 

Nesse sentido, a interpretação dos fenômenos da natureza direciona-se para a 

resolução de problemas sociais e se articulam como conhecimentos a serem mobilizados para 

uma tomada de decisão. Embora a temática proposta afirme que se relaciona com a vida e 

autocuidado, cujos temas são relacionados ao Ensino Fundamental, é a área que possui um 

menor número de competências a serem desenvolvidas. Nas palavras do documento, 

 

Eles exploram aspectos referentes tanto aos seres humanos (com a compreensão da 

organização e o funcionamento de seu corpo, da necessidade de autocuidado e de 

respeito ao outro, das modificações físicas e emocionais que acompanham a 

adolescência etc.) quanto aos demais seres vivos (como a dinâmica dos biomas 

brasileiros e questões ambientais atuais). Também procedem análises do sistema 

solar e dos movimentos da Terra em relação ao Sol e à Lua (BRASIL, 2017c, p. 

538). 
 

Quando comparada às outras áreas do conhecimento, a BNCC para o Ensino Médio 

coloca a área de Ciências da Natureza em um lugar secundário. Em termos da proposta de 

Educação Integral, ou seja, de um desenvolvimento global e integrado dos sujeitos da 

educação, torna-se esvaziada de sentido para uma área que pretende trabalhar com a 

importância do autocuidado e temas relacionados à adolescência, do ponto de vista biológico. 

Nesse sentido, a maior importância é dada para a forma de pensar, de modo que a área 

privilegiada se encontra no ensino de Matemática que, conforme demonstrado, é 

supervalorizada como um modelo de racionalidade para as demais áreas. Não obstante, as 

competências específicas para Ciências da Natureza, conforme exposto no Quadro 7, são 

apenas três: 
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Quadro 7 – Competências específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

para o Ensino Médio 

Competência 

Específica 
Descrição 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria 

e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, 

minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, 

regional e/ou global. 
2. Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para 

elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos 

e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. 
3. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico 

e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências 

da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, 

e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por 

meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c). 

 

 

As três competências específicas da área se articulam com a ideia da organização do 

ensino para o mundo do trabalho, principalmente no que tange ao aperfeiçoamento de 

processos produtivos. Das 23 habilidades específicas em CNT, seis delas tem relação com a 

utilização de artefatos técnicos, conforme demostrado no Quadro 8.  

 

Quadro 8 – Relação das Habilidades específicas com a Tecnologia, da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio (CNT) 

Descritor Habilidade Específica 
EM13CNT101 Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam 

quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões em situações 

cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais. 
EM13CNT102 Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que 

visem à sustentabilidade, com base na análise dos efeitos das variáveis termodinâmicas e da 

composição dos sistemas naturais e tecnológicos. 
EM13CNT106 Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o 

transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade 

de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas 

e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais. 
EM13CNT302 Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas 

e/ou experimentos – interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 

classificação e equações, elaborando textos e utilizando diferentes mídias e tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) –, de modo a promover debates em torno de 

temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural. 
EM13CNT305 Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na 

justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e 

coletivos para promover a equidade e o respeito à diversidade. 
EM13CNT308 Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, redes de informática 
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e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus 

impactos. 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c). 

 

Os conteúdos são permeados pelo sentido totalitário do esclarecimento, que perpetua 

as formas de dominação dos sujeitos através da dominação da natureza (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006; MARCUSE, 1973). 

Nesse sentido, o uso das tecnologias direciona-se para melhorar os processos 

produtivos, utilizando-se dos conhecimentos da Física, Química e Biologia para a prospecção 

de melhores formas de aproveitamento dos recursos naturais. Uma das habilidades 

específicas, nomeadamente, EM13CNT308, relaciona-se com o aprendizado sobre 

tecnologias de automação e funcionamento dos artefatos técnicos, dando um sentido 

pragmático para o conhecimento, embora não necessariamente úteis para a crítica à 

tecnologia. 

Seguindo a proposta da Matemática, a área de Ciências da Natureza revela-se como 

uma perpetuação do Esclarecimento, que incorpora o dogmatismo dos mitos ao tentar apontá-

los como falácia e, nessa incorporação, desencanta a natureza e a transforma em elementos 

quantificáveis, enquanto exclui aquilo que não está contido em um critério de calculabilidade 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006). 

Ademais, seguindo a tendência das outras áreas do conhecimento, com exceção da 

área de Matemática, as Ciências da Natureza são intermediadas, em boa parte das habilidades 

específicas, pela utilização das tecnologias.  

A habilidade específica EM13CNT302, apresenta ainda um lapso com relação à 

compreensão do enredamento social da técnica no capitalismo tardio, uma vez que prioriza a 

comunicação das descobertas científicas de relevância social, mas não discute as razões pelas 

quais essas descobertas já são difundidas, mas desacreditadas pela população. Em outros 

termos, não se discute a razão da existência de informações mais espetacularizadas do que 

outras, mas faz um apelo maior à espetacularização e superprodução dessas informações. 

Nas entrelinhas, há um problema secundário: a noção de relevância social das 

descobertas, que impõe um utilitarismo. Significa que as ideias altamente aplicáveis são 

dotadas de relevância suficiente para a difusão, enquanto outras ideias não merecem ser 

difundidas. Logo, o critério de utilidade é predeterminado pelas exigências sociais, por sua 

vez, subsumidas ao plano econômico e direcionadas ao aparato técnico. 
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3.2.4 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 
 

A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas contemplam as áreas de 

Filosofia, História, Sociologia e Geografia. Desse modo, ela tem por objetivo ampliar e dar 

sequência às aprendizagens essenciais que têm início no Ensino Fundamental e propõe uma 

compreensão sobre a diversidade, desenvolvimento do diálogo, a aceitação ao outro 

(BRASIL, 2017c). 

De acordo com o documento,  

 

No Ensino Médio, a ampliação e o aprofundamento dessas questões são possíveis 

porque, na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, ocorre não 

somente uma ampliação significativa na capacidade cognitiva dos jovens, como 

também de seu repertório conceitual e de sua capacidade de articular informações e 

conhecimentos. O desenvolvimento das capacidades de observação, memória e 

abstração permite percepções mais acuradas da realidade e raciocínios mais 

complexos – com base em um número maior de variáveis –, além de um domínio 

maior sobre diferentes linguagens, o que favorece os processos de simbolização e de 

abstração (BRASIL, 2017c, 547). 
 

Dessa forma, seguindo os pressupostos gerais da BNCC, o currículo para a área de 

Humanas e Sociais Aplicadas deve ser organizado de forma a aumentar o repertório 

conceitual dos alunos, promovendo mecanismos para o acúmulo de informações, a fim de 

mobilizar os conhecimentos para um sentido pragmático. O aproveitamento da memória, no 

excerto acima, não se relaciona com o pressuposto adorniano de exercício da memória como 

imperativo da formação, mas de modo a desenvolver um compêndio conceitual, na forma de 

categorias fixas, para a aplicação a posteriori. 

No Quadro 9 apresentamos as competências específicas para a área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas: 

 

Quadro 9 – Competências específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Competência 

Específica 
Descrição 

1 Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, 

regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos 

epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com 

relação a esses processos e às possíveis relações entre eles. 
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2 Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a 

compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de conflito 

e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam o 

exercício arbitrário do poder. 
3 Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e 

seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que 

respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional, nacional e global. 
4 Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e 

culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação 

das sociedades. 
5 Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando 

princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos. 
6 Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e qualificada, 

respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício 

da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 
Fonte: adaptado de BRASIL (2017c) 

 

Das 31 habilidades específicas em CHS, 10 habilidades estão relacionadas com a 

utilização de tecnologias, conforme exposto do Quadro 10. Algumas das habilidades 

específicas elencadas fazem utilização indireta, com aporte de uma linguagem tecnológica. As 

análises de impactos, por sua vez, utilizam dados coletados através de múltiplas mídias, o que 

torna essas habilidades uma forma implícita de uso de artefatos técnicos. 

 

Quadro 10 – Relação das Habilidades especificas com a Tecnologia, da área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas 

Descritor Habilidade Específica 
EM13CHS106 Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e 

as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
EM13CHS202 Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das 

sociedades contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de 

informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões 

políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. 
EM13CHS302 Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas 

à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e 

escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso 

com a sustentabilidade. 
EM13CHS303 Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao 

consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas a uma percepção 

crítica das necessidades criadas pelo consumo. 
EM13CHS306 Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso 

dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do 

planeta. 
EM13CHS401 Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das 
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transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao 

longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. 
EM13CHS402 Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, 

escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade 

socioeconômica. 
EM13CHS404 Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e 

contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os 

jovens e as gerações futuras, levando em consideração, na atualidade, as transformações 

técnicas, tecnológicas e informacionais. 
EM13CHS501 Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando 

processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a 

autonomia e o poder de decisão (vontade). 
EM13CHS504 Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações científicas e 

tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de 

indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. 
Fonte: adaptado de Brasil (2017c). 

 

Tendo por base de que a racionalidade técnica do modelo matemático é responsável 

pela formação científica geral dos estudantes, a perspectiva nas Ciências Humanas torna-se 

uma mimese do pensamento unidimensional, do ponto de vista em que essas relações, como 

trabalho, análise e avaliação de impactos econômicos no uso das tecnologias, possuem um 

lastro de uma Razão que as toma de forma não ontológica, mas em termos de unidades 

fechadas de antagônicos que tem por objetivo uma quantificação da natureza. 

Dessa forma, embora essas competências possam ser direcionadas para detectar as 

estratificações sociais e reconhecimento da desigualdade social, elas se orientam a partir de 

pressupostos unidimensionais da Razão instrumental, dado seu enfoque cognitivista. 

Ademais, o ensino nessa área toma por pressuposto o direcionamento das Ciências 

Humanas para um ensino ético (BRASIL, 2017c). De acordo com o documento,  

 

Entendendo-se ética como juízo de apreciação da conduta humana, necessária para o 

viver em sociedade, e em cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidariedade 

e livre-arbítrio, essa proposta tem como fundamento a compreensão e o 

reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos e à 

interculturalidade, e o combate aos preconceitos (BRASIL, 2017c, p. 547). 
 

O problema, nesse sentido, encontra-se na intersecção e da relação com as outras áreas 

do conhecimento, já que a BNCC elege, a priori, um tipo definido de ciência e, por 

consequência, uma gama de valores que são derivados da racionalidade técnica e que devem 

ser subjetivados pelos estudantes. 

Em “Juliette ou Esclarecimento e moral”, Adorno e Horkheimer (2006) descrevem os 

tipos de valoração incorporados pelos sujeitos no sistema capitalista, que priorizam a 

indiferença, a frieza burguesa e eclodem formas de personalidades autoritárias. Dessa forma, 
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as discussões sobre moral e ética, no contexto da BNCC, acabam se arrefecendo e 

subvertendo a ideia de que o sujeito necessita, por vezes, que seus princípios individuais 

sejam contrários à perspectiva dominante na sociedade, visto que isso compreende resistência 

egóica e lacunas de socialização (ADORNO, 2010). 

Novamente, a tecnologia aparece como uma forma de quantificar e mensurar a 

sociedade, com vistas aos impactos da produção. Podemos afirmar, portanto, que não se trata 

de um estudo sistemático para a transformação social, mas para a redução de danos causados 

pelo enredamento social da tecnologia, a qual busca a conciliação entre forças produtivas e 

modo de produção, a nível subjetivo. 

Há um apelo à neutralidade científica, do ponto em que se considera que, estudando 

várias abordagens, incluindo alguns aspectos da Teoria Crítica, como o conceito de indústria 

cultural e mesclando com perspectivas teóricas diversas, há uma gama de opções disponíveis 

para os estudantes mobilizarem os conhecimentos para a resolução de problemas. Para 

Adorno (2010), o estudo superficial e aligeirado não é conciliável com a formação, mas sua 

inimiga mortal. 

 

 

3.3 OUTROS APONTAMENTOS SOBRE A BNCC 

 

Esta seção dedica-se a discorrer sobre as mudanças já em curso nos sistemas de 

ensino, a partir do Guia de Implantação da BNCC (BRASIL, 2020a) e seus documentos 

complementares, que discorrem sobre Exemplos de Boas Práticas (BRASIL, 2020b), que 

representam a situação atual sobre a implementação dos currículos com base na BNCC. 

Segundo o documento de Implementação da BNCC,  

 

[O] Guia de Implementação é fruto do trabalho colaborativo entre MEC, Consed, 

Undime, União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e o Fórum 

Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE). Tem como objetivo 

apoiar gestores estaduais, municipais e escolas no percurso de (re) elaboração e 

implementação das propostas curriculares das redes, com foco no regime de 

colaboração entre os estados e municípios. O Guia refere-se às três etapas: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 2020a, p.1). 
 

A sua finalidade é a de orientar as equipes técnicas das redes de ensino a reelaborar os 

currículos, para que sejam condizentes com a perspectiva (semi)formativa da BNCC. 
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O Guia apresenta sete dimensões para orientar estados e municípios na reelaboração 

curricular. Apenas a última dimensão, discorrida adiante, está em fase de construção pelo 

MEC. 

De forma concisa, descreveremos cada passo apontado no Guia. O primeiro passo 

consiste na Estruturação da Governança da Implementação, cujo principal objetivo é a de 

preparar as redes de ensino para a reelaboração curricular, em regime de colaboração entre 

estados e municípios.  

Conforme apontado anteriormente, há inúmeras disparidades entre o estado do acesso 

à tecnologia no Brasil, como há inúmeras diferenças entre os serviços oferecidos nas cidades, 

que impõem limitações objetivas sobre as parcerias que as escolas podem dispor ao reelaborar 

seus currículos. Nesse sentido, a finalidade do primeiro passo é a de propor que as cidades 

optem por trabalhar em parcerias com outras cidades, ou trabalhem sozinhos na nova 

estruturação curricular (IBGE, 2018; BRASIL, 2020a). 

Há a sugestão de que cidades menores sigam a ideia de uma pactuação formal com o 

estado, para que haja otimização de recursos, humanos, financeiros e técnicos. Dessa forma, 

ela contradiz o ideal de flexibilidade da BNCC,  na qual 

 

a flexibilidade deve ser tomada como princípio obrigatório pelos sistemas e escolas 

de todo o País, asseguradas as competências e habilidades definidas na BNCC do 

Ensino Médio, que representam o perfil de saída dos estudantes dessa etapa de 

ensino. Cabe aos sistemas e às escolas adotar a organização curricular que melhor 

responda aos seus contextos e suas condições: áreas, interáreas, componentes, 

projetos, centros de interesse etc (BRASIL, 2017c, 471). 
 

Nesse sentido, a flexibilidade para o atendimento aos alunos fica a critério das redes 

de ensino que, por sua vez, sofrem com as limitações estruturais das cidades. No caso das 

cidades menores, essa reorganização poderá ter mais limitações, visto que a pactuação pode 

acarretar em um achatamento dos recursos destinados à educação. 

Segundo o Guia (BRASIL, 2020a), o primeiro passo sempre preza pela clareza do 

processo. Há uma indicação para a composição das equipes que farão a reelaboração dos 

currículos. 

Essa equipe deverá ser composta por Coordenadores estaduais de currículo, sendo um 

da secretaria estadual de educação e um da Undime; um Articulador de regime de 

colaboração, sendo um seccional da Undime; um Analista de gestão por estado; três 
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Coordenadores curriculares de etapa de ensino, sendo um para etapa, da Educação Infantil, 

dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; e 22 Redatores de currículo. 

Embora o documento afirme que podem ter mais pessoas envolvidas no processo de 

reelaboração, há um indicativo de que a seleção de especialistas seja através do Programa de 

Apoio. Dessa forma, as equipes são mais centralizadas no monitoramento do MEC e da 

Undime, o que acirra as perspectivas de fiscalização e controle sobre o processo de tradução14 

dos currículos. 

O segundo passo para a implementação, consiste no estudo sistemático das referências 

curriculares, sendo o momento em que as equipes técnicas analisam os Projetos Pedagógicos 

já existentes e fazem o processo de tradução, seguindo as exigências da BNCC. No primeiro 

passo, já há uma delimitação da reelaboração curricular em função das equipes técnicas, 

necessidade de pactuação das cidades para uma elaboração de um currículo homogêneo. No 

segundo passo, há uma outra forma de homogeneização, visto que o currículo reordenado 

deve atender diferentes públicos, faixas etárias, cidades e regiões. 

De certa forma, isso põe em risco a noção de um currículo que seja, ao mesmo tempo, 

homogeneizado e atenda diferentes projetos de vida, condizente com o protagonismo juvenil, 

que consta na letra da BNCC. De fato, essa flexibilidade dos currículos, para 

operacionalização, já estão de antemão restritas, incluindo na contratação de profissionais 

para a análise dos referenciais já existentes e fica centralizada no campo burocrático, haja 

vista a necessidade de clareza nos processos e enrijecimento dos processos de reestruturação. 

Os dois primeiros passos consistem na análise objetiva das estruturas escolares, 

pactuação e estabelecimento de normas para o trabalho conjuntos dos entes federados. Dessa 

forma, o terceiro passo é o de efetivamente reelaborar o currículo. De acordo como Guia 

(BRASIL, 2020a), essa tarefa tem por objetivo zelar pelo produto final, tendo em vista que as 

aprendizagens, terminologias e conceitos devem ser alinhados com a perspectiva educacional 

presente na BNCC e constará nos novos Projetos Pedagógicos das escolas.  

A redação dos novos currículos deve ser organizada a partir da composição de grupos 

de trabalho. Orienta-se no documento que além da garantia de qualidade técnica, é necessário 

garantir a representatividade com relação às escolas privadas. Sugere-se também que atores 

externos sejam convidados a participar da reelaboração curricular, nomeadamente, 

“movimentos sociais relacionados aos temas transversais e integradores, entidades 

 

14 “Tradução” é um termo presente no Guia, que se refere ao ato de inserir as competências descritas na BNCC 

no currículo, ou seja, o Guia utiliza o termo como sinônimo de reelaboração curricular. 



 

128 

acadêmicas, associações de estudantes, 3º setor e demais representantes da comunidade 

escolar” (BRASIL, 2020a, p. 27). 

Nessa etapa, a equipe organizada no segundo passo tem por objetivos alinhar, 

mobilizar as redes, acompanhar, monitorar e garantir a coerência e continuidade entre as 

faixas etárias para as etapas da educação básica. 

Seguindo esses pressupostos, há a redação do documento curricular, composto por 

elementos centrais e elementos complementares, tendo a BNCC como norteadora do 

processo. Os elementos centrais são: 

 

•Histórico curricular e descrição do processo; 
•Marcos legais que sustentam o currículo; 
•Definição dos sujeitos que se quer formar; 
•Definição de princípios ou conceitos de ensino e de aprendizagem; 
•Indicação de temas transversais e integradores, relacionados às temáticas 

contemporâneas e exigidos por legislação e normas específicas; 
•Formas de organização e agrupamento das habilidades e/ou objetos de 

conhecimento (aspecto diretamente relacionado às aprendizagens esperadas para os 

estudantes) (BRASIL, 2020a, p.31). 
 

Os elementos complementares são: 

 

•Orientações pedagógicas com propostas de atividades, projetos ou sequências 

didáticas sugerindo ou ilustrando como professores podem trabalhar determinadas 

competências ou habilidades; 
•Sugestões de interrelações entre habilidades e objetos de conhecimento de 

diferentes componentes curriculares ou áreas de conhecimento, de forma integrada 

às competências gerais; 
•Indicações de metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, 

considerando a defasagem e distorção idade-série; 
•Referenciais para fundamentar a avaliação e sugestões de como os professores 

podem avaliar o que é indicado no documento curricular; 
•Orientação sobre organização de tempos e espaços (BRASIL, 2020a, p.31). 
 

Em seguida, o documento sugere que sejam feitas consultas públicas para contemplar 

um processo participativo, com a coleta de contribuições de múltiplos atores, a fim de garantir 

que esse currículo seja democrático. Destarte, após a reelaboração dos currículos, as propostas 

devem ser enviadas aos conselhos de educação estaduais ou municipais. O foco dessa etapa 

do processo é sempre utilizando o termo alinhamento, haja vista que as propostas devem estar 

congruentes com o proposto pela BNCC. 

A quarta etapa consiste na formação continuada para os novos currículos. Destaca-se 

no Guia (BRASIL, 2020a) que, a partir de 2019, os professores terão a oportunidade de serem 

formados para o trabalho com os novos currículos, de acordo com a BNCC. Para a execução 
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dessas formações, são indicados algumas premissas, como Regime de Colaboração entre 

estados e municípios, para otimização de recursos; Continuidade, para que as formações 

docentes não sejam pontuais; Formação no dia a dia da escola, com acompanhamento das 

equipes gestoras das instituições; Coerência, a fim de elaborar uma ponte entre as realidades 

sociais e as exigências da BNCC; Uso de Evidências, que sugere que as formações sejam 

revisadas e aprimoradas, com foco na eficácia nas execuções e no desenvolvimento dos 

professores. 

As premissas para a Metodologia Conteúdo das formações destacam que o foco deve 

ser no desenvolvimento de competências e habilidades, metodologias ativas, trabalho 

colaborativo, desenvolvimento de conhecimentos e uso de dados. 

Dessa forma, coloca-se o professor como protagonista dos processos de 

aprendizagem. Conforme exposto, se os contextos objetivos da sociedade impõem obstáculos 

que a educação não consegue sozinha transpor, a flexibilidade deve partir do professor. O 

tratamento metodológico é feito no dia a dia da sala de aula, portanto, a formação docente 

para o alinhamento às premissas é determinante. Há uma significativa destituição da 

autonomia de cátedra, haja vista que existe um enquadramento das possibilidades de 

aprendizagem em uma linguagem técnica. 

Tendo em vista a otimização dos recursos, a mediação tecnológica também é um eixo 

central nessas formações, ao lado das formações presenciais. Sugere-se que haja uma 

periodicidade mínima de encontros presenciais. Quando há a necessidade de consultas a 

especialistas, podem ser utilizados recursos tecnológicos ou EaD. 

O quinto passo consiste na revisão dos Projetos Pedagógicos das escolas, para adequá-

los às proposições da BNCC. Será o momento em que os gestores dialogam com os atores 

envolvidos para reestruturar os Projetos Pedagógicos, a fim de garantir o engajamento da 

comunidade escolar. O Guia (BRASIL, 2020a) se refere à autonomia escolar na elaboração do 

documento, embora ela esteja circunscrita em uma série de heteronomias, com relação às 

políticas, contextos econômicos e necessidade de otimização de recursos. 

Por fim, o sexto passo sistematizado até o momento deste escrito, tem por intenção 

alinhar os materiais didáticos com o proposto pela BNCC. Dessa forma, as alterações no 

PNLD para a incorporação de materiais digitais se mostra alinhada aos pressupostos da 

reforma do Ensino Médio, já que a intensa mediação técnica fica facilmente suprida, tanto 
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para os materiais de formação dos professores, nos passos anteriores, quanto para prospecção 

de materiais para os alunos, expresso nesse momento. 

Este passo consiste na elaboração de uma comissão mista de materiais didáticos, com 

a finalidade de monitorar o alinhamento dos materiais com os novos currículos. Alinhamento 

e monitoramento são palavras amplamente utilizadas. O documento sugere que se leve em 

consideração os recursos técnicos e financeiros das redes de ensino, a fim de elaborar uma 

boa prática logística e de distribuição e reforça a necessidade de uma formação docente que 

seja condizente com os pressupostos da BNCC, para utilização dos materiais didáticos. 

As orientações contidas no Guia são complementadas por outro documento, intitulado 

Exemplos de Boas Práticas (BRASIL, 2020b), que mostra quatro casos em que escolas 

diferentes já implementaram ou iniciaram o processo de implementação da BNCC nos seus 

currículos. 

O primeiro caso relatado é referente à Secretaria de Educação da Bahia, que realizou 

um processo de Escuta Inspiracional, em duas etapas. A primeira etapa consistiu em uma 

“escuta qualitativa por meio de roda de conversa” (BRASIL, 2020b, p. 2), com professores, 

gestores e outros sujeitos da comunidade escolar, em rodas de conversa de 1 hora e meia de 

duração, para dialogar sobre o currículo, o sentido da escola para os jovens, temas 

relacionados à aprendizagem que, segundo o documento, alcançou 900 sujeitos educacionais. 

A segunda etapa consistiu na aplicação de questionários semiestruturados, para uma pesquisa 

quantitativa com 39765 sujeitos, com a finalidade de obtenção de dados para a reelaboração 

curricular. 

No documento não há dados detalhados sobre as pautas. Nesse sentido, podemos 

indagar se os números são suficientes para delimitar aspectos do currículo que sejam 

amplamente válidos para a juventude baiana, a partir de 900 sujeitos que efetivamente 

discutiram os rumos da educação daquele estado. Para os demais sujeitos, o documento afirma 

que “apontaram” o caminho através de uma ferramenta de aquisição de dados quantitativa, o 

que arrefece o potencial dialógico que a educação necessita. Escuta Inspiracional, nesse 

sentido, tem a intenção de atenuar o caráter prejudicado do processo. 

O segundo caso refere-se às escolas do Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O documento afirma que  

 

SESI E SENAI JÁ COMEÇARAM (sic) a colocar em prática o Novo Ensino Médio 

em 5 escolas de sua rede. O projeto envolve um total de 7 turmas do 1º ano do 
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ensino médio e possibilita aos 226 estudantes cursarem um itinerário de formação 

técnica e profissional na área industrial de Energia e habilitação profissional de 

Técnico em Eletrotécnica integrado à uma formação geral básica organizada por 

áreas do conhecimento (BRASIL, 2020b, p. 3). 
 

A organização do trabalho docente é feita através de planejamento integrado, com 4 

horas semanais. São organizados encontros de planejamento por área do conhecimento, da 

formação geral básica e do itinerário formativo, com formação continuada elaborada pela 

coordenação pedagógica. O processo avaliativo dos alunos é feito através de portfólio 

individual, que reúne elementos concretos da aprendizagem dos seus planos pessoais de 

estudo e cada escola possui um profissional para orientação do plano pessoal de estudos e 

para orientação pedagógica dos alunos. 

Os horários são organizados com 2 horas e meia para cada área do conhecimento e há 

dois professores por área trabalhando durante a semana, com uma unidade temática em 

comum. 

Vale ressaltar que tanto SESI, quanto SENAI são instituições privadas, e isso mostra 

uma disparidade entre a apropriação da BNCC, com relação às escolas públicas. As condições 

materiais dos estudantes elencados no documento de Boas Práticas, em sua maioria, diferem 

das condições materiais, portanto, objetivas, dos alunos da rede pública. 

Conforme ressaltado anteriormente, a tecnologia possui uma ampla disparidade em 

sua dispersão nas redes urbanas e rurais, como também os artefatos técnicos e as capacidades 

de consumo acabam determinando aprioristicamente a capacidade de aproveitamento dos 

estudos mediados pelas tecnologias digitais. A pandemia de Coronavírus, no ano de 2020, 

acirrou essas desigualdades, no que tange ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), e se 

mostrou como uma prévia do que está por vir na ampla implementação da BNCC. 

Logicamente, as escolas públicas também padecem de investimentos financeiros, e 

essa característica é determinante para diferir a educação pública e privada, principalmente 

em um cenário de recessão econômica, durante e após a pandemia, que impõem outras 

barreiras para a implementação da BNCC, mesmo em regime de colaboração e pactuação 

entre estados e municípios. 

A BNCC possui uma forma mais enrijecida para a implementação na educação 

pública, o que torna o seu princípio de flexibilidade em uma terceirização da responsabilidade 

pela educação estatal para os sujeitos da educação. Se essa flexibilidade é intrinsecamente 

dependente das condições materiais dos estados e municípios, a pandemia de Coronavírus 
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deteriora ainda mais as estruturas de um sistema econômico já prejudicado e expõe ainda mais 

essas desigualdades. 

Essa reflexão sobre as desigualdades nos leva ao terceiro caso de Boas Práticas, na 

forma do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Segundo o documento,  

 

Em uma “Central de Produção Educativa para TV”, localizada na capital do estado, 

são transmitidas diariamente, de 2ª a 6ª feira, aulas ao vivo por meio de uma solução 

de videoconferência. Essas aulas são ministradas em sete estúdios, localizados no 

Centro de Mídias, por dois professores (ministrantes) pós-graduados (com titulação 

de especialistas, mestres ou doutores), em cada série e em cada um dos componentes 

curriculares. Ao todo, são 2.152 salas de aula organizadas em 2.293 comunidades 

localizadas nos 62 municípios do Amazonas. Elas recebem um kit multimídia, 

composto por computador, impressora, webcam, microfone, nobreak, um televisor 

LCD de 42”, além de uma antena que capta as transmissões ao vivo. O acesso à 

Internet, disponível em todas as salas, complementa a Plataforma Tecnológica 

(BRASIL, 2020b, p. 4).  
 

As aulas ao vivo são concebidas como uma forma de superar as dificuldades na oferta 

de uma educação de qualidade para as comunidades rurais do Amazonas, através de uma 

interação com professores especializados, em tempo real: 

 

O que diferencia o Centro de Mídias de uma plataforma de educação a distância, 

além dos três grandes processos (planejamento, produção e transmissão de aulas ao 

vivo), é o papel do professor em sala de aula, que realiza a mediação das atividades 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes especialistas. Os 43 mil estudantes de 

Ensino Médio, Ensino Fundamental Anos Finais e EJA assistem às aulas na sala da 

escola de sua comunidade, sob a orientação local de um professor denominado 

professor presencial, em um sistema de tutoria. Além de ferramentas de 

comunicação como chat, e-mail e telefone, o estudante interage com os professores 

ministrantes, posicionando-se diante de uma webcam, que, juntamente com outros 

equipamentos, transmite sua imagem e sua voz, resultando em um diálogo efetivo, 

em tempo real (BRASIL, 2020b, p. 4). 
 

Esse exemplo de boas práticas converge com a perspectiva de uma educação 

hibridizada para a incorporação de artefatos tecnológicos. O diálogo fica limitado pelas 

interfaces e o professor tutor, também chamado presencial, exerce um papel secundário, já 

que a elaboração curricular fica a cargo do Centro de Mídias. O documento não expõe como 

ocorre o princípio de flexibilidade curricular ou como se engendra o cuidado com o 

protagonismo e o projeto de vida do estudante, altamente valorizado na letra da BNCC. 

Esse é outro exemplo da disparidade de implementações da Base Nacional em 

diferentes arranjos territoriais que, dada a incapacidade de consumo de artefatos técnicos, 

acaba por sucatear o processo formativo e em seu lugar, promulgar a semiformação. 
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Por outro lado, a existência do Centro de Mídias também concentra professores 

altamente especializados e diminui a necessidade de uma formação continuada para os 

professores tutores, que são reduzidos a uma mão de obra técnica, responsável pela ordem da 

sala de aula e pela organização da implementação técnica. Há um utilitarismo na formação 

docente, que coloca os professores presenciais como secundários e responsáveis pelo bom 

funcionamento da tecnologia no local, enquanto o conhecimento mais estrutural das 

entrelinhas da BNCC fica em mãos de poucos professores formadores. Nesse contexto, a 

tecnologia aparece como uma forma de reforçar a heteronomia, controle e centralidade do 

processo educacional. 

O último exemplo é do campus de Jacarezinho do Instituto Federal do Paraná, com o 

Ensino Médio integrado. Aqui o documento de Boas Práticas destaca a flexibilização e 

cuidado com o projeto de vida do estudante, no que tange à organização do currículo, já que 

os conteúdos estudados no semestre são definidos em conjunto, entre professores e 

estudantes, que organizam as unidades curriculares que serão aplicadas futuramente. 

Os docentes determinam os arranjos curriculares, baseados nos objetivos dos cursos 

técnicos, Matriz do Exame Nacional do Ensino Médio, necessidades prospectadas pela equipe 

pedagógica e temas de interesse dos professores. Os alunos optam entre diferentes unidades 

curriculares, de acordo com os seus interesses, sem uma divisão de séries ou faixas etárias, 

cumprindo uma carga horária pré-definida (BRASIL, 2020b). 

Esse é outro exemplo de apropriação diferente da BNCC, com uma estratificação 

homogênea, visto que os Institutos Federais recebem um fomento mais elevado, em 

comparação com as escolas estaduais, e possuem profissionais altamente especializados em 

seu corpo docente, como também um currículo mais complexo. Essas condições objetivas 

preexistentes favorecem esse modo de organizar o currículo. 

O Guia de Implantação (BRASIL, 2020a) e o documento de Boas Práticas (BRASIL, 

2020b) não são neutros, mas altamente ideológicos, visto que ocultam detalhes importantes 

sobre essas apropriações da BNCC em diferentes estratificações sociais. Para os menos 

abastados, a transição ocorre de forma centralizada, com uma educação híbrida a partir de 

TVs e webcams, enquanto para instituições privadas, há um foco maior no protagonismo do 

estudante e uma atenção especializada sobre o projeto de vida. A Base Comum não se mostra 

igual em diferentes arranjos territoriais e condições socioeconômicas, mas amplia as 
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desigualdades entre instituições com maior pluralidade de estudantes e instituições mais 

homogêneas. 

Com o agravante da pandemia global, o fomento para as escolas também diminui, 

para além dos prejuízos do contingenciamento dos gastos aprovado em 2016, visto que as 

verbas são resultado de impostos sobre o consumo. Há uma intensa preocupação com os 

ritmos, clareza e estabelecimento de datas rígidas e cronogramas para a implantação em larga 

escala, mas não há referência a políticas complementares para essa implantação pós-

pandemia, já que a ideologia presente na BNCC afirma que o tratamento metodológico é 

suficiente para superar as mazelas sociais. 

Seguindo a lógica do Guia de Implementação da BNCC (BRASIL, 2020a), o 

documento complementar específico para o Ensino Médio, na forma do Guia de 

Implementação do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2020c) oferece modelos para a estrutura de 

governança, com a especificidade de dialogar acerca da elaboração dos itinerários formativos. 

Segundo o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2020c, p. 6), a 

espinha dorsal do Novo Ensino Médio é o protagonismo juvenil, para que o estudante possa 

“fazer escolhas, tomar decisões e se responsabilizar por elas”. 

Enquanto o Guia para Implementação da BNCC geral (BRASIL, 2020a) possui seis 

passos descritos para a implementação, o Guia para o Novo Ensino Médio possui quatro, com 

mais ênfase na arquitetura dos arranjos curriculares. O início do Guia para o Ensino Médio 

denota as mudanças com relação ao modelo anterior, no que tange à composição pela BNCC, 

com os conteúdos mínimos de aprendizagem; a oferta de diferentes Itinerários Formativos 

que, segundo o Guia, é a materialização do protagonismo juvenil; a oferta de Formação 

Técnica e Profissional junto ao Ensino Médio regular e a ampliação da carga horária do 

Ensino Médio, ressaltando que as redes de ensino precisam se adaptar às mudanças até março 

de 2022. 

O Guia para o Ensino Médio elabora três exemplos de possibilidades para organização 

dos Itinerários Formativos. O primeiro consiste em cursar dois itinerários de forma 

sequencial. O segundo consiste em cursar um itinerário de forma integrada, ou seja, o 

estudante escolhe os itinerários a partir do segundo ano do Ensino Médio. O último exemplo, 

se dá na possibilidade de cursar primeiro um itinerário de Formação Técnica e Profissional 

antes da área de conhecimento básica, e depois, cursar concomitantemente o Itinerário da 

Formação Técnica e do Ensino Médio regular. 
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Dessa forma, é possível ter contato com uma formação que direciona para o mercado 

de trabalho, antes de direcionar os estudos das demais áreas do conhecimento e é possível 

que, mesmo que o estudante não opte por cursar um Ensino Médio técnico, ele tenha parte da 

formação através dos Itinerários Formativos. 

A ampliação da carga horária pode ocorrer de várias formas. O documento para o 

Ensino Médio afirma que as escolas deverão ampliar, até 2022, a carga horária para 1000 

horas/ano dessa etapa do ensino. É possível organizar o Ensino Médio para que no primeiro 

ano, o aluno tenha 1000 horas de formação geral básica (sem o itinerário formativo), no 

segundo ano tenha 600 horas de formação geral básica e 400 horas de Itinerários Formativos 

e, no terceiro ano, tenha 200 horas de formação geral básica e 800 horas de Itinerários 

Formativos. Com essa organização, unido ao fato de que os itinerários podem ser oferecidos 

fora da escola, em parceria com instituições privadas, pode ocorrer um esvaziamento do papel 

da escola, no que tange à aferir as expectativas de aprendizagem, bem como arrefecer a 

capacidade do professor em aferir se os pressupostos necessários à formação estejam 

presentes no percurso do aprendizado. 

No segundo passo para a implementação do Novo Ensino Médio encontra-se a etapa 

de estudos e diagnósticos dos anseios dos jovens para a formulação dos Itinerários 

Formativos. Nessa fase, aconselha-se definir estratégias para orientação vocacional e 

profissional, além das competências básicas da BNCC, para que os jovens exerçam o 

protagonismo com relação ao currículo. 

Nesse momento, procura-se analisar as estruturas escolares, corpo docente, capacidade 

de mobilização de recursos, possibilidade de parcerias com outras instituições, as dinâmicas 

territoriais, capacidade financeira, organizacional, estruturas de transporte escolar. Todos esses 

aspectos são direcionados a aferir as características estruturais, sociais e financeiras das redes 

de ensino e prospectar as formas de reelaboração curricular, que consiste no terceiro passo. 

A reelaboração curricular utiliza da mesma estrutura da Educação Infantil e 

Fundamental, visto que necessita uma continuidade no processo. A especificidade do Ensino 

Médio se dá na necessidade implícita de parcerias com a iniciativa privada para ofertar 

diferentes Itinerários Formativos. Implícitas, pois os documentos afirmam que as redes de 

ensino “podem” firmar parcerias, embora esses vínculos sejam obrigatórios perante as 

diferenças territoriais, sociais e econômicas dos territórios. 



 

136 

Nesse terceiro momento da reelaboração curricular para o Ensino Médio, se engendra 

a composição das equipes, mobilização de recursos, estudos dos conceitos e metodologias 

para a educação, levantamento do histórico de práticas de flexibilização do estado, 

composição de grupos de trabalho para a redação dos currículos e construção de uma versão 

preliminar para o envio às secretarias estaduais de educação. Após a construção preliminar, é 

recomendado realizar consultas públicas para garantir um processo participativo, sistematizar 

os dados obtidos e, por fim, enviar as propostas curriculares aos Conselhos Estaduais de 

Educação para que os Conselheiros possam fazer ajustes finais. 

Em todos os momentos se ressalta a necessidade de clareza e alinhamento dos 

processos com os ideais da BNCC e a participação da comunidade fica restrita às lacunas 

desse processo. O protagonismo está fixado no momento em que os currículos já foram 

organizados, discutidos e implementados, levando em consideração as condições objetivas 

das redes de ensino; a participação popular está concentrada no momento em que os 

currículos já foram pré-determinados e há uma consulta através de questionários objetivos 

para coleta de dados, que minimiza a capacidade de intervenção popular no processo 

decisório. 

Desse modo, podemos inferir que, tanto o protagonismo juvenil, quanto o 

protagonismo social para a elaboração dos currículos, são demasiadamente circunscritos pelas 

possibilidades objetivas das redes de ensino e dos territórios das cidades, o que os torna uma 

forma de protagonismo administrado. 

O quarto passo é a efetiva implementação da nova arquitetura curricular do Novo 

Ensino Médio. Para isso, o documento sugere que se crie um grupo de trabalho intersetorial, 

um cronograma para implementação progressiva do aumento da carga horária e dos novos 

currículos, considerando as escolas com maior vulnerabilidade no contexto do Novo Ensino 

Médio, definição da oferta dos novos currículos nas redes de ensino, revisão das normativas 

estaduais para a adaptação dos itinerários formativos, definição dos critérios para a 

contratação de profissionais de notório saber para a formação técnica e profissional, 

reconstrução dos Projetos Pedagógicos para alinhamento ao proposto pela BNCC e revisão 

das políticas de formação de professores e materiais didáticos, pedagógicos e instrumentos 

avaliativos. 

Com relação aos efeitos da pandemia para concretização do projeto de implantação da 

BNCC, ponderamos sobre como os impedimentos para aglomeração acabam por diminuir as 



 

137 

formas de reação social a essa reelaboração curricular. Tanto estudantes, quanto professores, 

ficam isolados e incapazes de se articular através de greves e manifestações. 

O Ensino Remoto Emergencial, pelos seus excessos, tanto em controle, quanto em 

número de atividades, diminui consideravelmente o ócio e a capacidade de reflexão sobre os 

problemas dessa implementação em curso. Nenhum dos documentos elencados dialoga sobre 

os problemas com relação à pandemia global 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA ESTÉTICA (DE)FORMATIVA DO ENGODO 

 

Nesta subseção delinearemos os aspectos dos arranjos curriculares que são contrários 

aos imperativos da formação, descritos anteriormente. Primeiro com a conceituação legal 

presentes nas normativas referentes ao Ensino Médio, confrontando-as com uma perspectiva 

crítica sobre a finalidade da educação, sob a égide da teoria adorniana. 

Os itinerários formativos são compreendidos no contexto da Resolução 3/18 

(BRASIL, 2018a), explicitado no Artigo 6º, inciso III como  

 

cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino 

que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o 

prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho de forma a contribuir para a 

construção de soluções de problemas específicos da sociedade (BRASIL, 2018a, on-

line). 
 

Em consequência, não se torna uma educação para contradição e resistência às 

tendências generalizadoras da sociedade, nem mesmo uma educação que preza pela memória, 

por elaborar o passado, que não separa forma e conteúdo, ou direcionando a um pensamento 

autocrítico e autodeterminado, elementos constitutivos da autêntica formação (ADORNO, 

2010). O pensamento que se rende à instrumentalidade técnica, pensando sempre no saber 

fazer como motivação principal, é a consciência que nega a si mesma para ocultar aspectos 

mais amplos, como o porquê fazê-lo ou para quem. 

Maria Abadia da Silva (2002) nos explicita que essa era umas das características das 

políticas educacionais neoliberais dos anos 90, que promovia a formação de mão de obra 

especializada e barata, a partir da conivência dos órgãos gestores nacionais, em conluio com 

organizações como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, que viam nos países 
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periféricos uma extensão do imperialismo. Na lógica semiformativa, implica que os 

indivíduos dos países periféricos também necessitam do consentimento espontâneo – por 

convencimento ou epifenômeno – às custas de sua subjetividade e consciência de classe. 

É uma adaptação e integração das necessidades do capitalismo globalizado, que 

instituem como eixo central da educação a mimese dos sistemas econômicos, cultura e 

política dos países hegemônicos (MELO, 2016), fazendo subsequentes reformas que 

desprezam especificidades microterritoriais, e a gênese do potencial emancipatório, 

subsumindo a educação per se à intensa mediação técnica. 

Não obstante, essa educação configura-se como um falso protagonismo, do ponto de 

vista em que limita as escolhas aos elementos aprovados a priori pela sociedade. No âmbito 

da Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017, on-line), fica explícito que ao final do Ensino Médio, o 

aluno deve demonstrar “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna”. A educação, para essa perspectiva, deve ser organizada de acordo com as 

exigências do sistema econômico, embora a BNCC afirme que 

 

Nesse cenário cada vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas relativas às 

mudanças no mundo do trabalho e nas relações sociais representam um grande 

desafio para a formulação de políticas e propostas de organização curriculares para a 

Educação Básica, em geral, e para o Ensino Médio, em particular (BRASIL, 2017c, 

p. 462). 

 

A proposta formativa da BNCC, cuja maior expressão de protagonismo é a de escolher 

entre alguns itinerários formativos, força uma opção precoce sobre os conteúdos de 

aprendizagem, de modo que os pressupostos não são adquiridos de antemão às práticas do 

trabalho, que degradam o tensionamento do pensamento e realidade. 

Essa perspectiva semiformativa visa adaptar a educação à uma matriz de trabalho que 

possui forma incerta, dado o caráter volátil das transformações tecnológicas contemporâneas.  

Adorno (2010) nos alerta para o fato de que a formação não pode estar vinculada às 

práticas de fins particulares, nem mesmo se rebaixar ao trabalho socialmente útil, pois corre o 

risco de tornar-se apenas ideologia. No contexto do trabalho característico da sociedade 

capitalista, tende à separação entre aqueles responsáveis pelo trabalho material e aqueles que 

organizam a produção. 

Conforme notam Adorno e Horkheimer (2006), essa organização da produção preza 

pela substituibilidade e negação dos sujeitos. O indivíduo mais bem adaptado é aquele pode 
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ser substituído na maioria das funções, enquanto sacrifica a própria subjetividade em favor da 

ordem objetiva que racionaliza o mundo e promove uma formação regressiva. 

Por conseguinte, pela pretensão em mediar todos os conteúdos da aprendizagem por 

vias de instrumental técnico, suscitamos a discussão sobre como a estética tecnológica 

constrói certos aspectos da consciência social. 

Os presentes perpétuos, na forma de informações duráveis (ZUIN, 2018, p. 1) 

possuem a característica de existir indefinidamente, independente da vontade daqueles que 

divulgaram as informações. A qualquer momento pode-se reviver declarações, afirmações, 

constituindo um bloco de memória social, cada vez mais acessível. Entretanto, isso não 

significa per se que a tecnologia está predisposta a contribuir à memória, pelo contrário, 

contempla em seu escopo o esquecimento, o arrefecimento da capacidade em relacionar as 

informações, efetivamente reelaborando o passado. 

A tecnologia, como predestinada a servir o modo de produção, contempla a 

contradição: a informação persistente torna-se não um campo fértil para a memória, mas seu 

oposto, a aceleração se converte em semiformação socializada em larga escala. 

Nesse sentido,  

 

A experiência formativa danificada se subordina ao imperativo de que os nexos 

históricos são esquecidos diante do pensamento fragmentado que classifica 

acriticamente os acontecimentos, os quais são como que apartados das mediações 

históricas que os constituíram (ZUIN, 2018, p. 2). 
 

Portanto, a informação, sem o nexo de causalidade histórica, converte-se em 

semiformação. Para que o sujeito tenha a capacidade de intervir no processo de modificação 

da materialidade, é necessário a reelaboração do passado, através da memória. “Mas tal poder 

de intervenção esmorece diante das condições sociais objetivas que determinam a prevalência 

da semiformação” (ZUIN, 2018, p. 3). Junto do progresso técnico, necessário ao sistema 

produtivo, caminha o progresso do poder ordenador e gestor, formas de controle, sobre os 

sujeitos. 

 

Ora, exatamente na sociedade da indústria cultural, a força da experiência formativa 

é arrefecida na medida em que impera o estado formativo pontual, intercambiável e 

efêmero, que foi definido por Benjamin através do conceito de vivência (ZUIN, 

2018, p. 4). 
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Há uma relação dialética entre vivência e experiência, pois sem a vivência 

fornecendo subsídios para a experiência, esta não seria possível. O problema é quando as 

vivências, os acontecimentos pontuais, fragmentados, tornam-se uma finalidade em si, 

sobrepujados pelo desaparecimento da contiguidade nos estímulos, que tornam os clichês uma 

forma satisfatória de explicação da realidade. 

A estética no capitalismo tardio se sobrepõe à ética, pois “a estética recebe um peso 

ontológico inaudito nos tempos da cultura digital do atual capitalismo transnacional” (ZUIN, 

2018, p.5). As telas de cristal líquido tornam-se espalhadas na sociedade, tanto nas relações de 

trabalho, quanto no ócio. A existência que não é percebida eletronicamente, não é existência. 

Isso acontece, pois conforme o desenvolvimento das forças produtivas, difusão, 

gerenciamento e controle de informações tornam-se matéria-prima. Os circuitos integrados, 

na forma de computadores e smartphones enredam-se em todas as relações sociais. Ser 

conectado passa a ser um ato contínuo, que envolve o consumo de estímulos audiovisuais 

constantes, porém efêmeros, espetacularizados e desconexos. 

A aceleração, característica do mundo tecnológico, impossibilita o sujeito de fixar 

satisfatoriamente os conteúdos, um vir-a-ser formação, fazendo a guerra pelos sentidos, pela 

percepção in real time. Fragmentar cada vez mais as informações, sem o tempo necessário 

para a elaboração mental aprofundada acerca do experimentado, torna-se lugar-comum na 

vida moderna. 

Essa incapacidade de atenção focada, ou como Zuin (2018) refere-se, ou seja, as 

distrações concentradas impedem a concentração por muito tempo em um objetivo, sempre 

seduzindo para um novo choque estético. 

Se as experiências e vivências são pautadas por essas memórias pontuais, tão logo a 

vivência se sobressai às experiências, fazendo com que a consciência social do sujeito seja 

igualmente fragmentada, favorecendo sempre um processo semiformativo a partir da 

mediação técnica, que reforça as sensações e aparências dos fenômenos. 

O termo sensação passa por uma ressignificação ao longo do tempo. Se em 

determinadas épocas, significa percepção, na vida moderna, assume o significado de 

percebido (TÜRCKE, 2004, p. 61). É aquilo que se sobressai, que se destaca e que seduz as 

massas como forma de libertação temporária das regras e dando significação à vida social. 

A sensação se confunde com o espetáculo, que junto à fetichização das relações 

humanas, dado o modo de produção, faz necessário que as novas coisas carreguem um 
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coeficiente de espetacularização. As coisas passaram a seduzir os sentidos, pois a cultura se 

desvincula da produção desalienada da materialidade. Portanto, as coisas, na forma de 

mercadoria, acabam por ser um substitutivo epifenomênico daquilo que satisfaz uma 

necessidade do espírito e da consciência, que outrora era lugar da cultura autêntica. A 

subversão da fruição do produto do trabalho ocasiona um sucedâneo da própria satisfação 

que, dado seu caráter de incompletude, aprisiona os sentidos e mantém os sujeitos 

consumindo percepções falsificadas. 

“Na transformação do sentido da palavra sensação consubstancia-se uma sentença 

destruidora: aquilo que não se destaca na massa de ofertas não vende, pois não é 

verdadeiramente percebido” (TÜRCKE, 2004, p. 63). O ser confunde-se com o ser percebido. 

Na era da semiformação universalizada, só é existente aquilo que é altamente percebido: 

inclusive a miséria, e não somente a econômica. Incapacitar os sujeitos de perceber a miséria 

que os circunscreve, acarreta sempre em um enrijecimento da empatia e sensibilidade. Se 

aquilo que não é percebido, objetivamente inexiste, tão logo a miséria pode ser falsamente 

extirpada do imaginário social, através de tratamento metodológico nos conteúdos da 

aprendizagem escolar. 

Na sociedade da sensação, o lema torna-se impressionar para viver. A luta pela 

existência torna-se a luta pela percepção, e o politicamente correto age como um fair play 

entre o ato substitutivo (TÜRCKE, 2004). Como é cada vez mais necessário perceber e ser 

percebido, como prova de existência, a percepção se espetaculariza cada vez mais, e aos 

sentidos, precisa promover cada vez mais excitação, pois, “ela só se preserva se for cada vez 

mais intensificada” (TÜRCKE, 2004, p.69). 

Dito isso, compreende-se duas perspectivas que se imprimem sobre a ideologia das 

reformas: a primeira, de que o tratamento metodológico, converte-se em reforço das 

aparências dos fenômenos, nunca tocando a essência. A segunda, de que o resultado provável 

é a superprodução semiótica, que age novamente como sucedâneo, para ocultar as relações 

sociais que constroem historicamente a base material. 

Voltando à problemática dos itinerários formativos e da sua dimensão estética. 

podemos qualificá-la com um novo paradoxo: o da perfectibilidade da falha ou perfeição 

prejudicada. 

Nos Referenciais de Elaboração dos Itinerários Formativos (BRASIL, 2019), afirma-

se que os itinerários deverão se basear em quatro eixos, nomeadamente, Investigação 



 

142 

Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. 

A proposta é que os itinerários sejam integrados, ou seja, para proporcionar as diferentes 

vivências que se propõem, o estudante deveria passar pelos quatro eixos. Entretanto, uma 

palavra perfeitamente colocada, distancia o objetivo proposto de concretizá-lo. 

Segundo o documento, os estudantes deverão cursar um itinerário passando por 

apenas um dos eixos e, ipsis litteris, preferencialmente os quatro. Logo, é possível que a 

permissividade da Lei seja condizente com um sucateamento dos arranjos curriculares, visto 

que um itinerário formativo pode ser integralmente formado, por exemplo, pela ênfase no 

Empreendedorismo. 

Cada eixo possui uma ênfase e um foco pedagógico. O eixo de Investigação 

Científica propõe que o estudante realize práticas de produção científica, cujo foco 

pedagógico encontra-se na realização de uma pesquisa científica, no qual o propósito é o de 

resolver problemas. Nas palavras do documento, 

 

Neste eixo, os estudantes participam da realização de uma pesquisa científica, 

compreendida como procedimento privilegiado e integrador de áreas e componentes 

curriculares. O processo pressupõe a identificação de uma dúvida, questão ou 

problema; o levantamento, formulação e teste de hipóteses; a seleção de informações 

e de fontes confiáveis; a interpretação, elaboração e uso ético das informações 

coletadas; a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar 

problemas diversos; e a comunicação de conclusões com a utilização de diferentes 

linguagens (BRASIL, 2019, p. 6). 
 

O que buscamos problematizar, nesse eixo, é como a pesquisa científica é abordada 

de forma pragmática e operacional. Para a BNCC, ao relacionar a preparação para o mundo 

do trabalho, a pesquisa é vista como uma ferramenta para produzir soluções relacionadas à 

situações-problema criadas em ambientes razoavelmente calculados de antemão. Por um lado, 

isso fetichiza a forma de se analisar os problemas sociais, por outro, fetichiza a forma como a 

pesquisa científica se desenvolve. Em ambos os casos, temos um claro sucateamento e 

extinção de pesquisas consideradas inúteis e arbitrariamente apontadas pelo meio social. De 

antemão, já promove uma fixação no realismo e impede a tensão entre pensamento e 

realidade, já que tal procedimento científico deve estar afim com o projeto de vida do 

estudante. 

O segundo eixo trata-se dos Processos Criativos, cuja finalidade é a aprofundamento 

nos conhecimentos sobre a arte, mídias, cultura e ciências aplicadas. Com relação ao foco 

pedagógico, os alunos 
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participam da realização de projetos criativos, por meio da utilização e integração de 

diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivência artísticas, culturais, 

midiáticas e científicas aplicadas. O processo pressupõe a identificação e o 

aprofundamento de um tema ou problema, que orientará a posterior elaboração, 

apresentação e difusão de uma ação, produto, protótipo, modelo ou solução criativa, 

tais como obras e espetáculos artísticos e culturais, campanhas e peças de 

comunicação, programas, aplicativos, jogos, robôs, circuitos, entre outros produtos 

analógicos e digitais (BRASIL, 2019, p. 7). 
 

Para este eixo, a proposta consiste em simplificar o sentido da Arte e torná-lo 

análogo à indústria cultural. Primeiro, porque arrefece o potencial negativo da Arte, ao 

promover uma conciliação entre mídia, arte e conceitos científicos aplicados; segundo, porque 

a sensações não são direcionadas à negação do já existente ou promoção de lacunas de 

socialização. O sentido para esses processos criativos é a de criar produtos, na forma de 

mercadorias e bens culturais, em que a arte fica em segundo plano, ou, no mínimo, torna-se 

um simulacro malogrado do design sensações. 

Dessa forma, o caráter negativo da Arte se torna arrefecido em face ao valor da 

mercadoria. Não há lugar para instaurar a dúvida, mas para a resolução de problemas 

apontados pela realidade, em que se aprende uma forma de superprodução semiótica, para que 

esses produtos culturais socialmente legitimados tenham um lugar de destaque. A palavra-

chave aqui é o espetáculo: na letra da Lei encontra-se o cerne para uma forma prototípica de 

barbárie, instaurada a partir dos elementos culturais. 

O agravante, para os dois primeiros eixos que compõem os itinerários formativos, 

encontra-se no terceiro: o eixo de Empreendedorismo. Neste eixo, o estudante é orientado a 

mobilizar os saberes adquiridos, para a realização do seu projeto de vida. Consiste, portanto, 

na essência do engodo da formação, já problematizado anteriormente. Nas palavras do 

documento, 

 

Neste eixo, os estudantes são estimulados a criar empreendimentos pessoais ou 

produtivos articulados com seus projetos de vida, que fortaleçam a sua atuação 

como protagonistas da sua própria trajetória. Para tanto, busca desenvolver 

autonomia, foco e determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos 

pessoais ou criar empreendimentos voltados à geração de renda via oferta de 

produtos e serviços, com ou sem uso de tecnologias. O processo pressupõe a 

identificação de potenciais, desafios, interesses e aspirações pessoais; a análise do 

contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho; a elaboração de um 

projeto pessoal ou produtivo; a realização de ações-piloto para testagem e 

aprimoramento do projeto elaborado; o desenvolvimento ou aprimoramento do 

projeto de vida dos estudantes (BRASIL, 2019, p. 9). 
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O eixo de Empreendedorismo organiza-se em torno da já abordada premissa do 

projeto de vida do aluno como norteador dos processos de ensino-aprendizagem. Mas, a 

forma desse empreendimento reforça o realismo. Se a indústria cultural já exerce uma 

heteronomia e engendra uma predeterminação dos desejos e anseios, direcionados ao 

consumo, o caráter empreendedor torna-se irreconciliável com uma perspectiva de autonomia. 

 Em um contexto objetivo de transformação do sistema capitalista, que impõe novas 

necessidades à formação da classe trabalhadora, fica claro que se trata de uma preparação para 

jornadas de trabalho extenuantes e precarizadas. O sentido de promover sujeitos-

empreendedores, é o de velar as contradições sociais, recobrindo com um véu tecnológico e 

reforçando a sociabilidade do capital. Novamente, caso o sujeito falhe nessa perspectiva, não 

é um problema do Estado, dos arranjos curriculares ou das ideologias extraescolares 

implícitas na educação, mas um problema da organização do projeto de vida e da mobilização 

de saberes para a concretização dos projetos. 

Dessa forma, empreender torna-se uma terceirização da responsabilidade do Estado 

em promover uma educação de qualidade, pois as falhas coletivas são agora individuais. 

Passamos de um sujeito destituído de subjetividade, para um sujeito individualmente onerado 

pelas mazelas sociais e pelas condições objetivas da base material que impõem uma 

desigualdade de oportunidades apriorística. 

É factível que a BNCC, através dos itinerários formativos, imponha formas de 

adaptação dos sujeitos à realidade, sem espaço para o questionamento ou para reaver um 

caráter negativo para a cultura. O último eixo analisado, por consequência, sela essa 

característica. A Mediação e Intervenção Sociocultural privilegiam  

 

o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio do 

seu engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental 

que os levem a promover transformações positivas na comunidade. O processo 

pressupõe o diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo a 

busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local; a ampliação de 

conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado; o planejamento, execução e 

avaliação de uma ação social e/ou ambiental que responda às necessidades e 

interesses do contexto; a superação de situações de estranheza, resistência, conflitos 

interculturais, dentre outros possíveis obstáculos, com necessários ajustes de rota 

(BRASIL, 2019, p. 8, grifos nossos). 
 

Os dois pontos elencados nos permitem múltiplas problemáticas. A primeira, 

amplamente abordada nesse escrito, se refere ao que é ser positivo, em uma sociedade em que 

predomina a destituição da subjetividade e a imanência ao contexto social, como uma forma 
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de se afirmar perante a sociedade. Nesse contexto, o itinerário formativo se torna uma forma 

de convencimento das massas para a aceitação a elementos culturais aprovados. A segunda, no 

que tange às respostas aos interesses do contexto. Há uma incoerência com relação à ideia de 

projeto de vida do estudante e aceitação dos contextos, em que se tornam situações 

intercambiáveis e extirpam a espontaneidade da qual a educação autêntica necessita. 

Como promover uma educação que destitui a estranheza? Em uma sociedade em que 

a prática social se torna fetichizada pelo valor da mercadoria, a estranheza e resistência são 

amplamente necessárias para as lacunas de socialização. O contexto geral já é o de adaptação 

e convencimento, como notam Adorno e Horkheimer (2006), em que momentos de 

emancipação e adaptação são necessários à formação, mas não podem prevalecer um sobre o 

outro. Dessa forma, os itinerários incorporam incessantemente os momentos de adaptação à 

racionalidade dominadora. 

Regredimos ao problema estético. Se a forma é o conteúdo sedimentado (ADORNO, 

2011), a BNCC oculta a sua forma com um véu tecnológico (MARCUSE, 1973). Os 

conteúdos do ideal de uma educação para o trabalho capitalista acabam ocultos por um véu de 

aceitação e dominação dos sujeitos.  

Desse modo, o oxímoro da perfeição prejudicada é uma descrição aceitável. Ela se 

torna perfeita na sua falibilidade, no momento em que se torna esvaziada de sentido, mas 

continua sendo uma tecnologia de dominação. Por um lado, ela não deixa clara o que são os 

contextos aos quais os sujeitos devem adaptar-se, nem mesmo problematiza as relações de 

produção. Por outro, ela transfere as falhas para o projeto de vida, tratamento metodológico e 

capacidade de gerência do professor. Ademais, transfere para a iniciativa privada todo o poder 

de definir o que é realidade, crítica, organização de arranjos curriculares, definição dos 

objetivos de aprendizagem. De forma geral, ela é incapaz de falhar no sentido que se propõe e 

como ideal para esse projeto de sociedade, em específico.  

Trata-se de uma educação para o espetáculo e para os clichês como esquemas 

explicativos da sociedade. Difícil cogitar a hipótese de que, em uma sociedade não livre e não 

autônoma, a BNCC pudesse ser concebida de forma diferente. 

Silva (2018) argumenta que a imposição desse mundo objetivo incapacita o 

surgimento de um pensamento livre. Nesse sentido, até o ócio torna-se uma forma de 

exploração, através da administração do tempo livre. Dessa forma, não estamos apenas 
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falando das relações de trabalho, que saem do locus escolar, mas um estado permanente de 

produção de conteúdos digitais para o melhor aproveitamento do tempo. 

Novamente, o excesso revela uma profunda falta. Por detrás do excesso de energia 

dispendida para produção de uma (semi)formação, por parte dos professores, e um excesso de 

trabalho e um reordenamento das formas de consumo de mídia, por parte dos estudantes, os 

itinerários não conseguirão transcender a sua efemeridade e fixar os conteúdos na memória. A 

destituição do tempo e intenso controle do ócio agem como impeditivos para sedimentação 

desses conteúdos na consciência. 

A contradição entre o estágio em que a tecnologia se encontra, com a 

hipermaturidade das formas de controle, colide novamente com a perspectiva da formação de 

sujeitos enfraquecidos e imaturos perante as condições objetivas que reforçam o engodo da 

formação e impedem uma educação baseada na autocrítica e autodeterminação. 

Não obstante, a aceleração das informações por intermédio das tecnologias acirra as 

condições para a extinção da memória. Essa memória, tanto a social, quanto a subjetiva, nos 

impede de fazer com que Auschwitz se torne uma nova realidade. Zamora (2018) 

complementa – esse esquecimento tanto provoca a incapacidade dos sujeitos em elaborar o 

passado, a fim de evitar a barbárie, quanto o faz esquecer, e ao mesmo tempo negar, sua 

condição de explorado, de objeto sem subjetividade. O esquecimento torna-se essencial para o 

modo de produção, mesmo tendo a barbárie como resultado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso da pesquisa, até o presente momento, nos permite perceber múltiplas 

lógicas perversas que convergem para o atual panorama da educação brasileira. 

O contexto da aprovação da BNCC se deu em um conturbado momento de disputas 

políticas no Brasil, após o golpe de 2016. O aligeiramento para a consolidação da Base 

Comum se deu por vias do silenciamento das vozes dos sujeitos diretamente afetados pelas 

modificações na estrutura educacional, privilegiando a iniciativa privada e favorecendo a 

transformação da escola em um campo para o treinamento dos trabalhadores. 

Procuramos organizar em três problemáticas, mas que exigem maiores 

desdobramentos acerca do objeto. A primeira delas se refere à especificidade da formação, de 

acordo com os pressupostos teóricos da TC e seus intérpretes. 

Na concepção adorniana, formação requer uma experiência estética análoga à Arte, 

com caráter negativo, que pressupõe o exercício da memória, resistência egóica, a figura 

paterna do professor. Necessita de tempo não administrado e tensão entre o pensamento e a 

realidade. 

A segunda problemática se refere à Razão, de forma mais específica, como a Razão 

incorpora os mitos, torna-se dogmática, absoluta e positiva. Dessa forma, esses elementos 

sombrios do esclarecimento os antecedem, pois a lógica da dominação está presente de forma 

prototípica nas narrativas gregas, como identificam Adorno e Horkheimer. Nesse sentido, a 

tecnologia dessa racionalidade possui reminiscentes da dominação e age na contramão do 

pensamento emancipado. 

A tecnologia assume uma função ordenadora da vida social, utilizada amplamente 

para a manipulação das percepções dos sujeitos. Logo, a BNCC não apenas utiliza a 

tecnologia, como ela própria é uma tecnologia de dominação e manutenção da sociabilidade 

do capital. 

Por fim, a última problemática requer mais desdobramentos, a fim de clarificar as 

múltiplas faces que o engodo da formação assume no contexto atual. Dessa forma, a primeira 

lógica perversa é instaurada, pois a educação incorpora cada vez mais a lógica de mercado, 

que afasta o seu sentido emancipatório e a fixa no realismo. O que se propagará é a essência 

da semiformação, da frieza burguesa e da negação do eu, para incorporação de uma 

subjetividade sem sujeito. 
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Por detrás das cortinas do espetáculo, é notável que as relações comerciais de livros e 

materiais didáticos, artefatos técnicos, na forma de bens culturais, estejam sendo orquestradas 

por corporações que os oferecem com pouca ou nenhuma diferenciação, como Adorno e 

Horkheimer se referem aos gadgets da indústria cultural. Há uma falsa promessa de 

felicidade, como uma promissória do prazer, que fará com que a (semi)formação torne-se um 

objeto de desejo, já que as próprias condições objetivas do impedimento a priori ao acesso, já 

os coloca como tal. Mesmo aqueles com amplo acesso estarão prejudicados por uma educação 

enfraquecida de experimentação estética, embora os caminhos para acessar a educação, para 

estes, estejam facilitados pelo poder de consumo. 

Se no sistema capitalista, a promessa da felicidade encontra-se na realização através 

do consumo, o engodo da formação encontra-se no mesmo patamar. Só é possível 

experimentar a educação mediada pela tecnologia, através do consumo de produtos 

específicos. Para os estudantes e professores que não possuem essas condições materiais, 

acabam tornando-se onerados pelo próprio aprendizado. 

Logicamente, as condições objetivas representam o primeiro engodo, que tenta 

conciliar o irreconciliável. O Brasil apresenta uma disparidade de renda, estrutura urbana e 

disponibilidade de acesso que impedem a lógica da BNCC em mediar tudo por vias da 

tecnologia digital. Se a forma é o conteúdo sedimentado, a Lei oculta esses aspectos objetivos 

que representam a sua forma, com um véu tecnológico e ideologicamente frágil, afirmando 

que o tratamento metodológico e flexibilização por parte dos métodos dos docentes são 

suficientes para reverter o malogro do progresso. 

Disso deriva outra face do engodo. Como as condições objetivas são impeditivos, ela 

deve ocultar a sua perversidade com aspectos ideológicos, mimetizados de documentos 

criados externamente ao contexto brasileiro. Os intelectuais da OCDE, por sua vez, ao 

afirmarem que a pobreza não é relevante para a qualidade do aprendizado, bem como o 

tratamento metodológico deve ser mais importante que o montante de investimentos na 

educação, promovem discursos que ajudam a velar as relações econômicas que interferem 

diretamente na educação. 

Com relação às estruturas curriculares, a BNCC coloca uma boa parte na 

experimentação de artefatos técnicos, para além do que as instituições públicas conseguem 

ofertar, dada a indisponibilidade de recursos financeiros, técnicos e investimento na educação. 
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Toda a educação deve ser pautada no congelamento em categorias fixas, através de descritores 

técnicos, que alija os professores da autonomia em ensinar. 

Paradoxalmente, a área de Matemática e suas Tecnologias é a menos dependente de 

artefatos técnicos e está relacionada com uma formação científica geral dos estudantes, o que 

ocasiona um achatamento nas outras áreas do conhecimento. A BNCC elege um modelo de 

ciência específico, que não é conciliável com as demais, exaltando um pensamento 

unidimensional e positivo, reduzindo a ciência a pares antagônicos, e categorias fixas, 

enquanto as demais áreas do conhecimento, como as Ciências Humanas e da Natureza, são 

responsáveis pelas coletas de dados. 

Adentramos, portanto, nas relações estéticas dos arranjos curriculares que atuam 

como o lastro para propagação dos substratos ideológicos do engodo. 

Em primeiro momento, a norma age com o pressuposto da separação entre teoria e 

prática, da preparação para o mundo do trabalho através da racionalização e antecipação de 

todo o espectro da aprendizagem, dando ênfase às suas dimensões cognitivas. Há uma 

destituição da espontaneidade da qual a formação necessita, bem como uma subversão e total 

administração do tempo, que torna o currículo alijado de uma noção não tecnocrática dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

O tempo presencial passa a ter a possibilidade de diminuição, sendo transferido para 

a modalidade EaD, como complementação de carga horária para os itinerários formativos. 

Dessa forma, o currículo, como parte formalizada da cultura, passa a ser determinada por 

corporações que concentram e controlam as informações, na forma de mercadorias. 

Novamente, o consumo se torna um denominador comum para esse modelo de 

semiformação. Os arranjos curriculares passam a ter maior participação da iniciativa privada, 

pois as instituições parceiras da escola podem organizar e oferecer currículos customizados, a 

depender das especificidades microterritoriais. Por conseguinte, essas especificidades não são 

predispostas a açambarcar o projeto de vida do estudante, mas atender demandas empresariais 

e de consumo. 

O projeto de vida como eixo norteador dessa perspectiva de formação não representa 

a variabilidade e espontaneidade, entretanto, torna-se uma forma de fixar o pensamento na 

realidade, uma vez que não há espaço para a imaginação, mas para o pragmatismo e 

utilitarismo do conhecimento. 
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A BNCC assume uma forma de superprodução semiótica, pois a sua abundância de 

significações representa a sua falta de conteúdos formativos. Tudo nela tende para a 

semiexperimentação e semientendimento da realidade. Os seus eixos de pesquisa, intervenção 

sociocultural, empreendedorismo, são segmentados, não possuem uma exigência de 

complementação e deixam a cargo das empresas educacionais organizarem os arranjos 

curriculares. 

Compreendemos que na tentativa de elaborar uma norma ampla, ela foi enfraquecida 

ao desconsiderar os apelos da sociedade por uma educação que fosse condizente com outro 

projeto de sociedade. Assim como afirma Marcuse, a mesma tecnologia que é utilizada para a 

guerra, poderia ser utilizada para alcançar uma paz duradoura. Nesse caso, o que perdurou é a 

primeira opção, pois não há uma forma de desbarbarizar os sujeitos, socializando amplamente 

a miséria subjetiva. 

Para Adorno, desbarbarizar os sujeitos é a tarefa principal da educação, isto é, a 

tentativa de reverter o antagonismo entre a hipermaturidade do desenvolvimento técnico e 

imaturidade dos sujeitos, que ocasionalmente levam à uma eclosão do ímpeto à violência 

primitiva. A BNCC, nesse sentido, além de não oferecer essa possibilidade, age na contramão, 

ao velar as relações sociais que causam tal antagonismo. 

O contexto da pandemia global não trouxe impedimentos para seguir com a 

implementação da BNCC, minimizada como novos desafios para sua consolidação. A 

perspectiva da gestão e controle de profissionais da educação é acirrada, dada a 

impossibilidade de reação, uma vez que a crise de saúde impede aglomerações e reuniões 

presenciais com esses segmentos da sociedade. O excesso de atividades através do ERE 

também leva à extinção do ócio e, consequentemente, arrefecem o tempo para discussão e 

resistência às mudanças. 

O documento de Boas Práticas também demonstra uma multiplicidade de 

apropriações e de materializações da BNCC, conforme a estratificação social. Para as escolas 

privadas e bem abastadas, onde a tecnologia já é lugar comum no processo de ensino-

aprendizagem, há um cuidado maior com o protagonismo do estudante, que efetivamente 

pode escolher entre disciplinas, itinerários e possui ajuda especializada para decidir sobre sua 

trajetória acadêmica. No outro oposto, as escolas menos abastadas possuem uma forma de 

ensino ainda mais empobrecida de pressupostos e de tensionamento com a realidade, haja 
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vista que o processo de produção das aulas encontra centralizado em um Centro de Mídias 

que oferece os conteúdos mínimos de aprendizagem através da mediação técnica. 

A estrutura de governança enrijecida torna diminuída a capacidade de flexibilizar os 

currículos, que são reduzidos a um conjunto de descritores técnicos que devem estar incluídos 

na estrutura do Novo Ensino Médio, que promove um congelamento das categorias. Dadas as 

premissas em exigir, concomitantemente, teoria e prática, não há uma aquisição a priori dos 

pressupostos para que o aprendizado se consolide em Formação. Dessa forma, perduram os 

momentos de adaptação da consciência, fixando a educação no realismo e moldando o 

aprendizado conforme as necessidades de mercado. 

O propósito dessa forma de educação é ideológico, intencionalmente de modo a 

promover uma não-formação. A adaptação é exaltada de modo a aceitar as formas de 

dominação e controle sobre os sujeitos. Os interesses extraescolares são ordenados de modo a 

promover uma cisão na cultura e retroalimentarem os processos que tornam os sujeitos 

acessórios na maquinaria de produção. 

Os discursos das corporações educacionais são claros com relação a esses novos 

objetivos, para atendimento de demandas mercadológicas que, no contexto do capitalismo de 

acumulação flexível em períodos de crise, reordenam o currículo para a criação de um sujeito 

amorfo, que se adapta cegamente às estruturas econômicas e mantém a coesão da totalidade. 

Desse modo, o progresso técnico irremediavelmente mantém e aumenta as estruturas 

de poder, promovendo o sucedâneo da formação. O título deste escrito é o epítome do 

movimento histórico e do peso do mundo que pressiona a formação para a sua regressão e que 

deixa o engodo em seu lugar. 
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