
EDUCAÇÃO ESCOLAR: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE SUA UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE
DOMINAÇÃO VERSUS CAMINHO PARA EMANCIPAÇÃO

VANESSA BATISTA MASCARENHAS

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Resumo:
A educação escolar é um componente social não neutro, imbricado de intensões políticas a partir de relações sociais e
está inserida em um campo de disputa de interesses antagônicos. É nessa perspectiva que o presente artigo busca
promover algumas reflexões, com base na teoria crítica, sobre a utilização da educação escolar como instrumento de
dominação versus caminho para a emancipação. Para embasar essa análise bibliográfica foram utilizadas
principalmente reflexões de Frigotto (2011), Vilela (2005) a partir das referências de Adorno e Horkheimer, Gramsci
(1995) e Silva (2010) com base em Gramsci. Concluiu-se que a educação vem sendo utilizada como estratégia de
dominação e que sozinha não é capaz de efetuar mudanças urgentes na sociedade atual, mas a ela cabe uma tarefa
importante no processo de busca da superação dessa situação de dominação por meio do esclarecimento como projeto
epistemológico.
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Abstract:
Schooling is a non-neutral social component, imbricated of political intentions as from social relations and is inserted in a
field of opposite interests.  It’s in this perspective that this article will promote some reflections, based on the critical
theory, about the usage of schooling as a domination instrument versus a way to emancipation. In order to base this
literature review, it was mainly used thoughts from Frigotto (2011), Vilela (2005) from the references to Adorno and
Horkheimer, Gramsci (1995) and Silva (2010) based on Gramsci. It was concluded that education has been used as a
domination strategy and that by itself it is not capable of making urgent changes in the current society, but it fits an
important task on the process of searching a way to overcome this domination situation through the clarification as an
epistemological project.
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1- Introdução
 
Educar, transmitir saberes as novas gerações é a forma utilizada pelo homem para a estruturação de uma determinada
sociedade. “Toda geração educa a nova geração, isto é, forma-a” a fim de “criar um homem atual a sua época”
(GRAMSCI, 1995, p.142). A educação é um meio de perpetuar ideias, ideologias, transmitir saberes historicamente
construídos. Por ser um elemento essencial para a fundamentação de uma sociedade, ela não é neutra, é política, pois
carrega interesses de formação, de perpetuação ou rompimento de uma determinada ordem.
Vilela (2005), ao se utilizar das ideias de Adorno, ressalta a necessidade de se considerar o caráter histórico da
educação, enfatizando que “ela sempre foi a ferramenta de poder da burguesia” (Vilela, 2005, p.87). A burguesia utilizou
a educação como instrumento de ascensão por meio da disseminação de ideias (revoluções[i]) e desempenho de
tarefas econômicas e administrativas. “Não tivesse sido educada, a burguesia não teria se firmado com o estatuto de
funcionários, comerciantes e proprietários (idem, p.87). Logo, a educação foi instrumento fundamental para a separação
da burguesia e operariado, foi definitiva na divisão do trabalho, efetivando sua posição no poder com a mercantilização
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da sociedade.
A educação escolar é a forma institucionalizada da educação. No Brasil, inicialmente voltada para a formação da elite
social, estava vinculada a ascensão social e segregação das classes. Contudo, a partir de muitas lutas, a educação
tornou-se constitucionalmente de acesso a todos. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). A educação escolar,
enquanto direito de todos, é um dos principais temas de campanhas políticas, de promessas de melhorias, de
transformação do país.
Nas campanhas para a presidência de Luís Inácio da Silva (Lula), a educação escolar, assim como o direito a terra e a
saúde, também foi utilizada como promessa de melhoria da condição da população do país, como observado no trecho
do discurso de Lula na Avenida Paulista em 2002:
Qualquer governante deste País pode ganhar as eleições e não cumprir aquilo que prometeu porque é mais um e o
povo já sabe. Nós não podemos. Primeiro, porque a expectativa que nós geramos na sociedade é muito grande.
Segundo, porque vocês carregam na consciência de vocês a ideia de que somente nós poderemos fazer pelo Brasil o
que o Brasil precisa que seja feito. Somente nós seremos capazes de garantir uma efetiva educação de qualidade do
ensino fundamental à universidade brasileira. Somente nós iremos fazer a reforma agrária tão sonhada por milhões e
milhões de brasileiros. Somente nós iremos garantir a saúde como um direito de todos e não como privilégio de quem
pode pagar um plano médico. (LEIA À INTEGRA...,2002)
 
 Assim, a partir de 2003, com o “Lulismo”[ii], é demarcado um novo período na história política do país, devido a origem
do governo marcada por uma proposta de mudança no projeto societário. O enfoque no acesso das camadas
desvalidas da sociedade aos direitos base: educação, saúde, trabalho ganham nova roupagem nesse governo, por meio
de programas como “Bolsa Família”, “Fome Zero”, “Luz para Todos”, “Brasil Alfabetizado”, “Projovem”, etc. Políticas de
assistencialismos são criadas, ideias de inclusão, direitos, participação são disseminadas, ou seja, é apresentado um
dito “novo”[iii] jeito de governar.
Contudo, segundo Frigotto (2011) essas estratégias de governo não rompem com o projeto societário anterior do
governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) de manutenção da ordem estabelecida com uma política
macroeconômica, que beneficia a elite brasileira. Assim, ao propor políticas de combate à desigualdade dentro da
ordem, o “Lulismo” buscou “conciliar uma minoria prepotente a uma maioria desvalida” (idem, p.239). Assim, mesmo
conduzindo de forma considerada diferente este projeto estrutural, a partir da retomada da agenda de desenvolvimento,
diminuição do desemprego, aumento do salário mínimo, ampliação de políticas e programas sociais, etc, não houve um
projeto societário antagônico, inclusive para a educação:
Ao não disputar um projeto societário antagônico a modernização e ao capitalismo dependente e, portanto, a expansão
do capital em nossa sociedade, centrando-se num projeto desenvolvimentista com foco no consumo e, ao estabelecer
políticas e programas para a grande massa de desvalidos, harmonizando-as com os interesses da classe dominante (a
minoria prepotente), o governo também não disputou um projeto educacional antagônico, no conteúdo, no método e na
forma. (FRIGOTTO,2011, p.241).
 
Logo, entendendo a educação escolar como um componente social não neutro, imbricado de intensões políticas a partir
de relações sociais é que problematiza-se a sua utilização como instrumento de dominação versus caminho para a
emancipação, já que a educação tanto pode atender aos interesses dominantes, quanto “nas condições dadas da vida
social, cabe [a educação] uma tarefa importante no processo de superação das relações de dominação” (VILELA, 2005,
p.95). Assim, para se analisar a educação é preciso analisar a sociedade, desvenda-la, e a Teoria Crítica visando
apreender a sociedade em sua totalidade, buscando “desvendar as relações dos acontecimentos sociais na dialética
das relações sociais historicamente determinadas” (idem, p.77) é um importante caminho para essa análise:
A Teoria Critica almeja o esclarecimento do Homem sobre a sua condição de agente histórico de produção de suas
condições de vida e das relações sociais as quais está submetido, a fim de criar as condições capazes de mobiliza-lo
para uma ação transformadora (VILELA, 2005, p.79)
 
Assim, o presente artigo busca promover reflexões sobre esse caráter dual da educação: instrumento de dominação
versus caminho para emancipação. Busca-se primeiramente refletir sobre a utilização da educação escolar como
instrumento de dominação no período do “Lulismo” - 2003 a 2010. Em seguida, analisar como, a partir das condições
dadas de dominação, a Teoria Crítica propõe meios para que a educação escolar possa se constituir caminho para a
emancipação. Posteriormente refletir sobre o confronto dominação versus emancipação que permeia a educação
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escolar, e por fim as considerações finais. Para embasar essa análise bibliográfica serão utilizadas principalmente
reflexões de Frigotto (2011), Viela (2005) a partir das referências de Adorno e Horkheimer, Gramsci (1995) e Silva
(2010) com base em Gramsci.
 
2- A utilização da educação escolar como instrumento de dominação - o período do “Lulismo” (2003-2010)
Frigotto (2011) ao fazer um balanço da década de 2001 a 2010 enfatiza que a partir de 2003 com a posse do presidente
Lula há um marco histórico de continuidades e descontinuidades sociais, educacionais e políticas no país em relação ao
governo anterior (FHC). Esse marco deve-se as propostas de mudança do novo governo, que sob bases esquerdistas
tinha em sua origem, “a tarefa de alterar a natureza do projeto societário, com consequências para todas as áreas”
(idem, p.237). Contudo, essas mudanças estruturais não ocorreram, mas sim houveram continuidades e
descontinuidades no modo de governar:
A continuidade da década presente em relação ao passado incide no erro da geração perdida – a opção por conciliar
uma minoria prepotente a uma maioria desvalida – mediante o combate a desigualdade dentro da ordem de uma
sociedade capitalista onde sua classe dominante é das mais violentas e despóticas do mundo (FRIGOTTO, 2011,
p.239)
 
Já a descontinuidade esteve na nova estratégia de condução desse projeto estrutural. O mesmo autor destaca algumas
mudanças nesse governo como: a retomada da agenda de desenvolvimento, alteração da política externa, atuação do
Estado no âmbito social, diminuição do desemprego, aumento do salário mínimo, ampliação intensa das políticas e
programas para a grande massa populacional, etc. Logo, foram apresentadas algumas mudanças na condução do
atendimento à população, fornecendo benefícios que favorecessem a estratégia de conciliação entre as classes, pois se
sentindo assistida, haveria uma diminuição na contestação, no embate entre governo e população.
Logo, partindo desse objetivo de conciliação de classes, foi-se disseminando a ideia de que não é só o governo o
responsável pelo desenvolvimento do país, mas todo o “povo brasileiro”. Com isso, foram difundidas ideias de
colaboração como “Todos pela educação”, “Brasil um país de todos”, “Pacto pela Educação”, etc. Neves (2005) enfatiza
que esse tratamento compensatório, inclusivo, colaborativo vai conquistando o consentimento dos brasileiros ao seu
modo de governar (inclusão mínima das massas excluídas, radicalização da “democracia”,...), ou seja, busca-se a
formação de consensos para atender a novas propostas de sociabilidade: despolitização da política e repolitização da
sociedade civil[iv]:
Despolitização da política, no sentido da inviabilização de projetos de sociedade contestadores das relações capitalistas
de produção da existência, limitando as possibilidades de mudança aos marcos de um reformismo político. E
repolitização da sociedade civil, no sentido de fortalecimento de práticas que induzam a conciliação de classes (NEVES,
2005, p.90-91).
 
A educação escolar, dentro dessa estratégia de dominação teve papel fundamental. Foi cargo chefe das campanhas
políticas. Propostas de mudanças foram lançadas, programas foram criados (Projovem Urbano, Projovem Trabalhador,
Projovem Adolescente, Projovem Campo, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Brasil Alfabetizado e Educação
de Jovens e Adultos, Programa Universidade para Todos, etc.). Contudo, mesmo com a criação de programas sob o
discurso de diminuição da pobreza, e da desigualdade social por meio da educação, “o governo também não disputou
um projeto educacional antagônico” (FRIGOTTO, 2011, p.241). Pois, não tendo a real intenção de mudança estrutural
na sociedade, por meio da conciliação de classes, as reformas educacionais acabam se tornando superficiais, não
proporcionando as mudanças necessárias.
Vilela (2005) afirma que o aumento das oportunidades educacionais conquistado no Brasil ao longo dos anos não
resultou em melhor formação para o povo. Foi lhes dada a falsa impressão de tratamento de igualdade, de melhoria,
sob os moldes de uma educação parcial, uma deformação na consciência popular. Logo, a semiformação apresentada a
população, sob o discurso de inclusão, acesso, reparação, é caracterizada pela “generalização do espírito de alienação,
desaparecimento do potencial crítico, esclarecedor e criativo da Educação” (idem, p.86 - 87). Isso ocorre a partir da
fragmentação dos conteúdos, nos trabalhos pedagógicos voltados para a aprovação em exames e diplomas, na
efemeridade e vulgaridade apreendidas como verdades, na mera informação elevada ao status de conhecimento,
eliminação do exercício crítico, do esclarecimento, etc. Logo, a semiformação, atendendo ao projeto de conciliação de
classes, deseduca os indivíduos, fazendo com que eles não percebam a realidade, para que não se tornem indivíduos
contestadores.
Essa deseducação não é percebida, pois é apresentada na forma de ampliação do acesso à educação, na conquista de
direitos, de atuação social do governo, de participação da população. Essa semiformação, produz a conformação, o
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sujeito não esclarecido, se sentindo contemplado, não percebe, não questiona e legitima o estabelecido.
Essa dimensão esclarece por que, para Adorno e Horkheimer, a crítica é a essência da democracia. Esclarece, também,
o projeto de construção de uma crítica da ideologia da sociedade industrial, na qual as ideias de emancipação, de
autonomia e cidadania plena estão interligadas, porque essas três dimensões formam a chave para explicar por que os
homens, sob a aparência de vida social livre, continuam legitimando as formas tradicionais de dominação. (VILELA,
2005, p.78)
 
Logo, não havendo uma formação crítica, que estimule a autonomia do sujeito no pensar o mundo, não há uma
verdadeira democracia, mas uma nova forma de dominação pautada na ideia da conciliação, do consenso, da adesão a
um projeto societário. E a educação escolar, na sua função social de formação de indivíduos torna-se o principal
caminho para essa estratégia de dominação, pois ao oferecer uma semiformação, perpetua a ordem de desigualdade
no país e propicia uma adesão sem consciência a esse projeto social. Logo, a escola estaria a serviço da classe
dominante.
Assim, essa forma de dominação por meio da educação escolar, seria caracterizada como uma dominação com
hegemonia, pois
para Gramsci hegemonia é muito mais do que a dominação de uma classe social sobre outra, é o resultado articulatório
entre força e consenso. É a dirigência de uma classe, pautada na primazia do consenso e não na coerção, pela difusão
de valores que a maioria aceita como consensuais, é a tradução dessa aliança orgânica, por isso é formada a priori a
chegada ao poder (SILVA, 2010, p.37)
 
Logo, para que essa dominação com hegemonia ocorra, a educação torna-se essencial, pois ela é o instrumento de
formação de ideias, disseminadora de ideologias, formadoras de consensos, base de uma sociedade. Assim, educação
escolar em sua função social é utilizada como instrumento de manutenção da ordem desigual, pois difunde valores
dominantes sob a estratégia do consenso por meio da semiformação. Mas será que a educação escolar também pode
ser um caminho para a emancipação?
 
3- Educação Escolar: caminho para a emancipação?
A Teoria Crítica, almejando o esclarecimento da condição do homem enquanto agente histórico de produção, suas
condições de vida e das relações sociais as quais está submetido, não apenas busca desvendar essa condição social,
mas também indica caminhos para uma ação transformadora da sociedade. E a educação como componente social é
alvo importante nessa análise, pois
(...) a importância da contribuição da Teoria Crítica para desvendar a lógica social que determina a organização e o
funcionamento da escola, os resultados e o sentido da Educação, configurando um corpus teórico que permite
conceber, por outro lado, a função da Educação como sendo, também, emancipatória dos sujeitos sociais na ordem
estabelecida” (VILELA, 2005, p.93)
 
A educação possui um papel importante de transformação para a construção de uma nova ordem social. Ela é o
caminho para uma “reforma intelectual e moral” (GRAMSCI, 1995) dos indivíduos. A partir da constatação de que a
educação está relacionada diretamente a política, abriria-se caminho para a aquisição da consciência, responsabilidade,
ação e assim a liberdade concreta humana. Para isso, a educação não poderia se restringir a saberes acumulados do
dia-a-dia, mas precisaria ampliar a percepção de mundo do indivíduo, sua capacidade crítica, para assim se tornar um
instrumento de resistência e ação.
Para se mudar as estruturas é preciso conhecimento. Logo, conhecer a história é essencial para poder transformá-la.
Assim, o indivíduo deveria construir aprendizado através da investigação, da pesquisa. E para isso Gramsci visualizava
uma nova proposta de escolarização:
A escola unitária ou de formação humanística ou de cultura geral deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na
atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, a criação intelectual e prática e a
uma certa autonomia na orientação e na iniciativa (GRAMSCI, 1995, p.121).
 
Para isso, a escola unitária deveria se organizar como um colégio num regime integral, liberta das formas de ensino
mecânico, com estudos coletivos, assistência dos professores e melhores alunos. Junto as noções instrumentais de ler,
escrever, contas, história, geografia deveria estar os direitos e deveres, ou seja, “as primeiras noções de Estado e da
sociedade, como elementos primordiais de uma nova concepção de mundo que entra em luta contra as concepções que
poderíamos chamar de folclóricas” (GRAMSCI, 1995, p.122). Além disso, deveriam ser estimulados valores
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fundamentais ao humanismo, auto-disciplina intelectual, autonomia moral, etc.
O aluno deveria ter participação ativa em aula, ser autônomo, estimulado ao exercício da reflexão e crítica. Contudo,
“Gramsci atenta para o perigo do argumento segundo o qual a sabedoria provém de um autodidatismo do sujeito. Esse
seria o primeiro caminho para apontar os pobres como responsáveis pelo seu próprio fracasso escolar” (SILVA, 2010,
p.210). Logo, o aluno deveria ser conduzido sob a ação intencional de um educador, consciente do seu papel de
disseminador de ideologias. Assim, professor e aluno teriam papeis distintos, um não se sobrepondo ao outro.
Para que a educação promovesse uma reforma intelectual e moral deveria ser respaldada na disciplina. A
aprendizagem exige esforço, determinação, superação, problematização, compromisso. Com o passar dos anos, a partir
da aquisição de consciência social e responsabilidade, o aluno não precisaria mais da coerção e adquiriria autonomia
para criar, criticar, investigar. “O estudo é também um trabalho, e muito fatigante, com um tirocínio particular próprio,
não só muscular nervoso mas intelectual: é um processo de adaptação, é um hábito adquirido com esforço,
aborrecimento e mesmo sofrimento” (GRAMSCI, 1995, p.139).
Gramsci enfatiza a necessidade de construção de um sistema de escolarização que de fato pudesse estar ao alcance
de todos os sujeitos. Porque, embora exista uma dimensão inegável de esforço individual de cada um no processo de
ensino-aprendizagem, não se pode reduzi-lo a isso. É indiscutível a necessidade de uma formação séria integral a todas
as pessoas, assim como a obrigação e o compromisso que qualquer governo teria de garantir uma educação de
qualidade para seu povo. Gramsci ressalta ainda, que “salvo os poucos heróis da cultura e (nenhuma política pode se
fundar sobre o heroísmo)”, não se pode transferir para o âmbito individual o mérito pela sabedoria. Os sujeitos precisam,
mais do que oportunidade, de garantia de instrução e educação (SILVA, 2010, p.210).
 
Assim, mas que simplesmente oportunidade e acesso à educação, é necessário formar sujeitos com outra forma de ver,
agir e sentir sobre o mundo. O ensino deveria passar por mudanças que abarcassem noções essenciais para o
exercício da cidadania, a construção de uma consciência de classe, uma “elevação cultural e moral”[v] da classe
trabalhadora, para que seja capaz de uma verdadeira transformação social.
Para isso, deveria-se acabar com a escola classista, com o ensino diferenciado para as classes sociais. Universalizar a
educação escolar, com ensino igual para todos, buscando a formação integral humana, tanto intelectual, quanto manual
e técnica. Assim, uma formação única, integrada, que proporcionasse o entendimento da sociedade, como ela estava
organizada, suas contradições, criando condições para estimular os sujeitos a uma ação transformadora[vi]. A partir
dessa perspectiva a educação torna-se um caminho para a emancipação.
 
4- Educação Escolar: Dominação versus Emancipação
Como foi constatado, a educação escolar está inserida em um campo de disputa de interesses antagônicos. Por um
lado, vem atendendo a interesses dominantes, sob uma estratégia de dominação com hegemonia. Contudo, a mesma
pode tornar-se um caminho estratégico de esperança para emancipação e transformação social.
O cerne desta disputa tem como base o esclarecimento. Ele é o eixo condutor da educação que manipulado pende para
a dominação - com seu ocultamento - ou emancipação - com o seu aprofundamento. Logo, o esclarecimento
como projeto epistemológico, tem o sentido de permitir a libertação dos homens da sua incapacidade de perceber o que
é real, é liberta-lo da culpa auto-infrigida, consequência de sua falta de consciência social, de ter que ser responsável
individualmente pela sua própria conformação a um destino social de injustiça e de sofrimentos
(SCHWEPPENHAEUSER, 2003, p.22 apud VILELA, 2005, p.78).
 
Logo, ocultando o esclarecimento o indivíduo é facilmente dominado, pois tem como verdadeiro o que lhe é
apresentado, não questionando a ordem, a legitima, sem noção da sua condição de dominado.
Dessa forma, um projeto social emancipatório, requer uma educação crítica, que proporcione esclarecimento do mundo,
da sua complexidade. Uma educação que proporcione ao indivíduo conhecer a história, instigue sua análise crítica e o
forme para a mobilização de uma ação transformadora. É preciso formar sujeitos críticos, capazes de perceber as novas
estratégias de dominação, pois antes o embate era mais dual: ricos e pobres, governo e população, coerção e
resistência, e isso estimulava a insatisfação, a luta por direitos, hoje a estratégia é outra: dominação com hegemonia por
meio do consenso.
No Brasil, com o “Lulismo”, o fornecimento das ditas assistências sociais, desmobilizou a população. A universalização
da educação, as políticas e programas educacionais trouxeram uma falsa ideia de conquista de direitos. É preciso uma
formação pautada no esclarecimento, que proporcione meios para percepção dos reais objetivos por trás dos discursos
de desenvolvimento. “O Estado em vez de alargar o fundo público na perspectiva do atendimento a políticas públicas de
caráter universal, fragmenta as ações em políticas focais que amenizam os efeitos, sem alterar substancialmente as
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suas determinações” (FRIGOTTO, 2011, p.245).
Assim, a educação que deveria ser uma arma de resistência a dominação, vem sendo utilizada pelas elites para a sua
manutenção no poder. Pois um povo que possui uma semiformação pautada no não esclarecimento, com formação
para a irracionalidade e que acredita ter seus direitos contemplados com programas assistenciais, não são uma ameaça
a ordem estabelecida, pelo contrário a mantém, a legitima. Por isso, a educação escolar é a principal ferramenta de
controle social, pois por meio das escolas cria-se ideologias, consensos, principal mecanismo de dominação com
hegemonia.
Contudo, a educação mesmo nas condições dadas de instrumento de dominação, pode ser o caminho de superação
dessas relações de dominação. Logo,
O mecanismo de superação dos liames de opressão devem ser combatidos com uma educação que forme a
capacidade de desenvolver a consciência crítica, como uma base essencial para desenvolver no homem a condição de
poder entender a sua condição de agente social. Uma educação dessa natureza se tornaria capaz de fazer o homem
descobrir sua força de ação para a mudança, para construir o seu verdadeiro mundo de justiça social. Esse era o
grande empreendimento que Adorno requeria para a Educação. (VILELA, 2005, p.91).
 
Assim, a educação como um campo de disputa, nos impulsiona a refletir sobre suas diferentes utilizações enquanto
instrumento de dominação e caminho para a emancipação. A Teoria Crítica nos oferece um arsenal teórico para
procurarmos entender essa complexidade, pois para se propor caminhos para transformações é preciso compreender a
realidade concreta, a função social da escola, ou seja, aprofundar o esclarecimento da realidade. Assim, o
esclarecimento por meio da educação escolar é um dos caminhos para a compreensão da sociedade e da condição de
dominado dos sujeitos, primeiro passo para construção de uma nova história.
 
5- Considerações Finais
A educação é a base da sociedade, é por meio dela que se perpetuam saberes, ideologias, ela é um dos caminhos para
a manutenção ou transformação social, pois contribui para a formação dos sujeitos, os homens que fazem a história.
Logo, constitui-se em instrumento de disputa de poder, pois quem domina o que é ensinado define os rumos de uma
determinada sociedade.
A dominação pela força instigava na população posturas críticas, contestação. Para se manter no poder a elite adotou
outras estratégias e a educação escolar foi utilizada como instrumento para a disseminação política dessa forma de
governar: conciliação de classes antagônicas. No Brasil, com o “Lulismo”, a população se sentiu assistida com as
políticas e programas educacionais, a educação estava “melhorando”, ampliou-se o acesso. Mas e a qualidade? Para a
educação escolar é oferecida uma semiformação, visando exames, diplomas, números, conhecimentos fragmentados,
não críticos, ou seja, uma deseducação.
Gramsci aponta que, para que a classe marginalizada alcance a hegemonia é preciso uma “reforma intelectual e moral”
e isso ocorreria por meio da educação (que para Gramsci vai além do âmbito escolar) e também através de uma
reorganização escolar. Uma escola única para todos, sem distinção de classe, que proporcionasse autonomia, reflexão,
compromisso, crítica, isto é, que proporcionasse a criação de um novo homem. Mas ressalta que, “Se quiser criar uma
nova camada de intelectuais, chegando as mais latas especializações, própria de um grupo social que tradicionalmente
não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso superar dificuldades inauditas” (GRAMSCI, 1995, p.139). Assim,
a escola mesmo sendo instrumento de dominação, a partir da superação de muitas dificuldades, pode torna-se o
caminho para a transformação social.
O Esclarecimento, fundamento da educação, é a chave de tudo. Um sujeito não esclarecido acredita que informações e
discursos com fins para a dominação, manipulação da população, permanência da ordem estabelecida são verdades,
ou seja, possui um conhecimento superficial da realidade. É pacífico, não crítico, alienado, não representa perturbação
para a ordem, pois ao se considerar livre e contemplado em seus direitos, não discute e legitima o processo de
dominação. Já um indivíduo esclarecido, se incomoda, questiona a determinação social, torna-se um sujeito em
potencial para a luta pela transformação. Logo, na educação escolar, para manutenção da ordem, conciliação de
classes, o não esclarecimento é necessário pois “tudo que possibilitaria uma reflexão sobre a vida social é descartado,
‘contra a semiformação não tem como se contrapor porque isso iria ferir seu caráter alienado, porque uma conduta de
resistência criaria a capacidade crítica’” (ADORNO, 1979, p.119 apud VILELA, 2005, p.88).
Assim, é necessário ter consciência do momento histórico que estamos vivendo de dominação com hegemonia. E
também que a educação sozinha não é capaz de efetuar mudanças urgentes na sociedade atual. Mas, “não se pode
negar o fato de que a ela, nas condições dadas na vida social, cabe uma tarefa importante no processo de superação
das relações de dominação” (VILELA, 2005, p.95). Logo, a educação mesmo sendo utilizada como estratégia de
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dominação, também pode contribuir para a emancipação por meio do esclarecimento como projeto epistemológico.
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[i] Revoluções burguesas: Revolução Francesa e Revolução Inglesa. Processos históricos protagonizados pela classe
burguesa, ligados ao comércio e finanças, fundamentais para que várias sociedades europeias superassem o sistema
absolutista.

[ii] Termo utilizado por André Singer, porta-voz dos quatro primeiros anos do governo Lula. “(...) ao analisar o que
denomina Lulismo, defini-o por sua especificidade quanto a opção por um determinado projeto societário e a natureza
das políticas públicas e seu sentido político, dando-nos, ao mesmo tempo elementos para percebermos as diferenças
de tais políticas em relação ao passado, especialmente, a década de 1990” (FRIGOTTO, 2011, p.239)

[iii] “Os políticos populistas de esquerda ou de direita, baseavam-se na promoção de uma política de conciliação de
classes, tentando cooptar as massas para a convivência com um regime que prometia a harmonia entre capital e
trabalho” (GHIRALDELLI Jr., 2001, p.111). Getúlio Vargas “pai dos pobres”, com o Populismo no Brasil (1945-1964)
adotou praticas para obter apoio popular com a provação de leis trabalhistas que favoreciam os operários: redução da
jornada de trabalho, instituição do salário mínimo, dia do trabalhador, etc.

[iv] “A sociedade civil, como o próprio nome sugere, é formada pelos ‘civis’, por qualquer tipo de organização voluntaria
entre os homens que não tem relação com o governo jurídico. É, portanto, constituída pela opinião pública, igrejas,
escolas, famílias, associações; ou seja, conjunto de instituições divididas também pela luta de classes. Não é um ente
impessoal que compõe os interesses de todos. É o lócus em que se exerce a hegemonia, espaço de luta ideológica”
(SILVA, 2010, p.56).

[v] A “elevação cultural e moral” da classe trabalhadora começaria desde o princípio dos estudos, já na escola
elementar. Por esse motivo, esse nível de ensino também necessita passar por mudanças que abrissem espaço a
abordagem de noções essenciais para o exercício da cidadania, para a construção de uma consciência de classe e,

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_escolar_algumas_reflexoes_sobre_sua_utilizacao_como_inst.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



principalmente, para a edificação de um novo homem, capaz de tornar a revolução uma realidade” (SILVA, 2010, p.232)

[vi] Além da escola Gramsci também reconhecia o potencial educativo que estava “ao redor” dela, como elementos
organizacionais da cultura, como por exemplo partidos políticos e organizações sociais.
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