
  

 O  PROFESSOR  REASSUMINDO O PAPEL DE ENSINAR
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Resumo:     O   Objeto  de  estudos  a  que  se  refere  este  trabalho  é  a  prática 
pedagógica dos professores e a compreensão do seu papel no processo ensino-
aprendizagem perante uma sociedade que tem adotado um caráter tecnológico, que 
valoriza mais o método que o conteúdo. À  luz da Teoria Crítica da Sociedade e por 
meio da reflexão junto aos professores e pedagogos o desejo é ajudar a transformar 
uma prática educativa dominante e alienadora, que gera a apatia  e não motiva que 
não estimula a reflexão, que preconiza os interesses pessoais, dando importância 
aos conhecimentos  que tem utilidades e/ou dão prazer imediato, e não levam ao 
esclarecimento e a emancipação.

Palavras -chave:  prática pedagógica- reflexão- emancipação

Abstract: The subject of this work is about teachers’ pedagogical practice. It suggest 
a  reflection  about  teaching/learning  process  in  front  of  technological  society  that 
values more method than contend. This work is based on Critical Theory of society 
and with reflection among teachers and pedagogues. It intends to drive teachers to 
think and transform the dominant alienated educational practice. According to this 
work the current educative practice do not incentive reflection but values knowledge 
that  gives  immediate  pleasure  and  do  not  drives  students  to  clarification  and 
emancipation.
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1.INTRODUÇÃO

                A intenção deste trabalho é levar os professores a refletir e repensar sobre 

a sua prática pedagógica. Para isso é necessário que se busque a compreensão do 

papel  do  professor  no  processo  ensino  aprendizagem.   A  escola  vem  se 

transformando  num  aparato  daquilo  que  é  denominado  pela  teoria  crítica  da 

sociedade  de  racionalidade  tecnológica.  Esta  racionalidade,  entre  outras  coisas, 

valoriza  os  assim  denominados  equipamentos  didáticos.  Tem  como  recursos: 

multimídia,  laboratórios  de  ciências  e  informática,  enfim,  quase  tudo  que  é 

necessário  para  uma  educação  que  valoriza  mais  o  método  que  o  conteúdo. 

Experimenta-se  diversos  métodos,  criam-se  salas  de  apoio  e  de  recursos  para 

alunos portadores dos denominados distúrbios de aprendizagem e ainda assim as 

“famosas” avaliações do sistema educacional denunciam  que os alunos não sabem 

ler, escrever, somar e interpretar a realidade. Isso reforça a idéia de que o principal 

erro da escola está sendo o de renunciar a educação (LAJONQUIERE, 1990). Ao 

permitir  que  “pseudo  psicólogos”,  assistentes  sociais  etc,  tomassem o  papel  do 

antigo educador, a escola parece ter perdido o sentido de ensinar e assumiu um 

papel assistencialista e psicologizante, tornando a educação escolar pragmática e 

reificada. 

                 Numa sociedade capitalista e narcisista onde a busca do prazer é 

realizada de forma imediata, o simples saber por saber já não tem mais lugar, ou 

seja, a civilização parece estar regredindo.

                 Diante desses fatos, o presente projeto tem o intuito de fazer reflexões e 

uma análise da sociedade junto a pedagogos e professores, buscando resgatar o 

papel do professor que de acordo com a Teoria Crítica é o de professar o saber, ou 



  

seja, ensinar os alunos a lutar contra a barbárie (ADORNO; 1995; p. 155).  Algo que 

parece simples, mas é justamente onde reside a complexidade da educação escolar. 

2.  REFLEXÕES  SOBRE  EDUCAÇÃO,  ESCLARECIMENTO  E 

MASSIFICAÇÃO

De acordo com a teoria Marxista o indivíduo só se entende como tal, inserido 

numa sociedade. Por outro lado a sociedade só pode ser declarada sociedade pela 

participação dos indivíduos. Nesse contexto o indivíduo subjetivo  na realidade não 

existe  e  a  sua  individualidade  somente  emergirá  por  meio  de  pré  condições 

materiais, sendo necessário atender as prioridades objetivas, sem meio termos para 

desbloquear as potencialidades inerentes ao ser humano na sua essência.  Para o 

homem alcançar a liberdade e tornar-se sujeito de si, é preciso transcender a divisão 

de trabalho capitalista . O homem só vai ser considerado indivíduo, esclarecido ou 

emancipado quando o capital deixar de ser o sujeito do seu próprio movimento.

Para Adorno (1995), o esclarecimento (que na definição de Kant “é a saída do 

homem de estado de menoridade do qual ele próprio é culpado. Menoridade é a 

incapacidade   de valer-se do seu próprio intelecto sem a guia do outro) transformou-

se  no  seu  contrário  e  o  que  pretendia  levar  o  homem à emancipação  tornou-o 

massificado  e  dominado  por  outros,  ou  seja,  pelo  “sistema”  que  é  a  sociedade 

tecnológica  contemporânea,  que  pôs  em funcionamento  a  poderosa  máquina:  a 

indústria cultural,  mantida pelo sistema capitalista que por intermédio do cinema, 

televisão,  rádio,  enfim,  utilizando  a  mídia  que  impõe  valores  e  modelos  de 

comportamento, cria necessidades e estabelece a linguagem, que não emancipam, 

nem  estimulam  a  criatividade  nem  a  reflexão,  ao  contrário  a  indústria  cultural 



  

consegue manipular e escravizar as pessoas que em nome da modernidade agem 

sem refletir, tornando-se presos de corpo e alma sucumbindo sem resistência ao que 

lhes é oferecido. 

      A escola, uma instituição criada com a função de ensinar, inconscientemente 

colabora com a indústria cultural, no momento em que para manter a dominação usa 

a ideologia, assim como as demais instituições: família, igrejas, clubes e a mídia, 

que mascaram a realidade e a justificam, gerando a consciência do oprimido e faz 

parecer violências alguns fatos sociais, mas que não capacita a descobrir que há 

violências mais sutis e devastadoras, que qualquer análise pode denunciar.  

A busca da verdade cede lugar à busca da solidariedade no espaço pedagógico e 
esconde a  exigência  do  mercado que  pleiteia  tanto  a  desconstrução  de  qualquer 
legislação  como  direito  de  cada  um  de  regular,  a  sua  moda,  os  seus  próprios 
negócios. A solidariedade no discurso moderno nada mais é do que a negação de 
qualquer negação à individualidade. Cresce, com o apoio pedagógico, o fenômeno 
narcísico, que determina uma incompreensão crescente do que seja vida pública. O 
conhecimento da vida social, na verdade, passa a ser filtrado pela mera estimulação 
da experiência individual.  A vida pública, reconceitualizada fundamentalmente pelo 
eu,  transforma-se  em uma  sequência  de  acontecimentos  que  podem  ter  ou  não 
significado para cada indivíduo enquanto tomada isoladamente, expressando, assim, 
definitivamente, o novo pragmatismo em sua prática social.( NAGEL, 2001, s/p.).

               Nesses termos a escola passa a ser vista como um recurso ou um 

instrumento que facilita aquisição de um bem para si.

               As estatísticas das avaliações institucionais dos últimos anos, apresentam 

uma  realidade  preocupante.  Por  um lado  o  governo  declara  que  a  maioria  dos 

brasileiros estão alfabetizados, e são poucas as crianças com idade escolar foras de 

sala de aulas,  que são criados programas para erradicar  o analfabetismo como: 

ensino à distância, supletivos, educação para jovens e adultos,(geralmente à noite e 

com a  metade   da  carga  horária,  se  não  menos  do  que  o  tempo  exigido  pela 

educação  básica  normal).  E  por  outro  lado,  de  acordo  com dados  do  INEP os 



  

resultados  dessas  estatísticas  evidenciam  a  baixa  qualidade  de  aprendizagem 

escolar em nosso país. Diante desses fatos é pertinente a indagação que faz Nagel 

sobre ensino e educação: Por quê? Para quê? 

Em resposta a está questão, (se é, que se pode respondê-la) diz Adorno:

           

O problema é precisamente este. É bastante conhecida a anedota infantil da 
centopéia que, perguntada quando movimenta cada uma de suas pernas, fica 
inteiramente paralisada e incapaz de avançar um passo se quer. Ocorre  algo 
semelhante com a educação e a formação. Houve um tempo em que esses 
conceitos,  como  dizia  Hegel,  eram  substanciais,  compreensíveis  por  si 
mesmos a partir da totalidade de uma cultura, e não eram problematizados 
em  si  mesmos.  Mas  hoje  tornaram-se  problemáticos  nestes  termos.  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. E sobretudo uma vez perdido 
este “para quê”, ele não pode ser simplesmente restituído por ato de vontade, 
erigindo um objetivo educacional  a partir  do seu exterior”.(ADORNO, 1995 
p.141).

Para  Adorno  a  indagação  “Educação  -  para  quê?”  deve  ser  pensada  no 

sentido de: para onde a educação deve conduzir?  E não para que fins a educação 

ainda é necessária.

Nagel na palestra  “Conhecimento e Teorias Pedagógicas”,  do 1º Seminário 

Temático do PDE, ao abordar a questão do fracasso escolar afirma que: pedagogos 

e  professores,  desde  a  sua  formação  são  “treinados”  a  expor  aos  alunos  e  a 

comunidade sempre o mesmo discurso, o da importância da educação e a afirmar 

ou confirmar que para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade a escola é 

absolutamente indispensável.  Porém sem explicitar ou deixar claro o real motivo da 



  

importância da escola, apenas submetendo essa importância ao extremo interesse 

individual ou da sociedade:

Quando não se reconhece as razões da consideração, o porquê de ter tais 
sentimentos ou de fazer tais ou quais coisas, ignora-se a importância de 
assumir ou descartar quaisquer ações que antecedem aos resultados, em 
princípio, inquestionáveis .(NAGEL, 2005, p. 1). 

É muito  freqüente  as  pessoas,  ao  serem interrogadas  do porquê estarem 

estudando ou estarem freqüentando a escola, declararem imediatamente o interesse 

ao   título  pretendido:  estudo  porque  quero  ser  médico,  estudo  porque  quero 

melhorar minha situação financeira, ou simplesmente para passar de ano porque o 

meu pai ou minha mãe querem que eu seja alguém na vida. Ou seja, não parece 

desejar necessariamente o saber. A preocupação é realizar uma vontade imediata e 

individualista onde o desejo de aprender é reduzido a uma finalidade e não existe 

preocupações com o meio,  com a conjuntura e com ações que ela demanda. O 

compromisso de saber e refletir continuamente sobre um projeto para a sociedade 

tornou-se imaginário. Refletir ou analisar problemas que não o de interesse imediato 

do próprio sujeito passa a ser um ato inconsequente e inútil.

Que todos os indivíduos deveriam ter acesso ao saber da ciência da filosofia, 
e da arte, é um ideal iluminista que deve ser defendido, mas este acesso não 
deve ser feito pela redução daquele saber às necessidades imediatas. Alem 
do que, estas últimas não representam necessariamente o que o indivíduo 
pode ser, mas o que se tornou (CROCHIK, 1994 p. 191).

  A escola foi transformada em mercadoria, onde se adquire algo para uso 

particular,  para  satisfazer  de  alguma  forma  a  um  consumidor.  Reduzindo-se  à 



  

ideologia  do  capitalismo,ou  seja,  a  mera  reprodução  sem  reflexão  (CROCHIK, 

p.192). A cultura da informação, uma consequência da comunicação eletrônica trás 

como  ponto  negativo  a  homogeneização  e  descaracterização  de  culturas 

tradicionais, bem como aliena e massifica quando predomina o consumo passivo da 

informação sem crítica.

Segundo Nagel, a busca pela satisfação imediata foi introduzida em todos os 

estudantes, além do que, foi incutido nestes a idéia de que o homem moderno não 

segue as tradições, que é um ser absoluto e livre no sentido de não necessitar do 

saber constituído, da autoridade, da sociedade, enfim, das relações que o cercam, 

podendo escolher e aprender apenas o que lhe interessa ou convém no momento, 

permitindo a desvalorização dos conteúdos curriculares e a redução dos mesmos, 

consequentemente  a  desvalorização  de  qualquer  organização  mental,  qualquer 

teorização  para  interpretar  dados  e  acontecimentos,  enfim  prejudicando  as 

capacidades de ler a sociedade, suas necessidades, reivindicações ou movimentos.

 A indústria cultural compete com a escola e tenta ditar as regras até mesmo 

para a educação.  Diante de tantas tendências pedagógicas inovadoras, a educação 

escolar se descaracteriza, pois é comum no Brasil aderir à tendência da moda, como 

disse Cruz Costa: “a filosofia no Brasil chegou no ultimo navio”. Desde os primórdios 

da educação brasileira,  o que está em última tese é o que se tenta colocar  em 

prática.   Frigotto em sua fala na aula inaugural  do PDE resumiu o problema da 

educação no Brasil dizendo que “o Brasil não tem uma POLÍTICA DE ESTADO e sim 

uma  política  de  governo”,  a  cada  troca  de  governador,  prefeito  ou  presidente, 

mudam-se também todas as diretrizes especificamente as diretrizes educacionais. 

“O brasileiro tem a alma de cachorro de batalha, aparece uma palavra nova e ele sai 

correndo  atrás”  (Nelson Rodrigues).   Haja  vista  que a educação no Brasil  nas 

últimas décadas baseou-se no informe do Banco mundial de 1998 onde declarou 



  

que os países pobres deveriam aproveitar os conhecimentos dos países ricos.

 Atualmente a educação tem muito mais a declarar acerca do comportamento 
no  mundo  do  que  intermediar  para  nós  alguns  modelos  ideais  pré-
estabelecidos.  Pois  se  não  fosse  por  outro  motivo,  a  simples  e  acelerada 
mudança da situação social bastaria para exigir dos indivíduos qualidades que 
podem ser designadas como capacitação à flexibilidade, ao comportamento 
emancipado e crítico (ADORNO, 1995, p.141).

Para  Nagel  (2005)  tentar  copiar  um modelo  pré-estabelecido  ocasionou  a 

degradação do sistema educacional  brasileiro que está sendo encaminhado para 

que não se ensine, onde se preconiza o hedonismo, sem levar em consideração que 

não existe aprendizagem sem sofrimento, pois, como diz ela,  educar é transformar 

comportamentos ou condutas,  e isso requer  renúncias ou desistência de hábitos 

anteriores.

Segundo essa autora em um sistema onde em especial e didaticamente se 

repassa ao aluno que “o ponto de vista é à vista do ponto”! (NAGEL 2005 p. 5), 

Onde  se  considera  a  educação  como  uma  “viagem”,  onde  “ninguém  ensina 

ninguém”,  onde  o  professor  é  somente  um  mediador,  onde  o  aluno  aprende  a 

aprender  e  somente  o  subjetivo  do  aluno  é  importante,  prevalecendo  à 

individualidade,  com a  transformação da  escola  em “refeitório”  ou  em “posto  de 

saúde”  enquanto  ambiente  educativo  privilegiado  por  programas  especiais  para 

suprir carências determinadas por fatores alheios ao universo acadêmicos e com as 

estatísticas  nos  mostrando  que  os  professores  não  conseguem  garantir  a 

competência de ler, escrever e interpretar aos seus alunos. Podemos repetir a frase 

de Callegan citada por Nagel,  “com aluno vazio não há escola ou educação que 



  

possa prestar”. E como os professores de hoje foram os alunos de ontem supõem 

-se que sofreram ou foram vítimas do sistema, por esta razão também encontram-se 

alienados e reificados, não dando conta da emancipação de seus alunos. Pode-se 

dizer que “a alienação não está na ausência de fins, mas na qualidade dos mesmos” 

(VASCONCELOS. 2004 p. 11).

Esta  constatação  leva  a  reflexão  sobre  a  prática  pedagógica:  O  que  se 

entende por educação escolar?  Como o professor irá reassumir o seu papel de 

ensinar?  Qual  a  importância  da  ação  do  professor  no  processo  ensino 

aprendizagem? Pressupor intervenções a esta, significa transpor a reprodução sem 

reflexão,  de  práticas  pré-estabelecidas  impostas  pela  ideologia  dominante.  Tal 

atitude  significa  produzir  uma  “consciência  verdadeira”  (ADORNO, 1995  p.141), 

capaz assumir uma posição enquanto professor, “para que a educação seja uma 

educação para a contestação e para a resistência”. (Idem, p.183) Como o sentido da 

teoria é a transformação da prática, isso implica diretamente numa nova postura do 

professor, o desafio está em reverter a favor da aprendizagem e do saber para si e 

para os alunos todos os meios, principalmente os tecnológicos.

           Segundo Lajonquiere “ensina-se por dever e aprende-se por amor”. Uma vez 

que aprendeu porque alguém o ensinou o mestre passa a ter uma dívida com o 

aprendiz, ensinar-lhe o que aprendeu.  O aprendiz ao contrário do mestre, que atua 

por dever, é movido por amor, pelo desejo de saber mais sobre o que esta sendo 

transmitido pelo mestre, que por sua vez, alimenta o amor do aprendiz na medida 

em que parece saber o que lhe faz falta.

          Uma teoria aparentemente simples, porém, considerando o tamanho do 

fracasso escolar atual,  a educação sob o discurso psíco-pedagógico hegemônico 

tornou-se impossível.

          Cabe afirmar que houve um embaraço entre o dever ser e a demanda de 



  

amor e hoje o ato educativo converteu-se em ensinar e aprender por amor. Numa 

lógica narcisista,  visando poupar  a  criança das leis  da natureza e da sociedade 

desconsiderando o aluno real  e  buscando a criança ideal  a  quem nada falte  no 

futuro.

          Nesse contexto:

                         Lembrando que o discurso hegemônico pede às crianças que venham de fato a 
encarnar, no real da existência escolar, tudo aquilo que elas não são e que está 
feito  de  sonhos  didático-pedagógicos,  afirmamos  que  o  cotidiano  escolar  se 
estrutura com vistas a conseguir o impossível” (LAJONQUIÉRE,1996 p.34).

                       

                  Outro problema importante a se considerar frente ao fracasso escolar são os 

tabus acerca do magistério. Na referência de Adorno: 

Tabus significam representações inconscientes ou pré-conscientes dos eventuais 
candidatos  ao  magistério,  mas  também  de  outros,  principalmente  das  próprias 
crianças, que vinculam essa profissão como que uma interdição psíquica que a 
submete a dificuldades raramente esclarecidas (ADORNO, 1995 p. 98).

     

         Um desses tabus parece ser a falta de seriedade que a profissão do 

magistério aparenta demonstrar em comparação com outras profissões acadêmicas, 

visto  que  a  valorização  do  professor  foi  reduzida  até  na  nomenclatura,  ficando 

evidente quando os alunos  se referem aos mestres usando a monossilaba “prô”. 

Pode -se atribuir esse desrespeito ao fato de alguns professores aderirem a essa 

profissão por falta de alternativas e não por opção ao magistério.

       Grande parte da população atualmente, (Inclusive professores), considerando 

a história do magistério no país e no estado, (cabe aqui lembrar que nos anos 90 do 



  

século XX qualquer pessoa que  mostrasse interesse se tornava professor, mesmo 

sem ter formação para tal).  mostra certa aversão ao magistério,  a ponto de não 

indicar  a  ninguém a profissão  ou  então  aconselhar  quem mostra  interesse  pela 

mesma  a  procurar  outra  mais  rentável  e  menos  desgastante  do  ponto  de  vista 

psicológico.

    Também pode-se atribuir essa recusa  ao magistério ao fator economico ou a 

posição  material  refletida   em  péssimos  salários.  Exceto  aos  professores 

universitários  que gozam de mais  autoridade e respeito  por  serem considerados 

pesquisadores  produtivos,  não  ficando  no  simples  plano  pedagógico  ilusório  e 

secundário.

     Os  professores  ainda  são  considerados  (mesmo  que  inconscientemente) 

aqueles que castigam ou que por serem intelectuais encontram-se separados dos 

que exercem funções que exigem esforço físico, causando rancor ou desprezo pelos 

menos desprovidos de formação intelectual. Ao contrário por exemplo dos juristas e 

médicos  que  são  igualmente  profissões  intelectuais,  porém  são  respeitadas  por 

serem  consideradas  hoje  profissões  livres,  melhores  providas  de  oportunidades 

materiais e porque têm algum poder real delegado.   Apesar dos professores serem 

invejados pela segurança empregatícia,(me refiro nesse caso dos professores da 

rede pública)  são desprezados pelo fato de serem obrigados a cumprir  regras e 

horários e também não são levados a sério pela opinião pública por exercer um 

poder sobre sujeitos civis não totalmente plenos, a criança:

O poder do professor é execrado porque só parodia o poder verdadeiro, que é admirado. 
Expressões como “tirano de escola” lembram que o tipo de professor que querem marcar 
é tão irracionalmente despótico como só poderia sê-lo a caricatura do despotismo, na 
medida em que não consegue exercer mais poder do que reter por uma tarde as sua 
vítimas, algumas pobres crianças quaisquer. (ADORNO, 1995; p. 103, 104). 



  

          A imagem negativa que caracteriza o professor deve-se a autoridade a ele 

inerente e na dificuldade da separação entre o trabalho objetivo e o plano afetivo 

pessoal, pois seu trabalho exige uma relação imediata, um dar e receber que não 

pode se submeter aos seus objetivos mediatos. Porém o que acontece na escola 

permanece  aquém  do  esperado,  o  arcaísmo  que  corresponde  à  profissão  do 

magistério  pode  ser  percebido  além de  outras  aspectos  no  comportamento  dos 

professores “quando ralham, repreendem e discutem etc.: atitudes tanto próximas da 

violência física quanto reveladoras  de momentos de fraqueza e insegurança” (Idem 

;p.  13).   Mas,  por  outro  lado  se  o  professor  não  agir  subjetivamente,  se  nunca 

cometer um ato incorreto podem parecer desumanos aos olhos dos alunos.  

          Diante da complexidade acerca dos tabus, vale dizer que cabe a própria 

escola provocar discussões e reflexões sobre os mesmos, mas que também são 

necessárias mudanças no processo de formação profissional. 

Seria preciso atentar especialmente até que ponto o conceito de “necessidade da 
escola”  oprime a liberdade intelectual  e a formação do espírito” Isto se revela na 
hostilidade em relação ao espírito desenvolvido por parte de muitas administrações 
escolares,  que  sistematicamente  impedem  o  trabalho  científico  de  alguns 
professores, permanentemente mantendo-os  down  to  earth   (com os pés no chão), 
desconfiados com relação àqueles que, como afirmam, pretendem ir mais além ou a 
outra  parte.  Uma  tal  hostilidade,  dirigida  aos  próprios  professores,  facilmente 
prossegue na relação da escola com os alunos.” (ADORNO, 1995 p. 116)

          As Universidades formadoras dos profissionais de educação devem investir 

em novos profissionais. De acordo com Adorno a solução pode provir da mudança 

no comportamento dos professores, que não devem sufocar suas reações afetivas, 

mas, exterioriza-las a si próprio e aos outros e com tal atitude desarmar os alunos. 



  

Essas mudanças devem acontecer na raiz, ou seja, nos professores que formam 

professores, extinguindo velhos dogmas e comportamentos arcaicos. “Ao que tudo 

indica, o êxito como docente acadêmico deve-se à ausência de qualquer estratégia 

para influenciar, à recusa em convencer” (Idem; 1995:104).

          A sociedade atual, em nome da ordenação e civilidade cria um sentimento de 

claustrofobia, as pessoas sentem-se enclausuradas numa situação cada vez mais 

socializadas, como numa rede densamente interconectada. O sentimento de prisão 

na própria liberdade gera a raiva podendo induzir as pessoas a rebelião violenta e 

irracional. A pressão do geral dominante tende a acabar com o particular e com o 

individual,  deixando  as  pessoas  a  mercê  de  ideais  de  pouca  ou  nenhuma 

credibilidade até mesmo sujeita ao crime.  A idéia de que as coisas são imutáveis, 

que sempre foram assim, gera a consciência coisificada. E é contra a consciência 

coisificada, as “pessoas tecnológicas” que vêem na técnica um fim em si mesmo e o 

“sujeito experimental”, ou seja, um sujeito que ama as máquinas acima de tudo e 

somente a máquina, que a educação deve ficar atenta.  “é  preciso romper com a 

educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário para a 

eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração de história e ao contato 

com o outro não idêntico, o diferenciado.  (Idem,1995 p.27).  

                      Para impedir a regressão e a barbárie tais mudanças se fazem 

necessárias nas escolas,  pois a pressão social  continua se impondo, levando as 

pessoas em direção ao que culminaria em Auschwitz (campo de concentração onde 

houve o genocídio  na  Alemanha)  pela  concepção de Adorno:  na  “racionalização 

instrumental  centralizada  pelos  bárbaros  despertados  por  ela  mesma”.  (Ibidem, 

1995: 28).

Além  de  toda  essa  problemática,  existe  a  psicologização  da  escola,  que 

atribui à ineficiência da prática pedagógica escolar a inadequação dos métodos e 

aos  estados singulares  das  capacidades da  “clientela”,  juntamente  com os  ditos 



  

erros ou distúrbios de aprendizagem. Como declarou “Lajonquièrie: (1997p. 28)

“O cotidiano escolar acabou sendo, de direito e de fato, psicologizado. Por um lado, a 
cena educativa foi sendo ocupada, cada vez mais, por aqueles que a princípio foram 
cogitados apenas como extras ou para-educativos. Como sabemos, esses especialistas, 
detentores de uma certa cultura psi, são hoje os que , avaliando, prognosticando, 
justificando os insucessos educativos, roubam o papel do educador de outrora ” 

A psicologização  transformou  a  escola  numa empresa  e  com isso  ela  se 

distanciou da sua função de ensinar. Atualmente “virou moda” as escolas exibirem 

os  especialistas  responsáveis  pela  prevenção  e  cura  para  os  denominados 

problemas de aprendizagem, (como se esse fosse o único fator de qualidade de 

uma escola).  

A psicologização apenas reforça a ineficácia da educação escolar, apesar dos 

governos em todas as instâncias se desdobrarem para por em prática idéias pré-

estabelecidas,  que com certeza vem de algum outro  país,  que não do Brasil.  O 

problema parece se agravar, pois além de não dar conta de ensinar a ler, a escrever 

e a somar a escola tem que suportar o desrespeito e a indiferença por parte dos 

alunos, sendo que não está preparada para enfrentar problemas de fatores sociais, 

como a violência em forma de brigas, agressões físicas e verbais, preconceitos e 

discriminações que toma conta das escolas e do mundo hoje, situação esta a que 

Adorno  se  refere  como  “bárbarie”,  ou  seja,  estando  na  civilização  do  mais  alto 

desenvolvimento  tecnológico,  as  pessoas  se  encontrem  atrasadas  de  um modo 

peculiarmente  disforme  em  relação  a  sua  própria  civilização,  (ADORNO,  1995, 

pg.155), pois segundo o autor, “esses momentos repressivos da cultura produzem e 

reproduzem a bárbarie nas pessoas submetidas a essa cultura.” (ADORNO, 1995, 

p.157). 



  

Adorno faz um alerta:  desbarbarizar  tornou-se  a questão mais  urgente  da 

educação hoje em dia e poderemos ter sucesso nessa empreitada, por intermédio 

do  esclarecimento, porém do esclarecimento que nos leve à emancipação pelo uso 

da crítica e da reflexão, ao contrário do esclarecimento da aceitação que nos tornou 

seres alienados. 

A única  concretização  efetiva  da  emancipação  consiste  em  que  aquelas 
poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para 
que a educação seja uma educação para a contradição e para a resistência. 
(ADORNO, 1995 p.183). 

A  intervenção  propõe  a  reflexão  com  base  na  teoria  crítica  da 

sociedade sobre o ser sujeito, dotado de motivação própria, antes de ser professor. 

Sobre o que é esclarecimento e emancipação para então reassumir novamente o 

papel  de  professor,  desvencilhando-se  do  seu  mal  estar  profissional,contribuindo 

para a formação dos educandos, fazendo de cada aula um momento de reflexão, 

ofertando  aos  alunos  cultura  e  não  migalhas  embrulhadas  em bondade,  porém, 

munidos de saber, ou seja, esclarecidos ou emancipados. Neste sentido “a idéia da 

emancipação  (...)  precisa  ser  inserida  no  pensamento  e  também  na  prática 

educacional”  (ADORNO, p.  143)  como  sendo  uma  conscientização   para  a 

autodeterminação e superação consciente da sua menoridade: “a consciência é o 

pensar em relação à realidade, ao conteúdo” (ibidem,  pág. 151). Sendo assim, os 

homens, especificamente os professores, precisam da orientação crítico-reflexiva no 

mundo: compreender sua relação com a técnica como chance para a humanização 

do  mundo,  identificar  no  mundo  administrativo  o  potencial  de  uma  organização 

democrática, superar os mecanismos da indústria cultural ao produzir sua própria 

estética enquanto sujeito da sua vida e formar os homens para reconhecerem e 



  

assumirem sua maioridade. Por que querendo ou não os professores contribuem 

para moldar as suposições, os valores e as escolhas dos seus alunos, tanto pelo 

dizem quanto pelo que deixam de fazer( Apple,pg. 189). Cabendo  aqui reforçar com 

a citação de Lajonquière (1997):

a metodologia de ensino utilizada deve ser a clássica, isto é,  “quem sabe 
ensina e quem não sabe aprende”, e, por outro lado, a política educacional 
deve consistir em garantia a factibilidade dos encontros entre aqueles que já 
sabem ( são respeitados pelo príncipe) e aqueles que ainda não sabem.,bem 
como em conferir ,apesar, é claro, da imperfeição irredutível da vida- que por 
exemplo,  embora  o  tempo  passe,  2+2  contínua  sendo  4  para  a  imensa 
maioria da população.”( p.37).

   

Nessa concepção, o professor deve possuir o saber e para tanto deve ir em 

busca do mesmo para ensinar seus alunos a refletir e analisar  a sociedade. Não 

importa se para isso utilize-se de novas tecnologias ou simplesmente use a forma 

tradicional (cuspe e giz), o que realmente tem que ser levado em consideração é o 

conhecimento  que  é  o  caminho  para  a  emancipação.  Na  modernidade, 

diferentemente de antigamente organiza-se a vida com vistas no futuro sem fazer 

referências ao passado. Entretanto nos diz “Aquino” que uma das formas de se sair 

desse  atoleiro  moderno  é  ir  precisamente  na  contra  mão,  isto  é,  referir-se  ao 

passado,(pg 35 )  o  homem deve conhecer a sua história e cabe a escola resgatar a 

dimensão humana do ensino por intermédio da história dos homens, da história do 

mundo, das Artes, da Filosofia, das Religiões e dos mitos para liberta-lo de uma vida 

medíocre  com  a   busca  do  prazer  imediato  e  transformá-lo  em  um  cidadão 

preocupado  e  atuante  na  sociedade   e  não  sendo  apenas  uma  peça  solta  no 

mercado de trabalho. E ao estado, cabe garantir não somente a permanência desse 



  

aluno na escola, mas, o direito de receber um ensino de qualidade, com professores 

esclarecidos e reconhecidos.

   3.  SEM CHEGAR A LUGAR ALGUM.

   De  posse  do  referencial  teórico  citado  e  com  o  objetivo  de  levar  os 

professores  do  Colégio  Estadual  Floripa  Teixeira  de  Faria  a  fazer  uma  reflexão 

referente a função da escola e da prática pedagógica do professor da atualidade 

elaborou-se  um projeto  de  intervenção  sob  o  olhar  de  vários  autores,  a  maioria 

adeptos da teoria crítica da sociedade.  Para tanto,  fez-se uso de exposições de 

idéias , leituras e questões como técnicas para abordagem do tema de reflexão. 

  Como  os  professores  estavam  ansiosos  e  curiosos  por  saber  quais  as 

novidades que um pedagogo que participou do Programa PDE poderia trazer para 

contribuir  com  a  transformarção  da  educação  a  maioria  aceitou  o  convite  para 

participar da apresentação do trabalho, que foi exposto utilizando como recurso a tv 

pen drive em formato de slides. 

Durante a exposição das idéias foi oportunizado a participação dos ouvintes 

com questões provocativas onde percebeu-se que todos concordam que existe a 

necessidade de mudanças na prática educativa, uma vez que fica cada vez mais 

evidente na sociedade moderna e mais especificamente na escola o surgimento de 

uma síndrome desconhecida que já se alastra entre crianças e jovens e até mesmo 

entre profissionais , nesse caso, em particular os professores. Não tem nome, nem 

forma,  tem  efeito  e  característica  de  solidão,  notam-se  pessoas  insatisfeitas  e 

desmotivadas  que  não  conseguem realizar  nem o  mínimo  esperado  de  um ser 

humano, ou seja, estudar e trabalhar, simplesmente vivem sem produzir regidos pela 



  

satisfação  do  prazer  imediato.  Os  professores  admitem  que  convive-se  com 

naturalidade e sem reflexões com essas novas características culturais,  como se 

elas sempre tivessem existido,  sem pensar que essas características,  essa nova 

forma de ser do homem foram produzidas por eles mesmos ao longo do tempo, sem 

questionamentos sobre as causas ou as conseqüências dessas mudanças. 

Na verdade, o desejo de entender o porquê dos filhos agirem diferente de 

seus pais, e dos alunos de hoje serem diferentes dos alunos de outrora, aparece 

quando determinados comportamentos começam a perturbar a sociedade em geral 

e quando a escola descobre que não dá conta de realizar a sua real função e por ser 

a primeira instituição depois da família onde se manifestam as atitudes inusitadas e 

inconvenientes é dela que é cobrada uma educação sob novos parâmetros, mas 

como esta situação não surgiu da noite para o dia, não pode ser resolvida por um 

simples toque de mágica. Nesse sentido os professores sentem-se impelidos, sem 

forças e em busca de respostas.  O professores que participaram da apresentação 

do trabalho concordaram em tomar parte do projeto, porém, como é característica da 

pós modernidade a busca pelo prazer imediato, a falta de motivação para qualquer 

tipo  de  trabalho  que  exija  a  saída  do  comodismo   da  “mesmisse”  e  também a 

indisponibilidade para qualquer reflexão, alguns dos participantes desistiram quando 

descobriram que seria necessário a leitura de diversos textos, atribuindo a isso a 

falta  de  tempo.  Outros  optaram  por  ler  apenas  um  dos  textos,  alegando  a 

preferência  em  ouvir  palestras,  sem  qualquer  manifestação  com  relação  à 

mudanças.  Com  dois  dos  professores  teve-se  a  oportunidade  de  conversar 

informalmente após a leitura do texto  a respeito da real função do professor como 

também de discutir  idéias  e estratégias  de mudanças.  Apenas  duas  professoras 

fizeram a devolutiva por escrito relatando que concordam plenamente com as idéias, 

mas  declarando-se  impotentes  perante  a  mídia  para  tentar  qualquer   tipo  de 

mudanças.  Ainda assim, foi sugerido um projeto de leitura na escola para o ano 



  

seguinte, com o qual  todos concordaram.

4.    CONSIDERAÇÕES FINAIS

           

             A título  de  encerramento,  com base nas  leituras  realizadas  e  nas 

declarações de vários professores, pode-se perceber o ceticismo existente entre os 

professores com relação as transformações sociais, na verdade encontram-se num 

emaranhado de indefinições, de discursos e de práticas sociais contraditórias. De 

um lado sendo geridos por um sistema educacional que não condiz com a realidade 

quando exige quantidade ao invés de qualidade nas promoções educacionais, por 

outro  lado  sendo  responsabilizados  pela  imprensa  e  pelos  pais,  por  todos  os 

problemas, pais estes  que segundo Nigel  não se comprometem, não estabelecem 

vínculos, não admitem frustrações e tampouco se dispõem a refletir sobre a prática 

social  da qual faz parte ativa e transforma seu  filho em eterno irresponsável por 

seus próprios atos. Ainda, há por uma terceira perspectiva, sendo  atores das atuais 

conjunturas  da  sociedade  moderna,  mostram-se   professores  pragmáticos  e 

reificados a espera de um milagre. 

            Cabendo nesse momento fazer uma comparação, especificar as diferenças 

e  oposições  existentes  entre  os  termos   milagre  e  esclarecimento,  visto  que  o 

primeiro indica passividade,  falta de necessidade  de esforço e que independe  da 

vontade. Enquanto que o  segundo exige a participação ativa e concreta, a busca, a 

mudança de hábitos  e  de atitudes e pode existir  de fato.   Milagre  é um termo 

místico,  no  qual  se  acredita  ou  não,  sem   qualquer  controle  e  prescinde  da 



  

existência. Já o  esclarecimento requer  o conhecimento da realidade, a reflexão e a 

ação  sobre  os  acontecimentos.  Pelas  vias  do  esclarecimento  o  prazer  ou  a 

recompensa  é  demorado,  já  pelo  milagre  espera-se  usufruir  imediatamente  do 

prazer.

             Inspirados nessa correlação  podemos concluir que estamos muito aquém 

de sermos esclarecidos e emancipados,(a menos que aconteça um milagre) mas 

que  devemos  continuar  lutando.  Corroborando  com Nagel  quando  esta  diz  que 

nesse país tudo se copia  podemos esperar que a busca pelo conhecimento vire 

moda ou que voltemos todas as nossas energias para que a educação aconteça 

com qualidade para então irmos de encontro a bárbarie que estamos vivendo. 
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