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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discutir acerca da educação como instrumento de alienação na construção da
ideologia da classe dominante, em que a sociedade de base é objeto de uso na exploração da relação capital e
trabalho, considerando a formação docente. Trata-se de uma pesquisa teórica, de cunho bibliográfico, a partir de
conceitos trabalhados por Lombardi (2008), Marx (1894), Ribeiro (1998), Saviani (2008) e Silva (2011). Este estudo
aborda a formação de professores no contexto das transformações da relação capital e trabalho. A história evidencia
que, desde o início, a educação deveria ser usada para libertar o homem. Entretanto, tornou-se uma ferramenta
necessária para a sua alienação. Concluiu-se que, em razão da subordinação da escola aos interesses dos grupos
que dominam a vida cultural e econômica do país e por legitimar as diferenças socais, o Estado não oferece melhores
condições para um trabalho educacional de qualidade, baseado na equidade e que, inclusive, valorize a profissão de
professores.

Palavras-chave: Educação. Capital. Formação docente.

ABSTRACT

This work aims to discuss about the education as an istrument of alienation in the construction of the ideology of the
ruling class, In which the base society is used in the exploration of the relation capital and labor, considering the
teacher formation. It is a theoretical research, od bibliographic nature, based on concepcts worked by Lombardi (2008),
Marx (1894), Ribeiro (1998), Saviani (2008) e Silva (2011). This study approaches the formation of teachers in the
context of the transformations of the capital and labor relation. The history evidence that, since the the begin, the
education would be used to release the human. However, has became a necessarie tool for the alienation. It was
concluded that in the reason of subordination of the school to the interests of the groups that dominate the cultural and
economic life of the country and for legitimy the social, the diferences, the State do not offers better conditions for a
quality education work, based in equity and that, even, valorize the teachers profession.
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1 INTRODUÇÃO
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Estudos sobre a formação docente no Brasil têm sido ampliados no meio acadêmico com o objetivo de promover a
difusão do conhecimento produzido por estudantes e pesquisadores das mais diversas licenciaturas. Contudo, a
formação de professor ofertada ainda precisa ser ressignificada, uma vez que a conquista de um diploma não é
suficiente para a inserção no mercado de trabalho. Essa discussão envolve a

[...] questão do trabalho docente subordinado ao mercado capitalista acontece na medida
em que se aprofunda a divisão do trabalho na escola. Essa separação não só se aprofunda
com o avanço do capital, como também os trabalhadores da educação deixam de ser
trabalhadores assalariados para ser trabalhadores parcelares, expropriados do seu
derradeiro privilégio: a posse do saber escolar através das mudanças no sistema
educativo, que passa de um trabalho artesanal da escola tradicional para o trabalho
parcelado dividido. O resultado principal desta mudança é a separação entre o produto e o
processo de produção. (SILVA, 2011, p. 17).

Thomas Hobbes (1588-1679 apud Antunes, 2004, p. 69), aponta que “[o] valor de um homem é, como para todas as
outras coisas, o seu preço, isto é, o que se pagaria pelo seu uso e força”. Ou seja, a desqualificação em um processo
de formação aumenta automaticamente a capacidade de concorrência na busca pela exploração do trabalhador pelo
menor preço, ou seja, um mercado que começa dentro das instituições de ensino superior (IES) e se estende para
manter viva a lógica exploradora do sistema capitalista.

Dentro dessa conjuntura, a

[...] educação proposta, longe de orientar uns para uma profissão e outros para outra,
deveria destinar-se a todas as crianças e jovens, indistintamente, possibilitando tanto o
conhecimento da totalidade das ciências como das capacidades práticas em todas as
atividades produtivas. (LOMBARDI, 2008, p. 13).

Tendo como referência a literatura que aborda a questão da formação de professores no contexto das transformações
da relação capital e trabalho, esta pesquisa tem como objetivo discutir acerca da educação como instrumento de
alienação na construção da ideologia da classe dominante, em que a sociedade de base é objeto de uso na
exploração da relação capital e trabalho.

No percurso histórico, a formação de professores no Brasil serviu para justificar a necessidade de manter uma
deseducação[1] que garantisse legalmente, a manutenção de um sistema celetista, explorador e excludente, no qual a
relação capital e trabalho fosse elemento fundamental na construção de um ideário curricular, em que o exercício
prático da profissão, transformasse em um processo de reprodução das mais variadas formas de alienação.

A escola construída no Brasil traz em suas origens um sistema de indução à alienação em que existe uma hierarquia
educacional dualista da qual se delineiam caminhos diferenciados de acordo com a classe social e utiliza a escola
como meio de dominação, em defesa da ideologia capitalista. Chauí (1980, p. 113) afirma que a ideologia

[...] é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de
normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o
que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar,
o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é,
portanto, um corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras, preceitos) de
caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade
dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e
culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das
divisões na esfera da produção.
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Atualmente, a educação não satisfaz as necessidades dos alunos/das alunas e os métodos utilizados nas aulas não
condizem com a realidade da sociedade globalizada. Existe um sistema que trata o aluno/a aluna como reprodutor de
ideias. Segundo Mcluhan (1962 apud LIMA, 1979, p. 14) “[...] as escolas dispensam, mais e mais, energias diversas,
preparando os alunos para um mundo que já não existe”.

Este estudo parte do pressuposto de que a educação é um meio fundamental para construção do indivíduo e a escola
não tem propiciado uma formação do ser humano de modo a garantir a transformação social a partir do seu trabalho.
A escola tradicional reproduz a ideologia a favor da classe dominante, tornando os trabalhadores alienados e
submissos a serviço de uma classe à qual ele não pertence.

Para Freitas (2008 p. 102), “[...] as classes dominantes (capitalistas e gestoras), não se prepara para o trabalho, mas
sim para coordenar os que trabalham”. A educação oferta dois tipos de paradigmas: uma para os donos dos meios de
produção e outra para classe proletária, sendo que a classe dominante determina o modelo de sociedade. Nessa
perspectiva, Marx (1986, p. 72) defende que

[as] ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a classe
que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo sua força espiritual
dominante. A classe que tem à disposição os meios de produção material dispõe, ao
mesmo tempo, dos meios de produção espiritual, o que faz com que a ela sejam
submetidas, ao mesmo tempo e em média, as ideias daqueles aos quais faltam os meios
de produção espiritual. As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das
relações materiais dominantes concebidas como ideias; portanto a expressão que tornam
uma classe, a classe dominante; portanto as ideias de sua dominação. [...] os indivíduos
que constituem a classe dominante possuem entre outras coisas, também consciência e
por isso pensam; na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de
uma época histórica, é evidente que o façam em toda sua extensão e consequentemente
dominem também como os pensadores e como produtores de ideias.

A força material da classe dominante capitalista caracteriza-se pela posse dos meios de produção. Isso acontece pela
posse dos produtos do trabalho realizado pelos proletários e tem como consequência o domínio das ideias e outras
instancias sociais, entre elas a educação e a formação docente.

Observa-se, a partir da história do Brasil, que a deseducação teve início com o processo de escravidão e da
eliminação de um saber já existente dos povos que, aqui, residiam, a fim de se constituir uma nova cultura com base
na imposição de um modelo educacional que tinha o objetivo de tornar o indivíduo escravo de sua própria condição de
sobrevivência.

2 BREVE PERCURSO HISTÓRICO DA DESEDUCAÇÃO NO BRASIL

A educação no Brasil teve início quando os índios ainda habitavam em nosso território. De modo informal, as crianças
aprendiam técnicas de sobrevivência por intermédio dos mais velhos que ensinavam noções de pesca, plantação,
cozinha, guerra, construção das próprias armas, casas etc. Tratava-se de se ensinar a cultura voltada para as
necessidades vitais. Não havia uma instituição destinada a educar.

A educação pedagógica formal ocorreu com a chegada de Pedro Alvares Cabral em 1500 que, após tomar posse do
território, resolveu ocupá-las para não perder. Segundo Raymundo (1998, p. 43),

[a] Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de Portugal e o
Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois pretendem expandir o mundo,
defender as novas fronteiras, somar forças, integrar interesses leigos e cristãos, organizar
o trabalho no Novo Mundo pela força da unidade lei-rei-fé.
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A nova terra fora transformada em colônia de exploração. A concretização desse fato exigia a necessidade da
utilização de mão de obra abundante e barata. Primeiro os índios, depois os escravos africanos. Com a resistência foi
preciso traçar uma estratégia para garantir o serviço braçal. O projeto colonialista da classe dominante portuguesa
tinha como objetivo manter o Brasil sob forma de colônia e servir o mercado consumidor de Portugal de matéria prima.

No contexto social, a instrumentação e a educação escolarizada só podiam interessar à camada dirigente (pequena
nobreza e seus descendentes), distinguindo-se da maioria da população que era escrava e iletrada, alimentando a
ideia de que o mundo moderno e civilizado estava no exterior, especificamente, na Europa que serviu de modelo para
o Brasil. Com a chegada,

[...] dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da educação no Brasil,
mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa história, e, certamente a mais importante
pelo vulto da obra realizada e, sobretudo, pelas consequências que dela resultaram para
nossa cultura e civilização. (RIBEIRO, 1998, p. 28).

Aqueles que possuíam domínio das letras exerciam poder sobre os demais que habitavam a colônia. Esse projeto
colonialista tinha como princípio o lucro para as classes dominantes metropolitana. A organização escolar no Brasil
está vinculada à política colonizadora dos portugueses, cujo principal interesse era o lucro para a burguesia.

A escolarização era feita pelos jesuítas, exclusivamente, para os descendentes de colonizadores. Os indígenas eram
apenas catequisados, visando ao interesse colonizador no contexto econômico, pois tornava o índio mais dócil, sendo
mais fácil para aproveitá-lo como mão de obra. A elite era preparada para o trabalho intelectual e dominante. O
primeiro grupo educacional formado pelos jesuítas foi denominado “A Companhia de Jesus”.

Segundo Matos (1958, p. 37),

Portugal, que até então vivera imerso na atmosfera medieval e ocupado com as
intermináveis guerras santas contra os invasores mouriscos e guerras defensivas contra os
espanhóis, começava apenas a despertar para a nova cultura da Renascença. Sem
tradições educativas, o seu sistema escolar começava a esboçar-se vagamente apenas. O
analfabetismo dominava não somente as massas populares e a pequena burguesia, mas
se estendia até a alta nobreza e família real. Saber ler e escrever era privilégio de poucos,
na maioria confinados à classe sacerdotal e à alta administração pública.

O ensino jesuítico era divido entre a catequese e o ensino de humanidades. Os índios aprendiam a ler e escrever,
além de receberem ensinamentos católicos com a intenção de aculturá-los. Já para os filhos da classe dominante, o
ensino era voltado para as humanidades. Esses, além de aprender a ler e a escrever, aprendiam a cultura europeia,
juntamente com disciplinas voltadas para os conteúdos de teologia, gramática, música instrumental, retórica.

Para fazer parte da Companhia de Jesus, os jesuítas eram rigorosos em suas seleções. Só permitiam pessoas que
tivessem acima de 30 anos. Os professores jesuítas eram bastante severos em suas práticas. Não se permitia livros
iluministas e sua metodologia gerava um distanciamento considerável da ciência que aflorava inicialmente em
Portugal e por toda Europa. Eles organizaram a educação no Brasil por mais de duzentos anos, causando impactos
no sistema educacional.

Os jesuítas instituíram o sistema de ensino no Brasil, e dessa forma, os padres foram os primeiros educadores apesar
de serem subordinados à coroa portuguesa e apresentarem uma educação regulada e intencional. A presença dos
integrantes da Companhia de Jesus teve como alvo inicial de sua pedagogia os indígenas. Ensinavam os nativos a ler
e a escrever e contar tanto no latim como no português, além de usar o teatro como forma de evangelização e
desconstrução da cultura local impondo a doutrina cristã.

Os jesuítas utilizavam um sistema de ensino que atravessava a vida do nativo, antes dessa forma de educação os
índios aprendiam funções que utilizariam no seu cotidiano.
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O ensino não era um tratado sistematizado de pedagogia, mas sim um conjunto de regras
e prescrições práticas e minuciosas a serem seguidas pelos padres jesuítas em suas
aulas. Portanto era um manual prático e sistematizado que apresentava ao professor a
metodologia a ser utilizado em suas aulas. (NETO; MACIEL 2008, p. 180).

A educação brasileira carrega a marca do projeto de colonização planejada por Portugal, mas o objetivo dos jesuítas
não se limitou somente a isso. A Companhia de Jesus exerceu uma influência em nossa educação, especialmente,
sobre a sociedade burguesa formada em suas escolas. Eles introduziram no período colonial uma concepção de
educação que contribuiu para o fortalecimento do poder hierarquizado, privilegiando um determinado grupo.

A educação tinha o papel de perpetuar as desigualdades sociais e de classes. Nessa direção, “[...] a Companhia de
Jesus nunca existiu como corporação isolada. A sua [...] obra no Brasil, como ter personalidade própria, pertence à
Igreja, como instituição que era dela, pertence à Portugal, como instrumento seu, nacional, de cultura e cristianização
ultramarina” (LEITE, 1965, p. 232).

Logo após a descoberta do ouro, a Companhia de Jesus começa a ir de encontro às leis traçadas pela metrópole,
enviando ouro para os seus templos e não para coroa portuguesa o que culminou na expulsão das terras brasileiras.

Em 1759 surge uma nova etapa na educação brasileira com a expulsão dos jesuítas e a vinda do Marquês de Pombal,
que decretou o fechamento das escolas jesuítas para inserção de uma nova estrutura educacional. O novo ensino era
semelhante ao dos jesuítas com algumas diferenças. As aulas eram avulsas, divididas e particulares, cujo principal
interesse era exercer o domínio sobre a colônia. O Marquês de Pombal visava acelerar o processo de aprendizagem,
queria uma educação prática, não iluminista e completamente científica para que não houvesse indagação de seus
meios pelos colonos brasileiros.

Nesse período, os professores não tinham uma boa qualificação, tornando a educação um caos. Na tentativa de
solucionar alguns problemas foi criado um subsídio em que se cobrava impostos de vários produtos com o objetivo de
arrecadar verbas para financiar a educação.

Com a chegada da família real ao Brasil, uma nova estrutura educacional foi implantada com criação de escolas,
bibliotecas, imprensa, academia militar. O ensino foi dividido em três níveis: primário onde se aprendia a ler e
escrever; secundário em que eram ensinados o latim, retórica, grego, além de receber novas disciplinas; e, por fim, o
ensino superior.

Nesse breve contexto histórico, a educação formal no Brasil desprezou a cultura e os costumes das pessoas que aqui
viviam. No entanto, mesmo com uma formação capitalista, em que o objetivo era fortalecer a burguesia, teve-se um
desenvolvimento para o país. Convém ressaltar que foram inúmeros, os interesses políticos, sociais e econômicos que
coordenaram a ação pedagógica que fez da educação sinônimo de reprodução, tendo a escola interferindo nos
mecanismos de produção da sociedade.

3 EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES EM MARX

Marx (1894) acreditava que a educação era parte da estrutura de controle usada pelas classes dominantes. Por isso,
ao aceitar as ideias da escola, os trabalhadores, denominados proletários, criavam uma falsa consciência, que os
impedia de perceber os interesses capitalistas. O filósofo estudou como os seres humanos transformam o mundo por
meio do trabalho e as relações que estabelecem com meios de produção. Uns possuíam as máquinas, outros
vendiam sua força de trabalho.

A educação ofertada pela burguesia baseava-se em um currículo que proporciona a distinção de classes. A classe
baixa foi educada para se tornar a mão de obra e a classe alta, uma pequena quantidade, educada para dominar.
Nessa conjectura,

[...] as ideias de Marx, conta-se tipicamente, a percepção do mundo social pela categoria
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de classes, definida pelas relações com os processos econômicos e produtivos, a crença
no desenvolvimento da sociedade além da fase capitalista através de uma revolução do
proletariado. Na prática, o marxismo é um comprometimento com as classes exploradas e
oprimidas, e com a revolução que deverá melhorar sua situação. (GHIRALDELLI, 2008, p.
85).

A ideologia marxista sustenta uma visão de transformação social, baseada na luta de classes. Marx, diferente de
muitos outros filósofos da época, defendia que o pensamento se concretizava quando colocado em prática. Cita um
mundo que necessita de mudanças e acredita que a educação pode otimizar o poder das classes menos favorecidas
na luta contra a dominante por uma sociedade igualitária (GHIRALDELLI, 2008).

Por muito tempo, a educação ofertada às classes era informal, cujo principal objetivo estava vinculado ao ensino de
práticas voltadas para a sobrevivência. Com o passar do tempo, percebeu-se que a educação era uma atividade
diferenciada, passando, então, a ser utilizada para uma variedade de funções, não apenas ensinar ler e escrever.

Atualmente, há dois tipos de educação (formal e informal), sendo fundamental para criação de estruturas de
pensamentos, além de ser um fator determinante para criação e otimização da sociedade. Cabe destacar, que

[a] filosofia da educação começou quando as pessoas se tornaram conscientes da
educação como uma atividade humana diferenciada. As sociedades pré-alfabetizadas não
tinham os objetivos em longo prazo e os sistemas sociais complexos dos tempos modernos
nem possuíam as ferramentas analíticas dos filósofos modernos, mas mesmo a educação
da pré-alfabetização envolvia uma atitude filosófica com relação à vida. Em essência a
filosofia da educação é aplicação de princípios fundamentais da filosofia à teoria e ao
trabalho da educação. (OZMOM, 2004, p. 165).

A educação tende a ser considerada como elemento conservador da sociedade. Tem-se uma escola que afirma
preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas limita o censo crítico dos seus estudantes, tornando-os
reprodutores de conhecimentos. As instituições preparam trabalhadores que apenas realizam o que lhe é ordenado,
mas não sabem liderar, coordenar o processo de forma ética, democrática, criativa e prazerosa. Partindo da ideia de
que a escola forma e molda o sujeito, limitando-o a pensamentos de submissão, pode-se entender como a classe
burguesa controla a dominada.

O papel da educação é discutir, criar e recriar teorias. Cada povo tem sua cultura, sua história e, consequentemente,
apresenta um modelo de educação que pode ter sido imposto por um sistema centralizado ou existe de forma livre
entre os grupos. Pela educação, pensa-se os tipos de homem que se seja formar, haja vista já existir no imaginário
das pessoas e na ideologia dos grupos sociais a missão da escola de transformar sujeitos e mundos em algo melhor a
partir da imagem que se tem uns dos outros (BRANDÃO, 1984).

Na ideologia marxista não tem como entender o enigma da educação como um problema solto na sociedade, tem-se
que compreender o contexto em que ela se realiza a partir do meio de produção em que está inserida. Assim, “[a]
educação não foi o tema central de Marx e Engels, mas aparece nas suas preocupações sobre a construção do
homem plenamente desenvolvido e suas potencialidades físicas e espirituais, não subjugando ao domínio do capital”
(FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008, não paginado).

Observa-se um ponto comum entre as ideias dos autores ao refletir como a educação pode atuar no sentido de tornar
o ser humano crítico capaz de perceber as relações que estão por trás da sociedade capitalista. Percebe-se as
contradições da sociedade para desenvolver as potencialidades das pessoas com vistas a otimizar o seu trabalho.

A educação faz parte da dinâmica das práxis e tem duas finalidades: a) diagnosticar as várias formas de alienação
que somos conduzidos pelas ideologias. O marxismo privilegia a razão como instrumento de esclarecimento da
sociedade; b) cobrar dos organizadores uma maneira de se organizar e atribuir aos indivíduos suas responsabilidades
e o cumprimento de seus direitos..
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Assim, entende-se que

[foi] na esteira da combinação entre a escolaridade e o trabalho que Marx formulou a cerne
da sua concepção educacional, ou seja, o entendimento de que era possível, por meio da
educação, aliada a práxis social, formar o homem novo, consciente das suas
potencialidades históricas. (FERREIRA JÚNIOR; BITTAR, 2008, não paginado).

Essa educação torna o homem mais humano e, ao demonstrar que ao longo do processo de vivência na sociedade,
podendo construir-se social e historicamente por meio de suas potencialidades. E a escola corrobora e aprimora essa
humanização. A práxis é mais do que participar da sociedade. É participar de maneira crítica e consciente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos de contradição social, a educação torna-se uma ferramenta capaz de promover uma transformação.
Contudo, “[a] institucionalização e necessidade de ampliação do aparato escolar, [...] levou-o a depender
crescentemente do Estado [...]” (LOMBARDI, 2008, p. 15). Essa lógica transmite a ideia de que a educação, como
instrumento dependente do Estado, torna-se uma necessidade social, oportunizando a ideologia de que é um direito
de todos.

O fato não está na ideologia da legalização do bem social na institucionalização da escola, mas na forma como a
educação é oferta à classe trabalhadora. A história evidencia que, desde o início, a educação deveria ser usada para
libertar o homem. Entretanto, tornou-se uma ferramenta necessária para a sua alienação. Isso significa que a
educação pode prender o homem na construção de sua forma de sobrevivência, levando-o a se tornar instrumento da
elite dominante.

Sabe-se que o “Estado como um aparato a serviço da classe dominante, mas, particularmente a serviço da burguesia
[...]” (LOMBARDI, 2008, p. 123), se utiliza da educação à instrumentalização da sociedade com vistas a defender a
manutenção da exploração do homem pelo homem, na conjuntura de que as necessidades humanas são objetos de
troca na condição de sobrevivência. Nesse sentido, a educação é aquela que induz o indivíduo a vender o seu bem
mais precioso, a sua força de trabalho, em troca de um valor irrisório que lhe é capaz de manter vivo para que possa
ainda ser explorado cotidianamente.

Marx (1894) defende uma educação que liberta o homem das amarras construídas pela elite dominante. Para Saviani
(2008, p. 254), “[...] a classe dominante não tem interesse na transformação histórica da escola. Ao contrário, estando
esta empenhada na preservação de seu domínio, apenas acionará mecanismos de adaptação que evitem a
transformação”. Tem-se uma educação que segue ideologia da classe dominante. Interessante é que os proletários
realizem a ordem sem questionamentos e sem incomodar a elite, garantindo a manutenção do sistema.

Em razão da subordinação da escola aos interesses dos grupos que dominam a vida cultural e econômica do país e
por legitimar as diferenças socais, o Estado não oferece melhores condições para um trabalho educacional de
qualidade, baseado na equidade e que, inclusive, valorize a profissão de professores.
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