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“Escavar e recordar” 

 

Walter Benjamin (2012, p. 245) 

 

A linguagem fez-nos perceber, de forma inconfundível, como a memória [Gedächtnis] 

não é um instrumento, mas um meio, para a exploração do passado. É o meio através do qual 

chegamos ao vivido [das Erlebte], do mesmo modo que a terra é o meio pelo qual estão 

soterradas as cidades antigas. Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem 

de se comportar como um homem que escava. Fundamental é que ele não receie regressar 

repetidas vezes à mesma matéria, [Sachverhalt] espalhá-la, tal como se espalha a terra, revolvê-

la, tal como se revolve o solo. Porque essas “matérias” mais não são do que estratos dos quais 

só a mais cuidadosa investigação consegue extrair aquelas coisas que justificam o esforço da 

escavação. Falo das imagens que, arrancadas de todos os seus contextos anteriores, estão agora 

expostas, como preciosidades, nos aposentos sóbrios da nossa visão posterior – como torsos na 

galeria do colecionador. E não há dúvida de que aquele que escava deve fazê-lo guiando-se por 

mapas do lugar. Mas igualmente imprescindível é saber enterrar a pá de forma cuidadosa e 

tateante no escuro reino da terra. E engana-se e priva-se do melhor quem se limitar a fazer o 

inventário dos achados e não for capaz de assinalar, no terreno do presente, o lugar exato em 

que guarda as coisas do passado. Assim, o trabalho da verdadeira recordação [Erinnerung] deve 

ser menos o de um relatório, e mais o da indicação exata do lugar onde o investigador se 

apoderou dessas recordações. Por isso, a verdadeira recordação é rigorosamente épica e 

rapsódica, deve dar ao mesmo tempo uma imagem daquele que se recorda, do mesmo modo 

que um bom relatório arqueológico não tem apenas que mencionar os estratos em que foram 

encontrados os achados, mas sobretudo os outros, aqueles pelos quais o trabalho teve de passar 

antes. 



RESUMO 

 

CIRILLO, Sandra da Cunha. O sentido da autoridade docente e a sua relação com as 

manifestações de violência na escola: reflexões sobre a experiência rememorada. 2022. 110 f. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2022. 

 

Esta pesquisa tem por objetivo a investigação sobre a relação entre a autoridade docente, em 

suas expressões de ausência e de presença, e os efeitos de seu exercício no que concerne às 

manifestações de violência na escola. As discussões acerca da crise na autoridade, abrangendo 

a sociedade, não são recentes, do mesmo modo que os dilemas relativos à violência dentro e 

fora da ambiência escolar. A relação entre ambas, envolvendo impasses referentes tanto às 

influências externas à escola quanto à responsabilização das instituições escolares e de seus 

agentes vem sendo debatida nas últimas décadas, considerando a crescente incidência das 

expressões de violência intramuros no Brasil e no mundo. Entre os autores da Teoria Crítica da 

Sociedade, referencial desta pesquisa, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer 

e Herbert Marcuse articulam as concepções relativas à consolidação e ao adensamento do 

cenário de violência com os conceitos e as manifestações referidas à autoridade, à formação 

docente, à experiência, direcionando os debates às possibilidades de uma educação para a 

consciência, dados os desafios impostos pelas condições objetivas da nossa sociedade. Se por 

um lado, os autores apontam para a conformação quase intransponível da estrutura vigente, por 

outro, inferem sobre a importância da educação como meio para o enfrentamento aos efeitos da 

alienação, resultante da subsunção à dominação estabelecida pelo sistema. Este estudo baseou-

se em pesquisa teórica, abrangendo os autores da Teoria Crítica da Sociedade em articulação 

com outros pensadores, entre eles, Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Eric 

Debarbieux e Sigmund Freud, além de pesquisas empíricas sobre a temática; e na rememoração 

de cenas escolares testemunhadas pela pesquisadora no contexto de sala de aula. Para tanto, o 

trabalho de reconstrução dos relatos entrelaçou o exercício de evocação de memória das 

experiências vividas com registros e documentações compilados à época das observações. O 

objeto da pesquisa, a relação entre o exercício da autoridade docente e as expressões de 

violência na escola, articulou-se com discussões acerca da formação docente e os 

imbricamentos desses elementos direcionados às possibilidades de uma educação para a 

emancipação. Os resultados do estudo indicaram que quando a autoridade é exercida de maneira 

autoritária, seja por meio da ameaça ou do controle, seja por meio da sua abstenção, essas ações 

tendem a desdobrar-se em expressões de violência na sala de aula. Em contrapartida, quando a 

autoridade é direcionada para a formação da sensibilidade e da consciência, no sentido da 

instauração de um ambiente colaborativo e de pertencimento, as manifestações de violência 

tendem a arrefecer. 

Palavras-chave: Educação. Autoridade. Violência escolar. Formação docente. Pseudocultura. 

Experiência. Memória. Teoria Crítica da Sociedade. 

  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

CIRILLO, Sandra da Cunha. The meaning of authority in teaching and its relations with 

the manifestations of school violence: reflections of the experience´s memories. 2022. 110p. 

Dissertation (Master´s degree in Psychology) – Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

 

This research aims to investigate the relations between the teaching authority, in its nuances of 

absence and presence, and the effect of its expressions on the manifestations of violence in 

school. Discussions about the crisis of authority in the world are not recent, as well as the 

dilemmas regarding the incidence of violence within and outside the school environment. The 

correlation between both, involving impasses that are articulated with the discussions regarding 

the external influences within the school and the accountability of school institutions and their 

agents has been debated in recent decades, considering the growing incidence of intramural 

expressions of violence in Brazil and worldwide. Among the authors of the Critical Theory of 

Society, reference of this research, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer 

and  Herbert Marcuse articulate the conceptions related to the consolidation and growing 

density of the scenario of violence with the concepts and manifestations related to authority, 

teacher’s education, the system of the cultural industry, experience, directing the debates to the 

possibilities of an education for consciousness, considering its challenges imposed by the 

objective condition of our society. If, on the one hand, the authors point out to the almost 

insurmountable consolidation of the current structure, on the other hand, they infer about the 

importance of education as a possibility for facing alienation, being that resulted from the 

domination established by the social system. This study was based on theoretical research, 

covering the authors of the Critical Theory of Society in conjunction with other thinkers, 

including Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Eric Debarbieux and Sigmund 

Freud, and researches of the theme; and in the memories of school scenes witnessed by the 

researcher in the context of the classroom. To this end, the work of reconstruction of the reports 

between the exercise of memory of the experiences witnessed was fulfilled with records and 

documentation compiled at the time of the observations. The object of this research, the 

relationship between the exercise of teaching authority and the expressions of violence at 

school, was articulated with discussions about teacher education and the imbrication of these 

elements directed to the possibilities of an education for emancipation. The results of the study 

indicated that when authority is exercised in an authoritarian manner, either through threat or 

control, or through its absence, these actions tend to unfold in expressions of violence in the 

classroom. On the other hand, when authority is directed to the formation of sensitivity and 

consciousness, in the sense of establishing a collaborative and belonging environment, the 

manifestations of violence tend to decrease. 

Keywords: Education. Authority. School violence. Teacher’s education. Pseudo-culture. 

Experience. Memory. Critical Theory of Society.
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1 INTRODUÇÃO  

Pois o que o olho apressado simplesmente viu a partir do carro 

não o consegue reter, e abisma-se sem rastro algum, como a ele 

próprio se lhe esvaem os vestígios (ADORNO, 2017, p. 28).  

  Vivemos tempos de supressão das condições para a experiência, visto que nos 

encontramos imersos em uma sociedade cujas relações têm sido densamente mediadas, na qual 

– e não por acaso – a velocidade se sobrepõe à complexidade. Todo o nosso ambiente urbano é 

arquitetado de modo a acelerar a circulação dos indivíduos, atravessando o campo das relações 

interpessoais, uma vez que, com tamanho açodamento, em compasso com as demandas do 

mundo administrado, os indivíduos não encontram abertura para relacionarem-se entre si. A 

relação de consequência postulada pelo discurso social entre o progresso da ciência e o 

progresso da humanidade, em que o primeiro levaria ao segundo, não se sustenta; pelo 

contrário, a velocidade da instrumentalização tecnológica impulsionou – ainda que não só ela e 

tampouco em todas as instâncias de aplicabilidade – a decadência das relações humanas: “[...] 

a existência que a sociedade impõe às pessoas não se identifica com o que as pessoas são ou 

poderiam ser em si mesmas” (ADORNO, 1995b, p. 70). Entre as consequências deste estar-no-

mundo, encontra-se o esmorecimento do desejo de mudança, uma vez que perdemos os ideais 

de cultura. Diante das dificuldades de construirmos narrativas sobre a própria vida, quais seriam 

as perspectivas para o nosso processo de individuação?  

   Freud (2011) afirma que a experiência com o objeto real é estruturante para a formação 

da vida psíquica. Se não há identificação com o outro, não há indivíduo, visto que nos 

constituímos a partir dessa relação. Adorno e Horkheimer (1978, p. 47) reiteram essa análise: 

“[...] mesmo antes de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se com os outros 

antes de se referir explicitamente ao eu [...]”. Assim, ainda que inseridos em uma estrutura que 

se caracteriza pela consolidação de papéis sociais já estabelecidos, a viabilidade de nos 

constituirmos em nossa singularidade está na coletividade. Adorno e Horkheimer (1978, p. 55) 

objetam, porém, que a autoconsciência, por sua conformação ao desenvolvimento político-

econômico, não é condição suficiente para a constituição da individualidade: “[...] a sociedade, 

que estimulou o desenvolvimento do indivíduo, desenvolve-se agora, ela própria, afastando de 

si o indivíduo a quem destronou”. A sobrevivência torna-se o objetivo primordial da existência, 

sobrepondo-se à possibilidade de uma vida com sentido.  

A cultura, expressão humana, é o que enseja à reflexão sobre as relações estabelecidas 

na sociedade, vislumbrando caminhos para a superação da dominação e, nesse sentido, a 

educação consolida-se como meio inalienável para que os indivíduos possam ser formados para 
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a sensibilidade e para a responsabilidade. Se, por um lado, a cultura e a educação não podem, 

por si, resolver as mazelas do mundo, por outro, ambas são elementos essenciais à civilização, 

posto que, em sua ausência, regredimos à barbárie.  

Os princípios que estruturam o processo formativo esbarram, via de regra, nos dilemas 

acerca da autoridade, na medida em que esta é intrínseca a toda forma de educação. A questão 

de fundo paira sobre como a autoridade é concebida e exercida e quais são os seus efeitos na 

formação do indivíduo. Se o trabalho educativo deve direcionar-se para que os sujeitos em 

formação possam, ao término do processo, apartar-se dos adultos que os guiam em seu percurso, 

assumindo a responsabilidade sobre suas ações no mundo, a autoridade consolida-se como 

elemento constitutivo da identidade. Nesse sentido, a autoridade não se refere apenas às 

relações personificadas na família e na escola, mas na própria sociedade. Adorno (1995a) 

observa a contradição estabelecida sobre o seu conceito e a sua expressão: 

[...] a organização social em que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, nenhuma 

pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias 

determinações; enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros 

canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e aceitam nos 

termos desta configuração heterônoma que se desviou de si mesma em sua consciência 

(ADORNO, 1995a, p. 181).  

Esbarramos, desse modo, em fatores externos ao exercício da autoridade individual que, 

certamente, dificultam o trabalho, mas não o impedem. Muito embora a escola e a família, como 

as demais instituições, estejam submetidas aos ditames da estrutura, Adorno (1995b, p. 185) 

considera que um dos elementos essenciais ao enfrentamento às condições objetivas é a 

formação da consciência individual “[...] na medida em que converter essa impotência, ela 

mesma, juntamente com a sua própria impotência, em um momento daquilo que ele pensa e 

talvez também daquilo que ele faz”. Nessa perspectiva, a consciência sobre os limites impostos 

pelo sistema é condição para o trabalho educativo direcionado à emancipação. 

O percurso para uma formação elucidativa implica uma educação que não prescinda 

dessas diretrizes, mas o que observamos na atualidade é justamente o declínio dessas condições, 

fortalecendo a consolidação dos fenômenos de massificação e de alienação, elementos 

constitutivos das manifestações de violência. Em grande parte, as pesquisas direcionadas ao 

debate sobre a violência na escola ora responsabilizam inteiramente essas instituições, 

ignorando os efeitos do contexto macrossocial intramuros, ora consideram essas expressões 

consequência da violência presente na sociedade, indicando para a impossibilidade de ação dos 

agentes educativos no enfrentamento a essas manifestações na escola. Em ambos os casos, as 

bases de avaliação, rasas e restritas, engessam as análises, impedindo qualquer 

reposicionamento; além de fomentar um discurso que vê a escola, no primeiro caso, como 
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culpada e alheia à problemática e, no segundo, impotente frente à barbárie. Algumas teorias, 

porém, tecem uma investigação mais abrangente sobre o fenômeno violência escolar 

contrapondo-se à análise dicotômica entre escola e sociedade, avaliando que não estamos 

meramente à mercê do contexto social em que vivemos, uma vez que, agentes parciais na 

constituição e na manutenção da estrutura da sociedade, temos recursos – ainda que limitados 

em função da consolidação do sistema – para transformação. Em meio a essas abordagens, 

encontramos os autores da Teoria Crítica da Sociedade, referencial teórico desta pesquisa. Entre 

eles, Adorno (1995a, p. 119) explicita o que concebe como o imperativo categórico do processo 

educativo: “a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”, 

entendendo a formação de indivíduos críticos e sensíveis como condição para a desbarbarização 

da sociedade. Nessa perspectiva, o autor sublinha, por um lado, a necessidade premente de uma 

abordagem dialética que considere a interface entre as manifestações de violência intramuros e 

a violência social e, por outro, a responsabilidade inalienável da escola em assumir posição de 

resistência, buscando caminhos em direção a uma educação esclarecida.  

A presente pesquisa tem por objetivo refletir sobre a relação entre o posicionamento 

docente no que se refere às expressões da autoridade na formação dos estudantes e os efeitos 

dessas ações tanto na consolidação quanto na redução das manifestações de violência dentro da 

sala de aula. Conforme discorreremos, há uma multiplicidade de fatores a serem examinados 

quando debatemos a temática. Por esse motivo e com intenção de oferecer contorno e 

aprofundamento ao estudo, delimitamos as análises sobre o objeto relacionando-as aos aspectos 

referidos à formação docente e à sua relação com o exercício da autoridade, visando o 

enfrentamento à violência na escola. 

A primeira parte da dissertação é dedicada à interlocução teórica entre os elementos que 

consideramos intrinsecamente relacionados à problemática da pesquisa. Iniciamos com a 

discussão sobre o esmorecimento da experiência e os seus desdobramentos no campo da 

educação, analisando os seus efeitos no processo formativo dos indivíduos. Em seguida, 

discutimos os elementos referidos ao declínio da autoridade na sociedade e nas instituições 

educativas, a saber, a família e a escola, relacionando-os aos impasses relativos à formação, e 

que se desdobram em expressões de violência dentro e fora da escola, temática dos capítulos 

subsequentes. 

A segunda parte deste estudo é dedicada às reflexões sobre o objeto a partir da análise 

qualitativa dos conteúdos de memória evocada sobre as experiências escolares vividas pela 

pesquisadora, do lugar de observadora, em situações de sala de aula. Considerando a pluralidade 

e a complexidade dos elementos apresentados nas cenas reconstruídas na forma de relato, a 
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análise de dados está subdividida em três temáticas que se articulam: práticas pedagógicas e 

educação adaptativa: quando a formação se coloca a serviço da alienação; autoridade e 

formação docente no enfrentamento à violência escolar; e educação para a resistência: 

percursos possíveis para a escola. Nesta última, as discussões intencionam o entrelaçamento 

entre os conteúdos e as problematizações apresentados na pesquisa em busca de caminhos para 

os complexos dilemas da educação. 
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2 SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O processo de revisão bibliográfica adotado neste estudo foi desenvolvido em duas etapas, 

abrangendo contribuições relativas à reflexão e à análise sobre o objeto, a saber: elementos 

teóricos; procedimentos investigativos; e problematizações e elaborações concernentes à 

temática.  

Na primeira etapa foram selecionados os autores do referencial teórico desta pesquisa, a 

Teoria Crítica da Sociedade, sobre o objeto de investigação e os conteúdos diretamente 

vinculados à discussão. Definimos por aprofundar os estudos com os autores da primeira 

geração da Escola de Frankfurt: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer e 

Herbert Marcuse, circunscrevendo os temas autoridade, experiência, pseudoformação e 

violência. Foram selecionadas 34 produções entre livros, capítulos de livros e escritos diversos. 

Além dessas produções, essa etapa integrou a leitura de outros teóricos ou pesquisadores 

articulados com os autores da Escola de Frankfurt ou com o objeto da pesquisa, entre eles, 

Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Eric Debarbieux, Friedrich Engels, 

Sigmund Freud, Erich Fromm. 

Após a compilação e a seleção dessas produções, iniciamos o processo de revisão 

bibliográfica de pesquisas teóricas e empíricas, compreendendo tanto as publicações mais 

densas e aprofundadas, como dissertações e teses, quanto artigos publicados em periódicos ou 

livros. 

Para o levantamento de dissertações e de teses, utilizamos a plataforma Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) com os seguintes descritores: autoridade; 

experiência escolar; memória; hierarquias escolares; violência escolar. Foram selecionadas sete 

publicações de mestrado ou doutorado, todas pesquisas empíricas: cinco referidas ao trabalho 

com relatos e/ou narrativas escolares a partir da experiência rememorada e duas concernentes 

à temática da violência escolar. Dessas produções, cinco foram publicadas entre 2018 e 2020 e 

duas em período anterior, mas com grande relevância para a pesquisa.  

Para a seleção de artigos científicos utilizamos como base de dados as plataformas Scielo e 

Capes Periódicos, abrangendo tanto pesquisas teóricas quanto empíricas, nas áreas da 

Educação e da Psicologia, publicadas entre 2015 e 2022. No entanto, ao longo do processo, 

anexamos alguns trabalhos vinculados à área da Filosofia, assim como pesquisas anteriores ao 

período de corte, quando avaliamos que esses materiais se adequavam ao estudo. Para essa 

seleção, utilizamos os descritores: autoridade; autoridade docente; experiência; experiência 

escolar; formação de professores; hierarquias escolares; memória; relação professor-aluno; 
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violência; violência escolar.  Atrelados aos descritores, os nomes dos autores de referência, a 

saber, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Hannah 

Arendt. Sobre a última, apesar não estar associada à Escola de Frankfurt, consideramos a sua 

produção intelectual relevante no que se refere aos temas da autoridade e da violência, objeto 

deste estudo, e articulada com o pensamento dos autores da Teoria Crítica, portanto, as suas 

produções ampliam e enriquecem as reflexões e as análises da pesquisa. Do mesmo modo que 

na etapa anterior, no processo de seleção dessas publicações, encontramos materiais de interesse 

não circunscritos aos teóricos de referência, mas que dialogam de maneira pertinente com o 

objeto e, portanto, foram incorporados. 

A seleção desses artigos envolveu dois tempos. Na primeira etapa foram compiladas 78 

produções, das quais foram selecionadas e lidas na íntegra, 56 publicações. Destas, 49 foram 

utilizadas nesta pesquisa, conforme o Quadro 1: 

Quadro 1 – Compilação dos artigos científicos utilizados na pesquisa 

 

Artigos científicos selecionados 

 

 

 

Referencial teórico 

 

Teoria Crítica 

 

28 

Hannah Arendt 

 

08 

Outros 

 

13 

 

Ano de publicação 

Entre 2015 e 2022  

 

35 

Anterior a 2015 

 

14 

 

 

 

 

Temática 

Autoridade 

 

15 

Violência 

 

17 

Formação 

 

13 

Experiência 

 

3 

Memória 

 

1 

 

Tipo de produção 

Pesquisa teórica  

 

30 

Pesquisa empírica 

 

19 

 

Idioma 

Português 

 

39 

Língua estrangeira 

 

10 

Fonte: elaboração da autora. 
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 Os artigos foram organizados na tabela de acordo com os capítulos aos quais foram 

incorporados, porém, ressaltamos que uma parte significativa dessas publicações articulam os 

conteúdos principais da pesquisa, como, por exemplo, as análises que relacionam o declínio da 

experiência aos prejuízos na formação dos indivíduos; ou aqueles que investigam os efeitos da 

pseudoformação na produção da violência intramuros; outros, debatem a relação entre o 

declínio na autoridade e as expressões de violência na escola e na sociedade.  

 No que concerne às pesquisas empíricas selecionadas, todas foram desenvolvidas em 

instituições de ensino, abrangendo o ensino básico – em sua maioria – e o ensino superior. As 

pesquisas envolvem docentes, estudantes e gestores com os seguintes temas de investigação: 

autoridade, formação e violência.   
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3 O ESVANECIMENTO DA EXPERIÊNCIA E OS SEUS DESDOBRAMENTOS 

NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

 A experiência é condição para a formação do pensamento. Ela se distingue da vivência 

em seu conteúdo, forma e desdobramento. Se, na vivência, o contato com o objeto se converte 

em relações superficiais e provisórias, decorrentes de estímulos instantâneos e fragmentados 

que não promovem a elaboração dos acontecimentos tampouco instigam o pensamento, a 

experiência é o que nos transforma, sendo resultante da interlocução subjetiva e dialética com 

o objeto. (BENJAMIN, 1989) 

 Bondía (2002, p. 23) considera que a possibilidade para a experiência em um mundo 

conformado na compulsão pela novidade e pela celeridade se expressa na pausa, necessária à 

abertura para conexões significativas entre os acontecimentos, uma vez que “ao sujeito do 

estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas 

nada lhe acontece. Por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de memória, 

são também inimigas mortais da experiência”. A experiência é, portanto, relativa e derivada da 

significação sobre o que nos acontece; não estando referida exclusivamente a acontecimentos 

externos, mas na conexão entre o conhecimento e a existência humana. Nesse sentido, a 

experiência tem um profundo sentido formativo porque não se baseia no princípio da 

aplicabilidade prática de conceitos, mas em seu potencial intrínseco de possibilitar elaborações 

subjetivas, promovendo a individuação.  

Walter Benjamin (1989; 2012) define a experiência como um traço cultural enraizado 

na tradição, caracterizado por sua pluralidade e pautado na coletividade, com desdobramentos 

de elaboração e de significação na individualidade. Enquanto a vivência, restrita, sobrepõe a 

forma em detrimento do conteúdo e, nessa medida, conduz à pobreza e à solidão. A experiência 

caracteriza-se menos sobre dados isolados rigorosamente marcados na memória e mais a partir 

de dados acumulados, muitas vezes não conscientes, que afluem sob a forma de reminiscências 

essencialmente vinculadas à narrativa (BENJAMIN, 1989). Esta, gestada nas antigas 

comunidades artesanais, tinha a feição prática de um conhecimento marcado na própria 

existência. Expressão de sabedoria e de autoridade, a experiência se constituía, outrora, na 

articulação da vida particular à vida coletiva – comunitária e ritualística –, estabelecendo um 

fluxo de correspondências vinculadas à lembrança. Benjamin (1989) estabelece, em referência 

à obra de Proust, a diferenciação entre vivência e experiência a partir da análise dos conceitos 

de memória voluntária e memória involuntária. Sobre a primeira, aludida à atenção e ao 



16 
 

 

intelecto, estão as reminiscências evocadas deliberadamente por meio do esforço da 

rememoração, mas que, por sua natureza, 

[...] as informações sobre o passado, por ela transmitidas, não guardam nenhum traço 

dele. ‘E é isto que acontece com nosso passado. Em vão buscamos evocá-lo 

deliberadamente; todos os esforços de nossa inteligência são inúteis’. Por isso Proust 

não hesita em afirmar, concludentemente, que o passado encontrar-se-ia ‘em um 

objeto material qualquer, fora do âmbito da inteligência e de seu campo de ação. Em 

qual objeto, isso não sabemos. E é questão de sorte, se nos deparamos com ele antes 

de morrermos ou se jamais o encontramos’ (BENJAMIN, 1989, p. 106, grifos do 

autor). 

Para Proust (2016), a possibilidade para a experiência estaria no acaso e calcada nos 

sentidos; conteúdos constitutivos da memória involuntária. Nesta, agregam-se elementos do 

passado coletivo e individual, como os cultos e as festas de tradição local, que evocam os 

conteúdos culturais que compõem a história da comunidade e dos indivíduos, em conjunção. 

Ao discorrer sobre a matéria da experiência a partir da memória involuntária, Benjamin (2012) 

retoma o conceito de aura, definindo-a como  

[...] uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única 

de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde 

de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra 

sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho (BENJAMIN, 2012, 

p. 184). 

São os conteúdos da aura aqueles que escapam à lembrança consciente aprisionada à 

repetição racionalizada – a reprodutibilidade – e, desse modo, expressam-se em sua 

autenticidade: “o momento que isso se sucede, por sua vez, não mais se repete” (BENJAMIN, 

1989, p. 139). Benjamin observa que a expectativa de correspondência é inerente ao olhar, 

circunstância em que a aura se exprime em sua plenitude. A reprodutibilidade seria o elemento 

coercitivo da imaginação e deflagrante da crise de percepção: 

A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela 

tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho 

histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do 

homem através da reprodução, também o testemunho se perde. Sem dúvida, só esse 

testemunho desaparece, mas o que desaparece com ele é a autoridade da coisa, seu 

peso tradicional (BENJAMIN, 1989, p. 139). 

 

A experiência narrativa conserva a soberania de sua edificação, pois as reminiscências 

construídas, fundantes do escopo da tradição, carregam “as marcas do narrador como os 

vestígios das mãos do oleiro no vaso de argila” (BENJAMIN, 2012, p. 221), qual seja, a 

potência da transmissão dos acontecimentos do mundo entre as gerações.  

A essa concepção alinha-se Arendt (2003) ao enunciar a esperança de renovação que 

trazem as novas gerações ao nascerem para o mundo. O olhar de estranhamento dos que 

chegam, que enseja novas diretrizes, há muito se perdeu na percepção dos adultos; como 



17 
 

 

consequência, os efeitos da ausência de assistência destes últimos na vida dos indivíduos em 

formação ganham abrangência e se consolidam estruturalmente. Para Arendt, o esmorecimento 

da tradição não equivale à ruptura definitiva e irreconciliável com o passado, mas significa que 

esse vínculo está em risco: “o esquecimento ronda-nos, ameaçando-nos da privação da 

‘dimensão de profundidade na existência humana’” (ARENDT, 2005 apud TUNES e 

PRESTES, 2020). A autora refere-se à tradição não como passado em si, mas decorrente da 

forma como nos relacionamos com esse legado. Visto que o passado não é uma sequência 

petrificada de acontecimentos e tem nas experiências construídas por nossos predecessores a 

interpretação dada por cada geração, é sobre esse sentido que se põe a nossa expectativa de 

futuro, sempre passível de alteração em função da interlocução entre as experiências vividas e 

comunicadas e as que transcorrem no presente. Nesse mesmo entendimento, Benjamin (1989, 

p. 133) observa que “aquilo que dá grandeza e importância aos dias de festa é o encontro com 

uma vida anterior.” O fundamento sobre a narração do passado expressa-se na relevância que 

todos os acontecimentos humanos têm na constituição do legado cultural. Nesse sentido, a 

narrativa se coloca, também, como percurso investigativo.  

O afastamento da tradição nos levou a excluir percursos, a não os entender como parte 

inalienável para o processo de construção social e da nossa individualidade. Por outro lado, a 

interlocução com a tradição, se estabelecida irrefletidamente, pode nos levar a movimentos 

regressivos quando esses valores são baseados em princípios autoritários e reacionários. 

Porquanto, o entrelaçamento entre o legado da cultura e os acontecimentos do presente não 

deve intencionar o estabelecimento de raízes no passado, mas a atualização das experiências 

anteriores para as necessárias mudanças sociais.   

Benjamin (1989) analisa a repercussão da modernidade no esvanecimento da 

experiência, voltando suas observações para os efeitos causados pela vida nas grandes 

metrópoles: aceleração, exaustão, conglomeração, consumo, efemeridade. Observa, entre 

outras coisas, como o culto à técnica passa a obliterar os sentidos e o pensamento, convertendo-

os em automação, seja por meio das novas formas de trabalho, seja pela submissão à dinâmica 

social dos centros urbanos: 

Valéry, possuindo uma acurada visão da síndrome da ‘civilização’, assinala um fato 

pertinente. ‘O habitante dos grandes centros urbanos - escreve - incorre novamente no 

estado de selvageria, isto é, de isolamento. A sensação de dependência em relação aos 

outros, outrora permanentemente estimulada pela necessidade, embota-se pouco a 

pouco no curso sem atritos do mecanismo social. Qualquer aperfeiçoamento deste 

mecanismo elimina certas formas de comportamento, certas emoções…’ O conforto 

isola. Por outro lado, ele aproxima da mecanização os seus beneficiários 

(BENJAMIN, 1989, p. 124). 
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  Com o declínio da abertura à experiência erige-se o autômato, indivíduo sem memória 

e, portanto, incapaz de narrar a própria história. A crítica que o autor estabelece sobre o projeto 

de modernidade circunscreve tanto a observável dificuldade da sociedade atual em estabelecer 

laços de coletividade quanto a ampla mediação externa que se edifica na restrição da liberdade 

para a experimentação e para a elaboração, uma vez que as escolhas são determinadas. Em 

consonância com Benjamin, Agamben (2014) analisa que 

todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de que ela 

não é mais algo que ainda nos seja dado a fazer. Pois, assim como foi privado da sua 

biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência. [...] nós hoje 

já sabemos que, para a destruição da experiência, uma catástrofe não é de modo algum 

necessária, e que a pacífica existência cotidiana em uma grande cidade é, para esse 

fim, perfeitamente suficiente (AGAMBEN, 2014, p. 21). 

A experiência concede ao indivíduo a prerrogativa de que saia de si mesmo para 

encontrar um outro – o estranho, o novo, o seu não-idêntico – para que, então, retorne 

transformado (GARCÍA, 2018). Desse modo, uma das principais decorrências de seu 

esvanecimento é a obstrução no processo de constituição da subjetividade, uma vez que, na 

modernidade, o indivíduo não mais encontra a si, senão como produto do sistema ao qual está 

submetido. Nesse sentido, os efeitos do declínio da experiência não são referidos apenas aos 

acontecimentos do passado, mas também na relação dos indivíduos com o futuro. As 

consequências relativas a esse modo de existência recaem na formação, visto que, na interdição 

à experiência, a cultura se limita a preservar apenas o existente.  

Com o declínio da experiência, a formação, apropriação subjetiva da cultura 

(ADORNO, 1971), é destituída de seu sentido, uma vez que a educação passa a ser vinculada à 

mera transferência de conteúdos culturais desarticulados e manipulados; e não mais direcionada 

à constituição de uma consciência esclarecida, capaz de perceber as contradições da sociedade 

e contrapor-se ao sistema. Em seu escrito Teoria da Pseudocultura, Adorno (1971) analisa 

como os efeitos da sociedade administrada incidem sobre a formação dos indivíduos, uma vez 

que obstam as possibilidades para o conhecimento e para a sensibilidade.   

A pseudoformação1 defende a ideia de cultura como fim em si mesma, orientando para 

uma educação com objetivos utilitários. Adorno (1971) caracteriza o fenômeno da 

pseudoformação como consciência progressivamente dissociada: 

 
1 O termo Hallbidung é apresentado por Adorno, em 1959, em seu escrito Teoria da Pseudocultura. O conceito é 

traduzido, a partir do entendimento sobre o seu conteúdo, como pseudocultura ou semicultura. Adotamos a 

denominação de pseudocultura, considerando as argumentações do autor sobre a essência do contento: “A 

formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No entanto, remete sempre a estruturas pré-colocadas a 

cada indivíduo em sentido heteronômico e em relação às quais deve submeter-se para formar-se. Daí que, no 

momento mesmo em que ocorre a formação, ela já deixa de existir. Em sua origem está já, teleologicamente, seu 

decair” (ADORNO, 2005, p. 9). Nesse sentido, entendemos que não se trata de uma formação pela metade 
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[...] pero la pérdida de la tradición como efecto de haberse desencantado el mundo ha 

terminado en un estado de carencia de imágenes y formas, en una devastación del 

espíritu - que se apresta a ser mero medio -, de antemano incompatible con la 

formación: nada retiene ya al espíritu para un contacto corporal con las ideas 

(ADORNO, 1971, p. 247).2 

 

A pseudoformação se assenta pela negação do pensamento, promovendo a instauração 

de uma formação regressiva, uma vez que se apropria da fragilidade dos indivíduos que 

precisam, continuamente, de verdades provisórias. Fernandes (2019) observa que, se 

entendemos que a formação é justamente o que nos permite o confronto entre o universal e o 

particular, evitando que as análises não considerem a articulação entre essas instâncias, as 

análises que incidem sobre as discussões referidas ao dilemas da formação e da pseudoformação 

na sociedade contemporânea devem compreender a dialética imanente ao próprio processo de 

reprodução da sociedade, na forma como se constituem os indivíduos. Nessa direção, Crochick 

(1998) esclarece que a pseudoformação 

[...] é projeto político porque se coloca como fim último da realização humana, pondo-

se mesmo no lugar desta; é o desenvolvimento tecnológico convertido num ‘em si’. 

O que ela esconde é a possibilidade humana de escolha entre os seus caminhos 

possíveis e o empobrecimento humano presente na submissão do aparato técnico 

(CROCHICK, 1998, p. 47). 

Assim, a pseudoformação se consolida como instrumento para a manutenção das 

condições objetivas na sociedade administrada em que o pensamento crítico passa a ser 

compreendido como mercadoria produzida pelo discurso educativo, convertendo-se, portanto, 

em conformação acrítica ao sistema. Amparada pelo discurso sociopolítico cuja 

competitividade e produtividade se apresentam como elementos inalienáveis para a inclusão na 

sociedade, a essência da educação é destituída, convertendo-se na concepção unívoca de 

preparação para o mercado de trabalho. Fazendo uso da capitulação dos indivíduos ao coletivo 

massificado e paralisado – pela alienação e pelo medo –, a pseudoformação, aliada ao 

mecanismo da indústria cultural3, atua no cerceamento do acesso ao conhecimento: 

 
(semiformação), mas, como veremos ao longo deste capítulo, da ausência dos conteúdos necessários à formação, 

portanto, de uma falsa formação (pseudoformação). 
2 Em tradução livre: “[...] a perda da tradição, como efeito de haver-se desencantado o mundo, culminou em um 

estado de carência de imagens e formas, em uma devastação do espírito – que se apressa em ser apenas um meio 

– de antemão incompatível com a formação: nada retém o espírito para um contato corporal com as ideias”. 
3 O conceito de indústria cultural, apresentado por Horkheimer e Adorno na obra Dialética do Esclarecimento 

(1947), refere-se à fabricação de elementos culturais convertidos em mercadoria. Produto da razão instrumental, 

opera em um modo de produção acelerado e direcionado às massas. Pela cisão estratégica entre meio e mensagem, 

institui-se uma organização monopolista da cultura, instaurando o autoritarismo do pensamento. Na hegemonia 

disseminada pelos produtos oferecidos pela indústria cultural, os valores da classe dominante são elevados ao 

status de consenso. A cultura converte-se em um processo pseudoformativo que induz o indivíduo ao conformismo 

e à adaptação acrítica à realidade vigente. 
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Articulada com a indústria cultural, a pedagogia semiformadora dedica-se, sobretudo, 

à inculcação de rudimentos que permitem certo tipo de fruição das obras da cultura 

limitada à contemplação passiva, a uma fruição desacompanhada dos elementos 

formativos que seriam essenciais para um contato autônomo e formador (BUENO, 

2010, p. 304). 

Restaria aos indivíduos a autorreflexão crítica sobre essas condições. Porém, observa-

se que a sociedade adere passivamente àquilo que supõe ser inevitável, conforme indica Adorno 

(1971), ao esclarecer que a pseudoformação não se constitui como meio para se alcançar a 

formação, uma vez que, na submissão cega dos indivíduos ao sistema, torna-se o seu 

impeditivo. Adorno salienta que a autonomia e a liberdade são os pressupostos para a formação, 

observando, entrementes, a ampla limitação para a expressão da segunda na sociedade 

administrada. Como analisam Galuch e Crochick (2018): 

[...] está claro no campo educacional a relação entre as demandas da sociedade 

burguesa no seu estágio atual, as políticas públicas para a educação e as metas 

definidas para a educação do século XXI, [...] o que remete à heteronomia da formação 

atual, apesar de, contrariamente, haver a crença de que os indivíduos têm a liberdade 

para traçar os seus próprios destinos e de essa responsabilidade ser cobrada deles 

quando se trata da reprodução das suas vidas, revelando aí como a ideologia da 

sociedade burguesa ofusca a possibilidade de cada um compreender como se dá a sua 

própria constituição objetiva e subjetiva (GALUCH e CROCHICK, 2018, p. 58). 

  Com o impedimento à realização de uma vida livre e emancipada, essa conformação 

que perpetua a existência alienada estende-se à escola, restringindo a análise crítica sobre as 

incoerências no campo pedagógico e, desse modo, obliterando as possibilidades para superação. 

Na suspensão do movimento dialético, solidifica-se a rigidez do pensamento cuja tendência 

reside, no limite, na aceitação ou na negação da pseudoformação, sem uma crítica analítica a 

ela. A consciência, aponta Duarte (2003, p. 444), “passa imediatamente de uma heteronomia à 

outra” como resultado da exploração autorizada sobre a ignorância do indivíduo. Assim, pelo 

cerceamento à constituição da individualidade e pela expropriação da racionalidade e do 

pensamento, a pseudoformação se converte em expressão de violência.  

As crianças, submetidas à lógica capitalista de produtividade e de consumo de bens e 

serviços, já adentram o mundo por meio da família e, posteriormente, da escola, identificadas 

com essas referências. O princípio formativo de ressignificação do mundo, qual seja, a abertura 

para caminhos inéditos, é solapado pelas condições objetivas, afetando a sensibilidade. Essas 

instituições, família e escola, acabam por perpetuar o assujeitamento ao sistema, restringindo 

os indivíduos em formação de construírem um sentido para a existência. Benjamin (2009, p. 

155) observa o servilismo imputado às crianças inquirindo: “[...] e como alguém que aprendeu 

a ler com essas cartilhas poderia revoltar-se contra elas?” Com a didatização da experiência, as 

crianças são submetidas, sem escolha, à servidão, visto que, como sujeitos em formação, ainda 
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sem a autonomia constituída, desconhecem as possibilidades e os percursos para a construção 

da consciência sensível cuja harmonização, como vimos, está substanciada no passado 

articulado com as experiências vividas. Assim, a pseudoformação, por sua isenção de 

responsabilidade, institui a lógica mercadológica como princípio para a educação, dificultando 

a intervenção pedagógica. Leme e Costa (2019) analisam que diante da inexequibilidade de 

alteração nas condições objetivas da sociedade vigente, faz-se urgente admitir as possibilidades 

dialéticas que ela engendra, relembrando a posição de Adorno (1995, p.106) que propõe o giro 

para o sujeito no que se refere ao desenvolvimento da autoconsciência: “É necessário dissuadir 

as pessoas de saírem golpeando sem refletir sobre si mesmas. A educação só teria algum sentido 

como educação para uma autorreflexão crítica”. 

Na escola, esse mecanismo que se apropria da produção cultural e a transforma em 

mercadoria é assimilado acriticamente, afetando a formação dos estudantes. O pragmatismo 

pedagógico convertido em meios operacionais para a aprendizagem, além da anulação da 

potência dialética como condição para um processo formativo elucidativo, limita os indivíduos 

à instrumentalização, transformando-os em parte da engrenagem. Correia e Perius (2017, p.7) 

observam a crítica de Adorno sobre a imediatez pela qual a práxis se funda, reificando o 

pensamento, assim, “[...] toda teoria educativa com seus modelos formais de pensamento que, 

desconhecendo a historicidade dos processos, visa o ajustamento é, para nosso autor, uma práxis 

aparente”. Na argumentação dos autores, essa práxis dominante é mais uma matriz reprodutora 

da pseudoformação. A formação para a consciência, em contrapartida, tem a centralidade do 

pensamento em sua expressão, qual seja, a de expor o objeto sem dominá-lo.  

Nesse contexto, a formação para a autonomia, amplamente debatida nas instituições de 

ensino, expressa-se como campo de profunda fragilidade em sua ação, pois ultrapassa os limites 

das intervenções formativas da escola e da família, visto que atende às demandas de integração 

à sociedade. As parcas tentativas de resistência e subversão se dão, prioritariamente, por meio 

de novas propostas metodológicas, mas que, em sua maioria, por estarem submetidas à lógica 

corrente não trazem, na melhor das hipóteses, nada além de mera repetição sob nova roupagem 

ou clichês pedagógicos. Na pior das hipóteses, assumem o lugar de aparelho ideológico e 

reforçam a crise porque abrandam as exigências necessárias à formação e ao desenvolvimento 

do pensamento. O fetichismo da técnica assola o processo de elaboração criativa, uma vez que 

o método se sobrepõe ao conteúdo, obstruindo a produção do conhecimento. A escola afirma-

se, assim, como um dos primeiros espaços de alienação; sucumbe à dominação por meio da 

rasa análise e intervenção sobre a realidade extrapedagógica, ainda que em tentativas de 

resistência.  
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Não destituímos, nessa argumentação, alguns avanços significativos da educação nas 

últimas décadas. Ainda que submetidas às condições objetivas, dados sociais ressaltam algumas 

iniciativas de políticas públicas e de instituições de ensino, como o aumento no percentual da 

população alfabetizada, o ingresso de crianças e adolescentes em situação de inclusão escolar 

nas classes regulares e a abordagem de temas transversais como os relacionados à diversidade 

e à equidade, contemplados no currículo4 de algumas instituições educacionais. Carvalho 

(2018) indica, como exemplo desses avanços, a recente inclusão nas diretrizes curriculares 

nacionais dos conteúdos referidos à história e à cultura afro-brasileira nos programas de ensino 

básico, em um movimento relevante na tentativa de ruptura do legado eurocêntrico nas 

orientações curriculares no Brasil. O autor salienta o caráter político inalienável da educação, 

visto que as decisões e as ações educativas expressam sempre um posicionamento em relação 

ao mundo: “[...] representa ainda um certo olhar para o passado, condicionado pelos problemas 

e aspirações do presente e voltado para o futuro, na medida em que se dirige aos recém-

chegados” (CARVALHO, p. 266, 2018).  

Não aprofundaremos, considerando o objeto de estudo desta pesquisa, os debates sobre 

os resultados qualitativos expressivos desses investimentos, pois sabemos que há muitas 

variáveis a serem identificadas e analisadas, como a grande oscilação entre processos 

progressivos e regressivos em relação às políticas públicas para a educação, impulsionados pelo 

Estado, assim como os reconhecidos e profundos dilemas referidos à formação docente e 

discente, entre outros. O que apresentamos são indícios que apontam para a diligência 

observada, com vistas à mudança no processo educativo e com intenção de efeitos ampliados 

para a esfera extramuros, ainda que essas iniciativas tenham se mostrado, até o momento, 

insuficientes para transformações relevantes tanto na formação dos indivíduos quanto nos 

paradigmas escolares e sociais.  

Ao debatermos os fundamentos de uma educação direcionada à resistência e à mudança, 

é prudente examinarmos, por um lado, a potência da educação para a transformação, mas, por 

outro, as limitações individuais e institucionais frente à estrutura solidamente sedimentada do 

mundo administrado. A pertinência no distanciamento entre escola e sociedade, sendo os seus 

muros o anteparo necessário, se expressa pela viabilidade da primeira em discutir a segunda e, 

dessa maneira, investir em uma educação que faculte aos indivíduos em formação 

possibilidades para a individuação e a diferenciação. Porém, se a escola se converte em mera 

 
4 Consideramos como definição de currículo a sua expressão mais ampla, ou seja, em referência não apenas aos 

documentos institucionais, como o Projeto Político Pedagógico, mas, também, em sua efetivação no dia a dia da 

escola, abrangendo toda a experiência pedagógica e educacional dos indivíduos na instituição.  
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expressão de reprodução da estrutura social extramuros, ela nos transforma cada vez mais em 

iguais.  

Um dos discursos recorrentes, presente nos debates escolares, sobre a crise estabelecida 

na educação versa, como mencionamos, sobre os aspectos relativos à formação docente, uma 

vez que essas bases formativas afetam diretamente a educação das crianças e dos adolescentes, 

no ciclo básico, assim como a dos universitários, no ensino superior. As discussões sobre o 

investimento em formação continuada como estratégia para estabelecer avanços 

consubstanciados na qualidade da educação, como indica Fernandes (2019), se expressam, em 

sua maioria, como medida “corretiva” para as “fissuras” evidenciadas no processo educativo, 

seja por meio das normativas oficiais, seja pelos discursos acadêmicos ou pelas intervenções de 

caráter pragmático dentro das instituições de ensino. Essas iniciativas, que visam a reparação 

superficial dos problemas identificados, descortinam o caráter acrítico, ilusório e, muitas vezes, 

desesperado dessas propostas, pois desconsideram a amplitude, a densidade e a complexidade 

dos elementos internos e externos às instituições que afetam a formação. Assim, a depender da 

maneira como são entendidas e desenvolvidas, as propostas formativas tendem a caucionar o 

fortalecimento da pseudoformação. O autor analisa essas proposições, evidenciando que, em 

sua maioria, são direcionadas exclusivamente à prática docente, sem cunho reflexivo e 

desarticuladas da teoria, estando orientadas à sua utilidade imediata na resolução das urgências 

pedagógico-educacionais, ou seja, subsumidas a demandas institucionais ou externas aos 

estabelecimentos de ensino. Em compasso, Piassa, Ferreira e Bueno (2019) consideram:  

Para pensar a formação de professores que se constituiu a partir da racionalização 

subjetiva da escola, tomaremos a título de exemplo e de materialidade um evento 

atual, que foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Tal opção se justifica 

pelo fato de Secretarias de Educação, escolas e educadores, estarem correndo 

enlouquecidamente para se apropriar de seu conteúdo sem considerar suas possíveis 

pechas, pois o status de “obrigatório” da qual foi revestida, aliado a uma ampla 

campanha midiática e a experiência das repetitivas propostas governamentais de 

mudanças na educação ao longo das décadas, parece encobri-la também da veste da 

legitimidade. A indagação que se levanta e que também provoca é sobre a postura 

adaptativa do professor que não oferece nenhum tipo de resistência, quando muito 

uma resistência involuntária por conta da falta de conteúdos que lhe permitam 

materializar as disposições “obrigatórias” do documento (PIASSA, FERREIRA e 

BUENO, p. 187, 2019). 

 

A ausência de consciência sobre as obstruções à autonomia das instituições educativas 

pelas estruturas externas a essas instituições e sobre a intencionalidade das deliberações que 

regulam essas propostas culmina no cumprimento acrítico das determinações prescritas, sem 

uma análise apurada sobre o trabalho pedagógico e a realidade da educação frente às condições 

objetivas. Desse modo, consolida-se o alheamento docente, muitas vezes deliberado, sobre o 

seu saber e a sua prática, pois  
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[...] retira-lhe, assim, a possibilidade de estabelecer uma conexão íntima com o 

conteúdo que ensina, reduzindo-o, quando muito, ao entendimento que se mantém no 

limite da menoridade, no sentido kantiano. Sem prover condições para que os 

professores em formação desenvolvam a coragem para servir-se deste entendimento 

sem a orientação de outrem, perpetua-se uma semiformação naquilo que deveria 

representar um processo formativo. O que se refletirá, evidentemente, na sua atuação 

na docência. (PIASSA, FERNANDES e BUENO, p. 188, 2019) 

 

Observamos como, nessa contingência, se obliteram as discussões sobre o caráter 

político da educação. Santos, Borges e Lopes (2019); Silva (2018); Oliveira (2019) consideram 

que a adesão cega à racionalidade dos discursos educativos direcionados à produtividade e à 

eficácia na formação dos indivíduos para o mercado de trabalho cristaliza o debate acerca dos 

reais problemas na educação. Como consequência, as argumentações que circunscrevem as 

discussões sobre as necessárias reformas educacionais se constituem vazias de significação, 

visto que as decisões sobre as diretrizes curriculares ou o acesso à escola estão para além do 

âmbito pedagógico-educacional; dizem respeito a questões de ordem política e, no limite, ética. 

Carvalho (2014), em referência ao pensamento de Arendt, analisa que:  

Analogamente, as respostas práticas a partir das quais pretendemos enfrentar seus 

desafios concretos não decorrem da aplicação de um suposto saber especializado, pois 

dizem respeito à política prática e, como tal, “estão sujeitas ao acordo de muitos”. 

Concernem não a um grupo de especialistas, mas a toda uma comunidade política, da 

qual sempre representam uma viva expressão. A escolha curricular, por exemplo, para 

além das razões pragmáticas que lhe possam servir de justificativa, sempre significa 

um esforço para preservar uma forma de pensamento da ruína que lhe infligiria a 

inexorável passagem do tempo. (CARVALHO, 2014, p. 815) 

 

Nesse sentido, ainda que a atividade docente não se confunda com a ação política, faz-

se necessário que essa função se mantenha dentre os objetivos fundamentais de todo processo 

educativo “como uma dimensão existencial da experiência de seus alunos com a escola e com 

o mundo” (CARVALHO, p. 827, 2014). A formação para a cidadania não deve referir-se apenas 

aos conteúdos integrados ao currículo, mas ser a base da cultura escolar e da convivência 

cotidiana. Para tanto, os regulamentos relativos aos vínculos internos entre os membros da 

comunidade escolar deveriam ser criados coletivamente como exercício democrático de direitos 

e deveres, envolvendo toda a comunidade. (MERMA-MOLINA e MARTÍN, 2019). Como 

entendemos, uma educação para a resistência precisa ser, sobretudo, política. Ainda que não 

imediatamente política, tampouco militante, uma forma de educação que não prescinda de 

análise acurada sobre os seus conteúdos formais e transversais, considerando a potencialidade 

formativa da escola.  

Observamos, nessas análises, que o caráter pragmático-utilitarista da educação, 

decorrente, em parte, do âmbito externo à instituição, não apenas desafia a educação em seus 

fundamentos e práticas, mas coloca em risco a perda do seu sentido histórico. Oliveira (2019) 
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analisa algumas consequências evidenciadas pela excessiva adaptação a essas normativas como 

a dominação progressiva sobre os indivíduos e as instituições, e a anulação da subjetividade por 

meio de processos alienantes esquematizados. Para além dos aspectos apresentados, os efeitos 

da pseudoformação se expressam em articulação com os dilemas relativos ao exercício da 

autoridade, uma vez que os indivíduos, subsumidos à racionalidade instrumental e com o seu 

processo de individuação prejudicado, não alcançam a autonomia, dado que “não mais podemos 

recorrer a experiências autênticas e incontestes comuns a todos” (ARENDT, 2003, p. 127). 

Como consequência, e conforme veremos a seguir, ao não constituírem uma autoridade sobre 

si, os indivíduos buscam referências dessa autoridade personificadas em lideranças ou 

instituições externas, aderindo acriticamente aos seus discursos e ordenações.  

No que diz respeito à educação, conforme nos esclarece Arendt (2003), conhecer o 

mundo implica responsabilizar-se sobre ele – e não apenas participar de suas funções de 

maneira irrefletida. Para tanto, aos educadores, em sua autoridade, cumpre-lhes a dupla 

atribuição de mediação e de transmissão da cultura aos mais novos, e o compromisso frente a 

esse trabalho como ação esclarecida para as necessárias mudanças na sociedade. 
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 4 O SENTIDO DA AUTORIDADE NA FORMAÇÃO HUMANA 

4.1 A constituição da autoridade e o seu processo de declínio 

     

A autoridade está presente em todas as instâncias da vida social, influenciando e/ou 

determinando, de maneira consentida ou divergente, nossas relações nos mais diversos grupos 

dos quais participamos. A definição de seu conceito e de seu sentido é complexa e 

multifacetada, uma vez que envolve tanto fatores psíquicos quanto elementos externos ao 

indivíduo, não permitindo um delineamento preciso sobre a sua expressão.  

De acordo com Carvalho (2015) tanto a palavra quanto o conceito de autoridade, 

auctoritas, são romanos. Sua origem vem do verbo augere e significa aumentar, fazer crescer; 

desenvolver; e do substantivo autor: aquele que cria, dá origem ou funda; o que aprova, 

sanciona; o que defende, protege. Trevisan (2021, p.16) esclarece que, no sentido filosófico, a 

autoridade concerne à “[...] capacidade de justificação, isto é, o fundamento de onde ela parte 

ou brota para dar conta do seu exercício. Ela pode ter base na natureza, numa divindade ou 

então nos próprios homens por meio dos consensos por eles estabelecidos.” (ABAGNANO, 

2000 apud TREVISAN, 2021) Assim, a autoridade encontra o seu assento no passado. Arendt 

(2003) explica que, na antiguidade, o conceito de autoridade vinculava-se unicamente a fins 

políticos, no sentido da importância que o Estado Romano delegava aos órgãos fundados pelo 

povo e dos quais emanava o poder. Ohlweiler e Fischer (2018) sublinham a característica a qual 

Arendt imprime relevância sobre o conceito, a legitimação, meio pelo qual uma pessoa ou 

instituição é reconhecida em sua autoridade. As autoras observam alguns elementos 

fundamentais na genealogia do conceito de autoridade apresentado por Arendt: a sua 

consideração sobre os movimentos históricos, as rupturas e, também, as descontinuidades 

relativas às práticas discursivas e institucionais de seu exercício. 

O dilema da autoridade se relaciona à sua ausência-presença: quando a autoridade se 

estabelece sob a forma de dominação, não há individuação, visto que a submissão não permite 

a estruturação do pensamento, portanto, a formação direcionada à autonomia. Em contrapartida, 

a sua ausência impacta, também, na constituição subjetiva dos indivíduos, uma vez que, sem 

figuras adultas de referência, não é possível a consolidação do processo de identificação para 

uma futura individuação. 

Para Durkheim (2014), o princípio da autoridade está em sua relação com a educação, 

no processo de integração e de participação dos indivíduos na sociedade e na cultura. Em sua 

argumentação, Durkheim observa que a educação das crianças não se baseia em parâmetros 

universais, uma vez que os elementos norteadores que a compõem são referidos às 
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especificidades da coletividade a qual os indivíduos pertencem. É pela integração à sociedade 

que a criança acessa a cultura e se constitui em sua individualidade. Nessa perspectiva, para 

Durkheim (2014, p. 70), a educação é, em essência, uma questão de autoridade, posto que é por 

meio da transmissão do legado entre adultos e crianças que se delineia a apropriação da cultura: 

“[...] esta é a condição para que a criança se torne homem”. No transcurso para a transformação 

dos indivíduos em cidadãos, o processo educativo, liberdade e autoridade se complementam: 

A liberdade é filha da autoridade bem aplicada, pois ser livre não significa fazer o que 

bem entender, mas sim ter autocontrole e saber agir guiado pela razão e cumprir o seu 

dever. Ora, a autoridade do professor, que é apenas um aspecto da autoridade do dever 

e da razão, deve ser empregada justamente para dotar a criança desse autocontrole. 

(DURKHEIM, 2014, p. 73) 

 

Os princípios da autonomia regem o desenvolvimento da autorregulação e são 

transmitidos por intermédio do exercício da autoridade, no sentido da participação do indivíduo 

à vida em comunidade e direcionado à responsabilidade para com essa coletividade. A 

autoridade é expressão da relação entre indivíduos (VALIŠOVÁ, 2016), sendo mediada por 

instituições, e constituída por meio do reconhecimento sobre a sua legitimidade. Carvalho 

(2015) esclarece que 

esse alguém a quem se confere autoridade sempre age em nome de algo que o 

transcende: a fundação de uma comunidade política ou religiosa, a herança de um 

saber, a crença em um desígnio futuro, o enraizamento histórico de uma instituição; 

em síntese, age em nome de crenças, princípios e práticas que se inscrevem em um 

tempo e em um espaço comuns a uma coletividade. Por isso se espera daquele a quem 

se credita autoridade o respeito exemplar às regras e aos princípios em nome dos quais 

ele age e fala. A autoridade é, pois, simultaneamente representativa e pessoal; 

fundamenta-se em algum tipo de transcendência, mas sempre necessita da presença 

imanente daquele que a encarna. Ela fala em nome de uma comunidade, mas sempre 

pela voz singular de um indivíduo. Assim, não obstante a validade das denúncias 

acerca de suas patologias ou das formas coercitivas que pretendem substituí-las, a 

mera e imediata rejeição de qualquer relação de autoridade – bem como as tentativas 

de sua restauração com base em modelos que se dissiparam em nossa experiência 

histórica – acaba por nos impedir de enfrentar a tarefa de pensar um lugar para a 

autoridade a partir da especificidade de nossa condição histórica. (CARVALHO, 

2015, p. 981) 

 Na modernidade, as comunidades políticas deixaram de ser sustentadas pelos princípios 

e costumes tradicionais e, de acordo com Arendt (2003), não mais organizam e dão sentido à 

vida política e comunitária. Os valores da tradição, que antes reuniam os preceitos máximos da 

humanidade, perdem a sua validade objetiva, ocasionando o declínio da autoridade. Arendt 

(2003; 2017) salienta a importância da responsabilização individual e coletiva sobre a realidade 

social, alertando para os riscos de qualquer justificação sócio-histórica na manutenção dos 

grandes esquemas. A autora considera o declínio na autoridade como crise política em sua 

origem e natureza, sendo enfática sobre a necessidade de análises dialéticas abrangentes que 

culminem em ação efetiva. 
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Ao examinar as bases que estruturam a sociedade industrial, Engels (1976, p. 119) 

considera que “a ação coordenada, a complexidade dos processos, subordinados uns aos outros, 

desloca em toda a parte a ação independente dos indivíduos. E quem diz ação coordenada diz 

organização”. Portanto, em vistas à garantia de uma ordenação mínima que viabilize o 

funcionamento das instituições e as relações entre as pessoas, o desejo individual estará, em 

grande parte, subordinado a outros. Compreendemos que certa adaptabilidade seja necessária 

para a sobrevivência do indivíduo na cultura, porém, o que observamos na atualidade é a 

crescente dominação do sujeito pelo sistema, reprimindo as possibilidades de arbitração. Na 

recente sociedade globalizada, nos deparamos com inúmeras possibilidades de integração, mas 

submetidos ao sistema da maneira como nos encontramos, acabamos soterrados pelas fortes 

tendências de desagregação.  

Horkheimer (2015) alerta para a ação contraditória da autoridade, que é formativa em 

uma alçada, mas que, em outra, prepara para a obediência passiva à ordem social injusta:  

Na consciência da atualidade, a autoridade também não parece absolutamente como 

uma relação, mas como uma qualidade inevitável do superior, como uma diferença 

qualitativa. Já que o modo de pensar burguês não reconhece o valor de bens materiais 

e espirituais com que os homens se ocupam diariamente como uma forma de relações 

sociais, mas como qualidades naturais dos objetos ou, em contrapartida os subtrai da 

análise racional como estimativas puramente arbitrárias, ele compreende a autoridade 

como qualidade fixa, na medida em que, em geral, não é negada anarquicamente 

(HORKHEIMER, 2015, p. 217). 

 

Essa relação entre produção e autoridade descende do processo de transformação da 

natureza e da organização do trabalho social que, até o momento, têm sido realizadas por meio 

da dominação, ou seja, dentro de uma ordem política caracterizada pela dependência e pela 

subordinação. É isso que concede ao problema da autoridade relevância como chave para a 

compreensão histórica (SEMBLER, 2020).  

A autoridade voltada unicamente para o ajustamento social, quer seja por meio da 

submissão generalizada ao princípio de autoridade, quer seja por meio do tradicionalismo 

autoritário, culmina na constituição de um ego vulnerável, suscetível à influência das instâncias 

dominadoras da sociedade, em que o indivíduo prescinde da responsabilidade frente à sua 

atuação no mundo, transferindo-a a representações externas. A introjeção dessa autoridade 

externa, autocrática, oblitera a realidade instaurando, como explica Marcuse (2015, p. 35, grifo 

do autor), uma “dialética destrutiva” na qual “[...] a crescente produtividade do trabalho 

desenvolveria e supriria as necessidades humanas somente como um subproduto [...]”. Nesse 

modelo social de dominação, sistematicamente organizado, “[...] a repressão é amplamente 

inconsciente e automática, ao passo que a sua gradação só é mensurável à luz da consciência” 

(MARCUSE, 2015, p. 66). Os indivíduos são objetificados e subsumidos, em conformação com 
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a estrutura imposta, visto que não há mais vínculos reais entre a sociedade e a cultura. Edifica-

se um estado de resignação altamente sedimentado, uma vez que, assujeitados à lógica da 

dominação, os indivíduos passam a duvidar de suas próprias convicções.  

Horkheimer (2015) e Marcuse (1972) enfatizam que as relações de autoridade na 

sociedade administrada estão diretamente relacionadas ao poder econômico das classes 

privilegiadas, estando os indivíduos, sobretudo aqueles em processo de formação, submetidos 

à obediência em função dos ditames derivados do processo de produção que dispõe as pessoas 

de acordo com a hierarquia conveniente à manutenção da estrutura. Essa subserviência, 

automatizada pela necessidade de sobrevivência, se transforma em instrumento de repressão 

por meio do controle da consciência, garantindo, assim, que não se perceba a manipulação a 

que se está subordinado. A obediência aos padrões normativos, ressalta Marcuse, é fortalecida 

pelos meios de comunicação em massa, abrangendo todas as classes sociais e submetendo a 

sociedade como um todo. Desse modo, o próprio processo de socialização, ainda que sob a 

justificativa pragmática de adaptação necessária à convivência e à sobrevivência, se expressa 

como coação, podendo ser entendido como ação violenta.  

Marcuse (1972, p. 114) esquadrinha as alternações na forma de estabelecimento da 

autoridade no decurso do tempo relacionando-as às transformações sócio-históricas e 

observando o componente dialético presente na relação de dominação-servidão: “[...] a 

autoridade da dominação em última instância depende da servidão que acredita nela e se 

sustenta”. Essa heteronomia introjetada, que restringe a ascensão do indivíduo à condição 

autônoma, impele à submissão em detrimento de escolhas conscientes e independentes. A 

necessidade de sobrevivência aliada à regressão psíquica em uma sociedade regida por meios 

de controle e repressão são elementos determinantes que afetam as instituições e os indivíduos, 

desde a família. Adorno e Horkheimer (1985) observam que  

antes, o juízo passava pela etapa de ponderação, que proporcionava certa proteção ao 

sujeito do juízo contra uma identificação brutal com o predicado. Na sociedade 

industrial avançada, ocorre uma regressão a um modo de efetuação do juízo que se 

pode dizer desprovido de juízo, do poder de discriminação. Quando o fascismo 

substituiu no processo penal os procedimentos legais complicados por um 

procedimento mais rápido, os contemporâneos estavam economicamente preparados 

para isso; eles haviam aprendido a ver as coisas, sem maior reflexão, através dos 

modelos conceituais e termos técnicos que constituem a estrita ração imposta pela 

desintegração da linguagem. [...] No campo das ciências sociais bem como no da 

experiência individual, a intuição cega e os conceitos vazios são reunidos de maneira 

rígida e sem mediação. Na era do vocabulário básico de trezentas palavras, a 

capacidade de julgar e, com ela, a distinção do verdadeiro e do falso estão 

desaparecendo (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 166). 

Essa relação social de dependência, resultante da estrutura capitalista, determina a 

colocação da autoridade que “[...] se apresenta primeiro como derivação, em sua forma 
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manifestamente racionalizada e, em segundo lugar, como resíduo: como os sentimentos que se 

acham na base dessa manifestação” (MARCUSE, 1972, p. 157), posto o caráter ideológico dos 

meios de dominação, qual seja, os efeitos de manipulação psíquica com vistas a convencer as 

massas à subserviência. 

A discussão sobre o sujeito é central quando tratamos da prevenção e do enfrentamento 

à edificação de uma sociedade totalitária. O que se manifesta como individualidade é simulacro, 

pois a mediação do sistema é intensa e constante, prejudicando o processo de constituição da 

subjetividade e alienando o pensamento, como observam Galuch e Crochick (2018): 

Hoje a autoridade se tornou invisível e é expressa, sem consciência, pelos diversos 

repetidores, que em todos os lugares discutem o que expressa a sociedade, portanto, a 

autoridade, ao se diluir para diferentes esferas, se fortaleceu, ao mesmo tempo que, 

para iludir, não se põe como autoridade, mas como diversidade (GALUCH; 

CROCHICK, 2018, p.155). 

 

Com a crescente irracionalidade do sistema, a servidão voluntária confunde-se 

indevidamente com expressão de autoridade. Marcuse (2015, p. 74) analisa que “as próprias 

forças que tornaram a sociedade capaz de amenizar a luta pela existência serviram para reprimir 

nos indivíduos a necessidade de tal libertação”. Sob o véu de uma pseudoliberdade, a 

dominação culminou em servidão voluntária justificada como ideal de progresso: os indivíduos 

alienados identificam-se com seus algozes. O sentimento de perda de futuro, prevalente na 

sociedade industrial, consolida e fortalece a sujeição, prejudicando o movimento 

emancipatório. Eis a contradição a que assistimos: os poucos indivíduos que não se encontram 

totalmente subjugados a figuras substitutas de autoridade estão submetidos à arbitrariedade da 

sociedade administrada; reféns da dominação que se impõe como realidade objetiva.  

As discussões sobre a autoridade nos conduzem, por outro lado, à investigação sobre 

como a relação com o poder se configura na dimensão subjetiva dos indivíduos. Freud (1976a) 

analisa, em uma instância, o processo de internalização da autoridade paterna na estruturação 

do superego e, em outra, como se estabelece a transição dessa autoridade interna para as 

estruturas externas. A partir do complexo de Édipo, por identificação, “a autoridade do pai ou 

dos pais é introjetada no ego e aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai 

[...]” (FREUD, 1976a, p. 221). Assim, o superego, como autoridade assimilada, tem dupla 

função: a repressão de certos instintos e o estímulo a outros. Rouanet (1983) discorre sobre as 

funções do superego, apresentadas por Freud, na estruturação da vida psíquica dos indivíduos: 

A liquidação do complexo de Édipo, ao mesmo tempo que exige a renúncia à mãe 

como objeto do amor, impõe a identificação com o Pai, e leva à introjeção de sua 

autoridade e das normas, positivas e negativas, associadas à autoridade paterna. Cria-

se, dessa forma, uma instância psíquica inconsciente, o Superego, que contém as duas 

dimensões da autoridade: a prescrição e a proscrição, o que deve ser feito e o que pode 

ser feito, correspondendo aos dois momentos da normatividade pós-edipiana [...]. Mas 
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como os valores paternos, introjetados pelo Superego, são os valores sociais vigentes, 

segue-se que existe uma correspondência entre a normatividade intrapsíquica e a 

normatividade social, entre a autoridade interna e a externa, entre, por um lado, o 

socialmente exigido e o psiquicamente exigido, e, por outro lado, o socialmente 

proibido e o psiquicamente proibido (ROUANET, 1983, p. 59).  

A identificação com a figura paterna – lei simbólica – promove a introjeção do ideal de 

eu, fundamental para que, futuramente, o indivíduo possa, ao se libertar do jugo do pai, 

emancipar-se. Ao examinar a origem da sociedade patriarcal, Freud (2017) apresenta a lei 

simbólica do totem – e sua significação ambivalente: sagrado e impuro –, observando a 

obediência aos tabus em função do medo dos “demônios”. Em sua descrição sobre como o tabu 

dos soberanos se configura, Freud observa que para a manutenção de seu lugar sagrado de 

autoridade, os reis, protegidos, eram também vigiados; a qualquer sinal de transgressão das leis 

relacionadas à função que ocupavam, eram destituídos desse reconhecimento, podendo ser 

punidos, inclusive, com a morte. Assim, a autoridade dessas lideranças, permeada de tabus 

outros que não os impostos às demais pessoas, precisava ser igualmente reconhecida e 

legitimada. Trevisan (2021) esclarece que no processo de repressão, que culmina na introjeção 

da autoridade, a moralidade é estabelecida por intermédio da incorporação das normas de “boa” 

ou “má” conduta. A subserviência ao pai, ilimitado em seu poder, levaria os indivíduos à 

renúncia de suas pulsões por meio da ameaça ao castigo, fundando a demarcação entre o 

permitido e o proibido.  

 Fromm (1972) analisa a associação dialética estabelecida entre o superego e as 

estruturas hierárquicas, indicando a inter-relação entre a instância intrapsíquica e a sociedade 

no estabelecimento da autoridade: 

La autoridad y el superyó son inseparables. El superyó es el poder exterior 

internalizado, y el poder exterior resulta tan efectivo porque ha sido investido con las 

cualidades del superyó. De modo que el superyó no es, de ninguna manera, una 

instancia forjada en los primeros años de vida y que, a partir de entonces, se mantiene 

activa en el hombre, cualquiera sea la índole de la sociedad en la cual este vive. El 

superyó tendería, más bien, a desaparecer o a cambiar totalmente su carácter y sus 

contenidos, si las autoridades decisivas en la sociedad no prolongaran o – mejor dito 

– no renovaran constantemente el proceso de la formación del superyó iniciado en la 

infancia. El hecho de que esas autoridades sean investidas con las cualidades Morales 

del superyó, tampoco significa que la existencia del superyó, gestado en el pasado, y 

su proyección sobre las autoridades basten para que dichas autoridades resulten 

efectivas, aun cuando no cuenten con la fuerza física. De la misma manera en que el 

niño internaliza el poder emanado del padre, por medio de la formación del superyó, 

el mantenimiento y renovación del superyó en el adulto se basa en la continua 

internalización del poder exterior objetivo; porque aunque el superyó convierta el 

miedo a un peligro exterior em un miedo interno, el fator dinámico esencial para su 

formación y conservación sigue siendo la fuerza exterior y el temor a ella. El miedo 

exterior no podría ser internalizado y el poder físico no podría ser transfigurado en 

poder moral si ambos no subsistiesen. (FROMM, 1972, p. 193)5 

 
5 Em tradução livre: Autoridade e superego são inseparáveis. O superego é a potência externa internalizada, e a 

potência externa é eficaz porque é investida com as qualidades do superego. Assim, o superego não é de forma 
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Toda relação de autoridade, de acordo com Fromm, pressupõe certo grau de vínculo 

afetivo entre o subordinado e a instância hierárquica. Entre os diversos afetos que se 

apresentam, que variam entre manifestações conscientes e inconscientes, estão o medo, a 

admiração, o amor, o ressentimento, o ódio. O autor esclarece que, ao demonstrar que os 

homens não são movidos por suas intenções racionais e conscientes, senão por suas paixões 

inconscientes, Freud nos encaminha à compreensão sobre como a estrutura socioeconômica 

prepondera na formação psíquica dos indivíduos, influenciando opiniões e desejos; e 

introjetando, desse modo, os valores vinculados à estrutura modelada pelas condições objetivas. 

Portanto, o domínio do mundo instintivo dos homens é intrínseco ao domínio do mundo externo 

e, nesse sentido, a irracionalidade da dominação atinge todas as esferas, interferindo na 

formação dos indivíduos. 

A família, a primeira instância de interlocução humana, é demarcada pelas condições 

objetivas. Em seu interior, a autoridade exercida pelos adultos na educação das crianças 

influencia a constituição psíquica dos sujeitos em formação, afetando o desenvolvimento tanto 

da autorregulação no comportamento social quanto da capacidade de autorreflexão crítica sobre 

a ação humana no mundo. No entendimento de Horkheimer (2015), as experiências conscientes 

e inconscientes vivenciadas no interior da família plasmam a criança desde os primeiros anos e 

desempenham uma função determinante no exercício de suas faculdades.  

Submetida aos ditames da sociedade administrada e às modificações sócio-históricas, a 

família passa, gradativamente, à condição de reprodutora da ordem e dos valores vigentes, como 

observam Adorno e Horkheimer (1978):  

Quando a pressão não era demasiado severa e, sobretudo, quando se fazia acompanhar 

pela doçura materna, desenvolviam-se homens capazes de, quando necessário, 

procurar os defeitos – mesmo neles próprios; homens que haviam formado, segundo 

o modelo paterno, um espírito de independência, de amor à livre escolha e à disciplina 

interior; homens que sabiam manifestar e praticar tanto a autoridade como a liberdade. 

[...] E a decadência histórica da família contribuiu, justamente nesse sentido, para 

agravar o perigo do domínio totalitário que, por sua vez, tem raízes nas mesmas 

tendências econômicas que vão destruindo a família (ADORNO; HORKHEIMER, 

1978, p. 143-144). 

 
alguma um exemplo forjado nos primeiros anos de vida e que, a partir daí, permanece ativo no homem, seja qual 

for a natureza da sociedade em que vive. Em vez disso, o superego tenderia a desaparecer ou a mudar totalmente 

seu caráter e seu conteúdo, se as autoridades decisivas da sociedade não prolongassem ou – melhor dito – não 

renovassem constantemente o processo de formação do superego iniciado na infância. O fato de essas autoridades 

estarem investidas com as qualidades morais do superego, não significa que a existência do superego, gestado no 

passado, e sua projeção sobre as autoridades sejam suficientes para que essas autoridades sejam eficazes, mesmo 

que não tenham força física. Da mesma forma que a criança internaliza o poder emanando do pai, por meio da 

formação do superego, a manutenção e a renovação do superego no adulto baseiam-se na interiorização contínua 

do poder externo objetivo; pois, embora o superego converta o medo sobre um perigo externo em um medo interno, 

o fator dinâmico essencial para sua formação e preservação continua sendo a força externa e o medo do indivíduo 

em relação a ela. O medo externo não poderia ser internalizado e o poder físico não poderia ser transfigurado para 

o poder moral se ambos não subsistissem. 
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Musse (2021) considera que a ação dos indivíduos, grupos e classes está subjugada à 

amplitude do processo de reificação, incidindo sobre a forma de socialização da criança e, em 

consequência, à internalização da relação desta com as figuras de autoridade. Porém, esclarece 

o autor, ainda que generalizada, essa tendência não é unívoca, uma vez que no processo de 

socialização, a família tem a prerrogativa de atuação, ainda que parcialmente, tanto para a 

submissão quanto para a resistência. E, em seu aspecto mais relevante, a autoridade da família 

constitui-se por meio de sua energia libidinal que “cristaliza, pela via da repressão e da 

sublimação e, sobretudo, por meio de configurações específicas do ‘complexo de Édipo’, 

modalidades distintas de subjetividade, ecoando um espaço de indeterminação e de 

ambivalência presente ou latente no âmbito da cultura” (MARCUSE apud MUSSE, 2021, p. 

273). Entrementes, ainda que a família, instituição que, por estrutura e princípio, diferentemente 

das massas, apresente condições para que o processo de subjetivação se estabeleça, visto que 

as relações em seu interior são consequentes e privadas, sua atuação foi tornando-se, ao longo 

do tempo, cada vez menos decisiva e autônoma, dadas as limitações impostas pelas condições 

objetivas da sociedade vigente:  

A ideia da hereditariedade é um dos elementos mais eficazes por meio dos quais a 

família é ligada à ordem social que a protege, e o indivíduo à família; contudo, ela não 

é o único motivo pelo qual a família se torna interesse vital do Estado. O 

tradicionalismo autoritário sabe perfeitamente que é na família que são transmitidos, 

originalmente, aqueles ‘dogmas e preconceitos’ que ele proclamou como base na 

sociedade [...] (MARCUSE, 1972, p. 125, grifo do autor). 

 Os indivíduos, regredidos, passam à identificação e ao acolhimento de quaisquer 

discursos que se apresentem como verdade absoluta, visto que, privados de condição para 

subjetivação, são induzidos ao conformismo por meio da submissão às representações de 

autoridade externa. Pela restrição à capacidade de orientação por meio do pensamento, a busca 

pelo consenso converte-se na essência das diretrizes sociais em detrimento do exercício acurado 

da reflexão, influenciando o interior da família que, em um movimento recíproco às demandas 

da estrutura, prepara as crianças para a subsunção passiva ao sistema.   

No vislumbre de algum escape à dominação – falamos, portanto, de alguma autonomia; 

a que seria possível dadas as condições objetivas – encontram-se as expressões de resistência 

às instâncias dominadoras da sociedade, envolvendo a complexidade dos fatores sobre os quais 

discutimos. Nesse sentido, é pertinente observarmos que, na consideração sobre as 

circunstâncias que subjugam os indivíduos aos ditames da sociedade administrada, a autoridade 

não é, meramente, questão de arbitração, ou seja, não se estabelece por meio de uma escolha 

livre, independente e autônoma do indivíduo, ainda que consideremos que posicionamentos 

pessoais e coletivos mais elucidados sejam uma possibilidade, mesmo que essa deliberação 
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esteja extremamente circunscrita à dominação do sistema. Adorno (2015) enfatiza que a 

autoridade adquire seu significado no contexto em que se apresenta, destacando que a 

autonomia não se consolida por meio de um simples protesto contra quaisquer expressões de 

liderança. Patto (2000) reitera: 

O que se quer sublinhar com isso é que não nos tornamos autônomos pelo simples 

protesto contra qualquer tipo de autoridade; como Freud argumentou, a descoberta da 

identidade é impossível sem o encontro com a autoridade, o que significa pôr a 

autoridade na gênese do processo de emancipação, o que não quer dizer que se deva 

‘glorificar essa etapa’: quando isso ocorre o resultado será a ‘idiotia sintética que hoje 

encontramos em todos os cantos e paragens’ (PATTO, 2000, p. 176, grifos da autora).  

 

Nos aspectos apresentados concernentes às influências externas na formação dos 

indivíduos, é relevante reafirmar, conforme a análise de Adorno e Horkheimer (1985, p. 143), 

que “a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo da adaptação e não 

preparasse os homens para se orientarem no mundo”. Em contrapartida, alertam os autores, a 

educação seria igualmente questionável ao voltar-se apenas à adaptação, orientando para a 

constituição de um ego frágil. A renúncia à autoridade expressa-se de diferentes maneiras, seja 

por meio de uma educação voltada unicamente ao ajustamento, seja na ausência da sua 

representação na formação dos indivíduos, ambos os semblantes autoritários, conforme 

discutiremos. A autoridade deve ser para a formação humana um transcurso progressivo de 

assimetria temporária. O destino do processo educativo deve culminar na cessão dessa 

assimetria, ascendendo o indivíduo à autoconsciência, formadora de uma autoridade sobre si.  

4.2 A crise na autoridade e os seus efeitos na formação dos indivíduos 

Como vimos, na sociedade administrada as condições humanas estão demarcadas por 

princípios de ordem e de subordinação. Essa submissão à estrutura influencia os indivíduos e 

as instituições, entre elas, a família. Horkheimer (2015, p. 223) analisa a mudança gradativa na 

função da autoridade paterna na família, subsumida aos ditames da sociedade massificada do 

século XX, considerando que “o caráter infantil é formado muito mais pela própria estrutura da 

família do que pelas intenções e métodos conscientes do pai”. No início da ordem burguesa, 

preceitos como autodisciplina, senso de trabalho, uso da razão eram guiados pelo pai que havia, 

por sua vez, experimentado essa mesma orientação familiar ao longo da vida. À época, a 

autoridade paterna era concebida como elemento fundamental e condição inevitável para o 

progresso. Com as mudanças nas condições objetivas da sociedade, o poder pátrio é destituído 

de sua autoridade, visto que a família passa a ser influenciada e delimitada pelo sistema de 

maneira determinante.  
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Fromm (1972) observa que a família, ao reproduzir em sua base a dominação do 

sistema, influencia na constituição psíquica das crianças. Seguindo as análises do autor, 

Rouanet (1983) discorre: 

Cada época suscita o tipo de caráter de que necessita. Fromm chama esse caráter-tipo 

de caráter-social. O caráter social é a soma dos traços comuns a todos os indivíduos 

que estão inseridos na mesma situação social, e na mesma condição de classe. 

Constitui um padrão normativo, em função do qual o processo de socialização modela 

as personalidades individuais. O interesse do grupo (ou da classe dominante) é 

formulado sob a forma de ideologia, a qual se cristaliza como caráter social, e este, 

internalizado no curso do processo de socialização, produz um caráter individual tão 

próximo quanto possível do padrão normativo típico, proposto pelo caráter social. 

Cada sociedade premia a produção daqueles traços de caráter que são socialmente 

necessários. [...] O objetivo do processo de socialização é assim o de reduzir ao 

mínimo a distância entre o caráter individual e o social. Ao fazer o que a sociedade 

exige, e ao abster-se do que a sociedade proíbe, o indivíduo deve ter a ilusão de que 

está agindo autonomamente (ROUANET, 1983, p. 54). 

 Sem a atuação da família na formação dos indivíduos, a submissão ao aparelho 

ideológico apresentaria pouca eficácia, uma vez que é em seu âmago que o aprendizado sobre 

a autoridade é introduzido, seja em sua aceitação como personificação da força, seja na 

assimilação de princípios éticos e críticos. No primeiro caso, o requisito indispensável da 

autoridade é o poder de seus líderes. O indivíduo espera por proteção e segurança, mas, ao 

mesmo tempo, deve temê-los na circunstância de prescindir de qualquer elucubração ou ação 

de resistência à dominação. O governante é severo, mas justo. A família molda em sua 

descendência a receptividade a esses valores: as crianças são educadas na concepção de que 

seus pais não mentem jamais e que cumprem todas as exigências morais que demandam de seus 

sucedâneos. Um dos grandes choques da vida infantil, observa Fromm (1972), dá-se na 

descoberta das crianças sobre a falácia referida à imagem construída a respeito de seus 

genitores. Mas como a escola e, mais tarde, o sistema erigem novas autoridades em substituição 

às iniciais, e essas autoridades são pouco acessíveis ao exame, a ilusão de moralidade 

estabelecida na infância subsiste. Fromm alerta que as “rebeliões” contra a autoridade, nesse 

caso, apenas substituem uma por outra, sem efeito, uma vez que a estrutura psíquica não foi 

alterada.  

Adorno e Horkheimer (1978, p. 145), como vimos, coadunam com essa concepção. 

Estando a família indissoluvelmente ligada à sociedade, sua estrutura dependerá, em grande 

parte, do processo social e não, unicamente, de sua essência: “a crise da família é a crise da 

desintegração da humanidade”. Por outro lado, analisam os autores, ainda que submetida aos 

poderes socialmente emanados, a família se caracteriza como uma instância favorável à 

individuação e com possibilidades de formação para a resistência, visto que é a instituição em 

que há certa liberdade privada. Diferentemente da esfera pública, na família as relações não se 
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baseiam unicamente pela lógica de mercado, ou seja, não se constituem como relações 

prevalentes de concorrência; nela, os indivíduos não atuam apenas como função, mas como 

sujeitos. Nesse sentido, a família pode favorecer a construção de valores e atitudes que não 

levem à adesão cega à ordem social instaurada, mas à ideia de uma condição humana melhor, 

ainda que, reforçam os autores, sejam condições profundamente circunscritas porque 

submetidas a uma sociedade dominadora e mediada pelos interesses das classes dominantes.  

Adorno; Frenkel-Brunswik, Levinson e Sanford (1950), ao analisarem os aspectos que 

levam à formação da personalidade autoritária, apontam para as configurações familiares nas 

quais a função paterna se consolida na forma controladora e disciplinar de assujeitamento dos 

filhos. Essa relação de subserviência culminaria na estruturação de uma personalidade 

dependente da voz do outro e refém de figuras substitutas, nas quais é depositada uma visão 

rígida de idealização e de glorificação. Nessa dinâmica de submissão, o processo de 

individuação se estabelece de maneira desajustada porque baseada na tipificação do 

comportamento, com consequente obstrução no desenvolvimento da autonomia do 

pensamento.  Em um dos capítulos da pesquisa, Else Frenkel-Brunswik (1950), nas análises 

sobre as configurações familiares e a ascendência paterna na formação da personalidade 

autoritária, destaca a importância da família na constituição psíquica das crianças, considerando 

que o primeiro núcleo de convivência humano é onde aprendem sobre o manejo das relações 

interpessoais. Os resultados da pesquisa indicaram que indivíduos preconceituosos 

apresentavam características em comum: idealização dos pais, principalmente no que concerne 

a características externas como força, vigor, beleza; educação rigorosa intimidatória, baseada 

em ameaças, punições e ausência de diálogo; e qualificações permeadas de estereótipos de 

glorificação em relação à figura paterna, mas atreladas a sentimentos de injustiça e de medo, 

ainda que não conscientes. Não é surpreendente que se revelem, nesses estudos, traços de 

ressentimento e fantasias de vingança em relação à figura do pai autoritário por trás da aparente 

atitude de complacência, exteriorizada nas falas dos entrevistados. De acordo com os 

resultados, o sentimento de ressentimento – assim como a submissão a figuras de liderança 

autoritárias – acaba por ser projetado nos demais grupos sociais, externos à família. Os sujeitos 

que apresentaram pontuação alta em relação a tendências autoritárias expressaram alta 

valoração materialista, ou seja, uma visão utilitária das relações humanas, além de 

características como rigidez do pensamento, rasa capacidade argumentativa e inflexibilidade 

em relação à diversidade; traços que levam ao empobrecimento das relações humanas e à 

hostilidade, característicos do fascismo, e presentes na sociedade administrada. O estudo aponta 

ainda que as crianças expostas pelos familiares à submissão violenta tendem a desenvolver 
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comportamentos antagônicos em relação aos considerados mais “fracos” como forma de 

retaliação; ou por identificação com a própria fragilidade e desamparo vividos na infância, em 

que essa identificação, inconsciente, é externalizada na forma de projeção sobre os outros. Com 

essa descarga despótica sobre os indivíduos, em alinhamento com uma mobilização estratégica 

de discurso, a reiteração do sistema é fortalecida, impedindo a ruptura com a ordem 

estabelecida. Essa feição heteronômica da constituição dos indivíduos é campo profícuo para a 

consolidação de ideias provisórias e não fundamentadas em que o entendimento do mundo 

como espaço comum e compartilhado é ignorado, sendo substituído, facilmente, pela adesão 

cega às coletividades e a seus discursos irracionais.  

Freud (2013) analisa esses movimentos de massa, buscando identificar as razões de sua 

influência na vida psíquica dos indivíduos. O sentimento de poder irrestrito e os impulsos 

inconscientes recalcados que emergem nessas coletividades são aspectos libidinais estudados 

pelo autor. A massa, desprovida de pensamento crítico e capturada pelo ideal do grupo, é 

submetida, na forma de servidão voluntária, ao discurso do líder. A palavra se torna absoluta. 

Inebriados pelas garantias de suposta liberdade e de proteção derivadas dessa adesão 

massificada, os indivíduos abdicam voluntariamente da responsabilidade sobre o que pensam. 

Nesse estado de regressão psíquica, o objeto é colocado no lugar do ideal de eu. Assim, o ideal 

de eu se transforma no ideal da massa personificado no líder com potencial para identificação 

cada vez mais intenso. O indivíduo, destituído de sua subjetividade, se agrega à coletividade 

amorfa e heterônoma. Com dificuldade para o estabelecimento de vínculos interpessoais, o 

sujeito fragilizado é facilmente induzido a investir energia libidinal no próprio ego: quanto mais 

o ideal de eu estiver aderido ao eu, maior a tendência de subsunção às conglomerações.  

A conexão estabelecida nessa dinâmica é falsa porque não se desdobra em um vínculo 

efetivo e consistente, uma vez que objetiva interesses externos sem significação real para os 

indivíduos: 

A decisão que o indivíduo deve tomar em cada situação não precisa mais resultar de 

uma dolorosa dialética interna da consciência moral, da autoconservação e das 

pulsões. Para as pessoas na esfera profissional, as decisões são tomadas pela 

hierarquia que vai das associações até a administração nacional; na esfera privada, 

pelo esquema de cultura de massa, que desapropria consumidores forçados de seus 

últimos impulsos internos. As associações e as celebridades assumem as funções do 

ego e do superego, e as massas, despojadas até mesmo da aparência da personalidade, 

deixam-se modelar muito mais docilmente segundo os modelos e palavras de ordem 

dadas, do que os instintos de censura interna. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

167-168). 

 

Os autores concluem a análise observando que se, à época do liberalismo, a 

individuação de parte da população condicionava-se à adaptação da sociedade ao estágio da 
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técnica, na sociedade corrente o sistema socioeconômico demanda um movimento de massas 

que não consente a individuação.  

Se, por um lado, a manifestação violenta da autoridade dominadora costuma ser 

percebida como autoritária, por outro, a ausência do exercício da autoridade não costuma ser 

entendida do mesmo modo, ou seja, não é comumente interpretada como expressão autoritária. 

Mas se compreendemos que, como analisa Arendt (2003), ao prescindir de sua função de 

responsabilidade frente às crianças, os adultos transferem essa mesma responsabilidade para 

aqueles que não estão preparados para assumi-la, verificamos que se configura uma autoridade 

que, por sua isenção, torna-se autoritária.  

Arendt (2003) considera que a gravidade da crise na autoridade se expressa por meio de 

seu alastramento em áreas pré-políticas6, como nomeia, quais sejam, a família e a escola. Na 

primeira, por tradição e constituição, o papel da autoridade sempre fora aceito como 

necessidade natural, a sobrevivência; e política, a continuidade da civilização. Com o evento de 

seu declínio, o processo de transição do ambiente privado para o coletivo, a escola, instituição 

que introduz a criança ao mundo, inicia-se sem alicerces substanciados. O compromisso 

formativo referenciado que deveria se iniciar na família é por esta abdicado e delegado à escola 

em um processo regressivo que impulsiona as crianças a buscarem figuras substitutas de 

ascendência já na primeira infância. A escola, por sua vez, igualmente submetida à lógica do 

mundo administrado, depara-se com as mesmas limitações em relação às atribuições formativas 

que deveriam estar pautadas na ação legítima e intransferível da autoridade.  

A autora alerta que a transição de uma instituição à outra não deve confundir-se, de 

modo algum, com uma transição direta ao mundo. A escola é, antes de tudo, um espaço de 

intermediação, e o educador é o representante responsável pela interlocução entre as gerações, 

sendo essa mediação acedida na forma de autoridade: 

A autoridade do educador e as qualificações do professor não são a mesma coisa. 

Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a qualificação, por 

maior que seja, nunca engendra por si só autoridade. A qualificação do professor 

consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém, 

sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo 

(ARENDT, 2003, p. 239). 

 

 
6 Na concepção de Arendt (2003), a família e a escola são instituições anteriores à entrada dos indivíduos na vida 

pública, esfera do domínio da ação política. Assim, a autora considera essas instituições instâncias antecessoras 
ao exercício pleno da cidadania e, portanto, pré-políticas, entendendo que é de responsabilidade dos adultos a 
educação das crianças para que estas possam, futuramente, atuar com autonomia e consciência no espaço 
público.  
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Na busca de caminhos para essa crise, consolida-se, em alguns discursos, a ideia de que 

o colapso da autoridade é a fonte de todos os males, assim como o seu restabelecimento 

suscitaria a solução de todos os problemas, como observa Carvalho (2015): 

Ora evocam a falta de autoridade como causa de uma crescente deslegitimação da 

cultura escolar (que teria perdido a centralidade na formação das novas gerações), ora 

afirmam a força de sua presença nos processos de intensificação do governo de si e 

na normalização das condutas sociais. Ora a força da autoridade institucional é 

descrita como responsável pela violência simbólica por meio da qual a escola 

inculcaria um arbitrário cultural que legitimaria a reprodução das desigualdades, ora 

é à sua fragilidade que atribuem a maior parte dos problemas ligados à indisciplina, à 

incivilidade ou à violência por parte dos alunos. Em síntese, ou bem a relação 

educacional fundada na autoridade é descrita como um dispositivo coercitivo – 

herdado das hierarquias pré-modernas ou engendrado em função de novas exigências 

de conformação social –, ou bem se evoca a necessidade de sua restauração como 

remédio para os impasses de um processo educacional que perdeu a confiança em sua 

eficácia e a certeza de seu sentido (Carvalho, 2015, p. 981). 

  

Carvalho (2015) analisa que essas tendências têm um aspecto comum, qual seja, a 

indistinção entre uma relação de autoridade, estabelecida por meio da legitimidade, e as 

relações baseadas na coerção, portanto, expressões de violência. Essa indistinção é evidenciada 

tanto na rejeição à autoridade como na sua restauração por meios violentos. De um modo ou de 

outro, observamos como tanto a ausência de autoridade quanto a sua expressão autoritária 

tendem a conduzir à violência. 

A formação da identidade pressupõe o encontro com a autoridade e o seu exercício 

pressupõe a existência de um respeito mútuo à diferença. Sem essa dupla credibilidade não é 

possível diferençar a autoridade da violência ou da persuasão (ARENDT, 2003). Tanto a 

presença de mecanismos de coerção quanto a horizontalização das relações no processo 

formativo dos indivíduos indicam para a destituição da autoridade. Na persuasão, a simetria 

implica a entrada de recursos baseados na argumentação para o convencimento, traduzindo-se 

em ação manipulatória, expressão de violência silenciosa e simbólica. Por outro lado, a coerção, 

para além de seu aspecto autocrático, destitui a autoridade de sua função, visto que a entrada da 

força da lei como mecanismo de controle e de dominação pode facultar a obediência, mas 

jamais será capaz de instituir uma relação de autoridade.  

Como vemos, no campo educativo e na sociedade, pseudoformação e heteronomia se 

fortalecem mutuamente, observando-se uma profunda ausência de responsabilização em 

relação ao espaço público e à coletividade. Essa subordinação dos indivíduos à estrutura, 

desconectada dos vínculos interpessoais e das questões do mundo, se desmembra em expressões 

de violência. Silva (2019) examina esses efeitos, afirmando que 

conforme a análise de Adorno, a adaptação ao existente tem como contrapartida a 

acomodação à natureza, a conversão do movimento adaptativo realizado em algo 

aceito como natural. Pode-se dizer que a adaptação assim processada é 
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institucionalizada nos elementos da cultura, inclusive, na escola e, com ela, toda a 

violência desse esquema de dominação progressiva também é institucionalizada. 

Para Adorno, a principal forma de violência presente na escola é a negação da 

própria formação (SILVA, P., 2019, p. 160-161). 

Qualquer forma de violência não justificada conforma-se em desumanização, como 

veremos na sequência, pois incide na dignidade humana. Em tempos de endurecimento e de 

conversão utilitária do conhecimento, o sistema político se torna incompatível com a vida 

humana e, nesse abismo de indiferença, a edificação de dinâmicas relacionais baseadas em certa 

normalização dos componentes violentos assevera a crise. 
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5 A VIOLÊNCIA E SUA REPERCUSSÃO NA EDUCAÇÃO 

5.1 Sobre a violência7 

O tema da violência é permeado de discussões sobre sua origem, motivações e 

desdobramentos, sendo, por vezes, definido por análises pouco abrangentes que levam a 

justificações irracionais e arbitrárias, como no caso em que a manifestação violenta, entendida 

como intrínseca ao indivíduo e à cultura, não seria passível de intervenção (SILVA e RISTUM, 

2010). Esses posicionamentos impedem um exame mais aprofundado sobre o problema, pois 

ignoram o necessário debate sobre as diversas formas por meio das quais a violência se 

expressa, assim como os fatores intrínsecos e extrínsecos relativos a essas manifestações.  

Freud (2010a; 2011) distingue duas formas mais específicas de agressividade: o 

narcisismo das pequenas diferenças e a pulsão de morte. Na primeira, os indivíduos agrupam-

se por características comuns com as quais se identificam, voltando a sua agressividade para 

alvos externos, grupos ou indivíduos, sobre os quais reconhecem feições ou valores rechaçados 

pela coletividade à qual pertencem. Esse princípio de conservação vincula-se à projeção 

direcionada a esse outro, ou seja, às características pessoais consideradas inaceitáveis em si, 

não identificadas conscientemente, e evidenciadas naquele sobre o qual é feita a oposição ou a 

ação violenta. Na pulsão de morte, os impulsos, inconscientes, levam o indivíduo a colocar-se 

repetidamente em situações dolorosas, na reedição de experiências antigas não elaboradas. Em 

articulação com a pulsão de vida, orientada à conservação das unidades vitais existentes, 

trabalham na tentativa de extinguir o mal-estar causado na relação do indivíduo com a cultura, 

sendo constitutivas da vida psíquica (LAPLANCHE e PONTALIS, 2001). Por meio da forma 

como o indivíduo autorregula as suas pulsões, elas podem conduzir tanto para o progresso 

quanto para movimentos regressivos, entre os quais, a violência. Crochick (2020) analisa como 

a violência pode ser multifacetada e contraditória em sua expressão:  

Silenciosas, as pulsões de morte destroem para eliminar a tensão existente, quando 

dissociadas das pulsões de vida; quando associadas, a destruição pode ser necessária 

para o progresso e também para os movimentos que tornam a sociedade justa; neste 

sentido, a violência não é somente criticável, mas pode ser necessária, quando tem um 

objetivo racional a ser obtido, que visa, justamente, alterar uma situação que é violenta 

em sua base. (CROCHICK, 2020) 

 
7 A Organização Mundial da Saúde define a violência como “o uso deliberado ou a ameaça de uso deliberado da 

força física ou poder, da ameaça, direta ou indireta, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade, que acarreta, ou corre forte risco de acarretar, um traumatismo, uma morte, um dano moral, uma 

discriminação, um mau desenvolvimento, uma carência”. https://www.who.int/pt Acesso em 12.09.2021 

 

https://www.who.int/pt
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 A violência compreende fatores sociais e psicológicos em suas manifestações. Ela se 

evidencia de diferentes maneiras, tanto nas instituições quanto nos indivíduos e, nesse sentido, 

a análise sobre cada forma de sua expressão é condição para o seu enfrentamento. Como as 

exigências para a vida em sociedade são contraditórias e conflitantes, a regulação entre a 

renúncia aos desejos individuais e a necessidade de adequação à cultura estabelece diferentes 

graus de tensão na relação dos indivíduos com a coletividade, expressando-se, muitas vezes, 

por meio da agressividade ou da violência. 

De acordo com Costa (2003), a violência emerge no manejo das situações conflituosas, 

objetivando a satisfação dos desejos individuais ou grupais:  

A violência, diríamos, por tudo que é possível constatar e demonstrar, é um artefato 

da cultura e não seu artífice. Ela é uma particularidade do viver social, um tipo de 

‘negociação’, que através do emprego da força ou da agressividade visa encontrar 

soluções para conflitos que não se deixam resolver pelo diálogo e pela cooperação 

(COSTA, 2003, p. 62, grifos do autor).  

 

Em seu entendimento, ainda que manifestações de agressividade possam converter-se 

em violência, nem toda ação agressiva constitui-se como ato violento. Costa esclarece que a 

violência é exteriorizada quando há o desejo de dominação ou destruição do outro, sendo, da 

parte atingida, interpretada como ação violenta. Embora o desejo de destruição seja, muitas 

vezes, guiado por atitudes impulsivas e emocionais, influenciado por experiências pessoais 

violentas ou derivado de condições macrossociais, Costa argumenta que um comportamento 

emocional não é um comportamento destituído de razão:  

A irracionalidade do comportamento violento deve-se ao fato de que a razão desconhece 

os móveis verdadeiros de suas intenções e finalidades. A violência é irracional quando 

e porque se dirige a objetos substitutivos, na acepção psicanalítica do termo. [...] Seria 

este o sentido preciso da violência como sinônimo de irracional, sentido que nada tem 

a ver com obscurecimento ou desestruturação da consciência, do ato de violência 

(COSTA, 2003, p. 37-38, grifo do autor). 

 Em compasso, Arendt (2016, p. 81) assinala “que a violência frequentemente advenha 

da raiva é um lugar-comum, e a raiva pode realmente ser irracional ou patológica, mas isso 

também vale para qualquer outro sentimento humano”. Assim, atitudes violentas não se validam 

por meio da justificação unívoca sobre a impulsividade ou a irracionalidade dos indivíduos, 

mas, também, em iniciativas por vezes orquestradas que visam, em determinadas instâncias, a 

dominação e, no limite, a destruição. A violência é, de acordo com Costa (2003), acima de tudo, 

abuso de poder porque carrega em si a arbitrariedade e a gratuidade.  

Por outro lado, como vimos, os indivíduos estão submetidos aos ditames da sociedade 

administrada e ainda que essa conformação não se dê, em sua maioria, à luz da consciência, 

esse assujeitamento é derivado do processo de dominação e, portanto, manifesto na forma de 
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violência. Silva e Casco (2021, p. 231) observam que “[...] em uma sociedade caracterizada 

pela exploração do trabalho, a violência adquire um caráter estrutural. A própria humanidade 

das pessoas lhes é expropriada conjuntamente com a expropriação do produto de seu trabalho.” 

O efeito ideológico da sociedade administrada incide na base psíquica dos indivíduos, 

impelindo-os à abdicação de responsabilidade frente a suas posições e suas escolhas, uma vez 

que o deslocamento da autoridade para os alicerces do Estado sedimenta a ausência de 

consciência dos indivíduos no que concerne a sua atuação no mundo, consolidando os efeitos 

da dominação. De uma maneira ou de outra, entendemos que a violência é, por um lado, 

propriedade do instinto, mas, por outro, impulsionada por fatores sociais externos ao indivíduo, 

devendo, por sua complexidade e desdobramentos, ser objeto de envergadura pública.  

Engels (1976) localiza a violência na repressão engendrada pelas relações de produção, 

geradoras de desigualdade. A hierarquia de funções e de conexões adquire a forma de razão 

objetiva, na qual lei e ordem identificam-se com a própria vida em sociedade. Assim, dadas as 

condições impostas pelo sistema, toda forma de autoridade se expressa de maneira tirânica, uma 

vez que subjuga os indivíduos à adaptabilidade excessiva em função da necessidade de 

sobrevivência. Essa subsunção à estrutura conduz os homens a um estado de alienação que, em 

seus extremos, os direciona à pactuação deliberada com a dominação, favorecendo a 

naturalização e a justificação da violência infligida sobre si e sobre a sociedade.  

Se, em uma instância, nos deparamos com análises que incorporam componentes sociais 

e psíquicos à discussão, em outra, algumas teorias menos abrangentes apresentam a violência 

como derivada de circunstâncias isoladas, entre elas, fatores de risco; ou impulsos irracionais 

que se dirigem para a destruição; ou condições psicológicas, como no caso dos transtornos 

psíquicos (FARRINGTON, 2002), definindo a violência como efeito de ações ou de contextos 

unívocos, desconsiderando os elementos macroestruturais e/ou multifatoriais. De um modo ou 

de outro, entendemos que essas manifestações destrutivas que incidem nas relações humanas, 

resultantes de demarcações instintivas e contingenciais, são, em parte, passíveis de arbitração 

em alguma medida, ainda que tenhamos clareza do quão limitadas sejam as possibilidades de 

deliberação sobre as nossas ações e reações, dadas as condições objetivas e subjetivas às quais 

estamos submetidos. Indicamos, entrementes, para o risco de que, ao nos considerarmos 

irremediavelmente subordinados às circunstâncias ou ao sistema, cessem todas as investidas de 

resistência à dominação ou, o que seria de maior gravidade, que todas as expressões de violência 

sejam justificadas acriticamente como decorrentes das condições às quais nos encontramos 

submetidos, formalizando um pacto com a barbárie. Em ambos os casos, a consequência é a 

conformação de um mundo cada vez mais violento, encaminhando-nos à aniquilação. Nesse 
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sentido, Meneses (2021) ressalta a pesquisa desenvolvida por Crochick e Crochick (2017), a 

partir dos estudos de Voors, cujo resultado encaminha à conclusão de que as crianças, mesmo 

com pouca idade, apresentam capacidade para compreensão, ainda que dentro de suas 

limitações, de que condutas violentas são indesejáveis para a vida em sociedade e, assim, podem 

assumir o empenho na autorregulação de seus instintos.  

Debarbieux (2002) problematiza tanto a delimitação quanto a abrangência depreendida 

na conceituação da violência, argumentando que essas concepções teóricas estão diretamente 

relacionadas às medidas adotadas pelo poder público, em ambos os casos, como meio de 

controle e, muitas vezes, para a adoção de estratégias coercitivas, sob a justificação de 

contenção ou de diminuição dessas manifestações dentro e fora das instituições de ensino. Em 

seu entendimento, a circunscrição rígida do conceito, incorporando as mais diversas formas de 

sua exteriorização nessa demarcação, é fazer um mau uso de sua expressão: 

[...] é um erro fundamental, idealista e histórico crer que definir a violência, ou 

qualquer outro termo, por sinal, seja uma questão de se aproximar o máximo possível 

de um conceito absoluto de violência, de uma ‘ideia’ de violência que faz com que a 

palavra e a coisa estejam para sempre adequadas. Não se trata sequer de dizer que as 

palavras evoluem juntamente com um ‘contexto’ externo, que faria com que uma 

definição original evoluísse - que apenas a ilusão de uma permanência etimológica 

pode ser encontrada (DEBARBIEUX, 2002, p. 64, grifos do autor). 

 

O empenho deve direcionar-se para um exame acurado sobre a circunstância de cada 

manifestação, em análise minuciosa e aprofundada sobre o fenômeno, por meio de pesquisas 

rigorosas; e demonstrar como os resultados dessas investigações tornam a realidade mais nítida 

e esclarecida, objetivando a formação humana e o enfrentamento à violência, sem perder de 

vista a dimensão de limitação e de temporalidade de todo processo científico.  

Os riscos da abrangência no uso do termo referem-se às medidas de controle decorrentes 

do grande número de denúncias de atos interpretados como ação violenta; denúncias que 

inferem a qualquer atitude de incivilidade uma conotação de gravidade com incitação para 

medidas coercitivas, baseadas em políticas repressivas, que se justificam pela grande incidência 

de violência na sociedade (DEBARBIEUX, 2006). Por outro lado, há de se observar os riscos 

da normalização direcionada às ações de incivilidade, pois carregam, em sua recorrência, a 

predisposição para se converterem em violência.  

Para Arendt (2016), violência e poder são instâncias opostas, em que a presença absoluta 

de uma indica a ausência categórica da outra. Essa dialética não se refere a uma múltipla 

exclusão, a não ser em casos extremos como o da dominação, mas a uma relação de 

proporcionalidade. Arendt caracteriza o poder, constitutivo das comunidades políticas, como 

resultante da capacidade humana para a ação conjunta, sendo decorrente da legitimidade 
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estabelecida pela comunidade, sempre passível de destituição por ela mesma. Diferentemente, 

a violência, ainda que por vezes seja justificável, jamais será legítima. Nessa relativização, é na 

desintegração do poder que se formaliza a possibilidade de instauração da violência. Arendt 

(2016, p. 19) chama a atenção para os riscos da “[...] imprevisibilidade onipotente que 

encontramos no momento em que nos aproximamos do domínio da violência”. Ainda que sob 

argumentos justificáveis, o perigo da violência situa-se na possibilidade, nada remota, de que 

os meios se sobreponham aos fins e, como consequência, a mudança provável seja para um 

mundo mais violento. A autora demarca a perigosa relação que, por vezes, se configura entre 

poder e violência, sendo a última passível de ser entendida como pré-requisito para o poder. 

Arendt resguarda, nessa análise, as situações políticas emergenciais, como no caso dos regimes 

totalitários, em que há total ausência das relações de poder, entendendo que, nesses casos, uma 

resposta violenta à dominação pode ser a única saída, momentaneamente, para a restituição da 

liberdade e da democracia.  

Sobre as deliberações relativas às expressões da violência, Benjamin (2013, p. 139) 

caracteriza como mentalidade da violência aquela desprovida de diálogo, a qualidade intrínseca 

da civilidade: “[...] existe uma esfera da não-violência no entendimento humano que é 

totalmente inacessível à violência: a esfera da ‘compreensão mútua’, a linguagem”. Para o 

autor, o uso da violência para instauração ou manutenção do direito só corrobora quando 

expressado como meio, caso contrário, dissipa-se em argumento e validação. Ainda assim, 

Benjamin é cauteloso sobre essa justificação, alertando para os riscos concernentes ao estado 

de direito quando a violência administrada encontra espaço para a sua sedimentação.  

Na vertente de Arendt (2016) e Benjamin (2013), Crochick (2019, p. 9) denota o perigo 

da acriticidade quando relativizamos a discussão sobre violência em seus meios e fins. Sob a 

argumentação de uma pretensa racionalidade como justificativa para o uso de meios violentos, 

“[...] a própria distinção entre meios e fins pode restringir a crítica a esses últimos e permitir 

aos primeiros se tornarem fins, como princípios que podem conservar uma ordem violenta”. 

Com o progresso tomado como um fim em si mesmo, a lógica da integração se confirma como 

a nova ideologia, incidindo no estabelecimento e na justificação da violência a partir da redução 

do indivíduo. 

Nessas considerações, entendemos a educação como meio para a formação de uma 

consciência que, ainda que imersa em suas limitações, possa aceder às determinações objetivas 

e subjetivas dos indivíduos e, desse modo, atuar na dimensão política do processo formativo. 

Essa dimensão política, esclarece Oliveira (2021, p. 332), “[...] circunscreve-se como uma ação 

que busca uma intervenção social específica, cujo foco esteja voltado para o entendimento 
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racional dos obstáculos que impedem a superação da realidade objetiva em seus aspectos 

repressivos.” Portanto, uma formação elucidativa, como crítica direcionada à sociedade, 

apresenta condições para o enfrentamento aos elementos vinculados à pseudoformação e, em 

consequência, à dominação.  

Dias (2022, p. 231) analisa que a escola, assim como a sociedade, expressa as suas 

contradições, pois “[...] ao mesmo tempo em que colabora com a manutenção da barbárie como 

forma de relacionar-se com o outro, cada vez mais ela se apresenta como uma das poucas 

instituições sociais que se responsabiliza pela formação dos indivíduos.” Identificar e analisar 

criticamente as demarcações externas e internas que incidem sobre as instituições educativas, 

assim como as discussões e ações progressivas e regressivas que ocorrem em seu interior, é 

condição para a consolidação de iniciativas direcionadas à superação da pseudoformação e ao 

enfrentamento à barbárie:  

Entende-se que qualquer atividade, inclusive educacional, ao não assimilar a 

autocrítica, relativiza valores e ideais e apresenta efeitos regressivos à humanização. 

Conserva a dependência e a servidão, contribuindo para a ilusão de que é possível 

apreender, apenas no universo objetivo (econômico), instrumentos capazes de 

combater a dominação. A educação, apesar de ser contraditória, seria a única via capaz 

de oferecer possibilidades de autodesmistificação e rompimento com a barbárie. 

(ZANOLLA, 2010) 

  

Adorno e Horkheimer (1985) observam que a sociedade tem recursos intelectuais e 

tecnológicos suficientes para extinguir as mazelas do mundo, entre elas, a violência. Mas, como 

esses avanços e o sentido da vida humana não caminham em compasso, vivemos um processo 

de degeneração física e moral cada vez mais intenso, decorrente do desejo de dominação. 

Entretanto, ainda que em movimentos progressivos e regressivos, a educação, no exercício de 

sua atuação política direcionado à formação dos indivíduos, apresenta potencialidade para a 

reflexão e para a intervenção sobre essas condições objetivas, considerando o enfrentamento às 

forças anticivilizatórias.  

5.2 Autoridade, formação e violência na escola 

A escola, como instituição, foi concebida pelos gregos, entre os anos 400 e 300 a.C., 

tendo como premissa a formação humana. Desde a sua criação até o século XIX era privilégio 

das classes mais abastadas. Com o desenvolvimento econômico alçado pela indústria, já sob a 

perspectiva da racionalidade tecnocrática e da demanda de mão de obra ajustada às diretrizes 

de mercado, a educação escolar foi ampliada para atender a todos (PIASSA, FERREIRA e 

BUENO, 2019). No entanto, a proposição originária, endereçada à formação humana, 

distanciou-se de seus objetivos:  
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Esta escola agora tem um propósito bastante claro: contribuir com a formação de mão 

de obra para a economia, ao mesmo tempo em que deveria favorecer a hegemonia do 

Estado, no sentido de manter uma unidade nacional em torno de seus signos culturais 

mais importantes (MOREIRA, 2001). A subjetividade nesse contexto sofre, 

obviamente, um processo de recrudescimento [...] uma vez que os conteúdos escolares 

perdem seu potencial iluminista de esclarecimento para dar lugar a “técnicas de como 

pensar”, de como se integrar a uma coletividade social focada no aumento da produção 

de bens para o consumo. [...] A formação deixa de ser a premissa central desta escola 

para dar lugar a uma racionalização instrumental da existência. (PIASSA, FERREIRA 

e BUENO, 2019, p. 184) 

 

O ideário de escola como instituição prestadora de serviços deriva desse contexto sócio-

histórico, alicerçado na lógica capitalista, profundamente difundida. Silva e Casco (2021, p. 

215) analisam as demandas incididas sobre a escola na modernidade: “Recai sobre a escola a 

exigência de que assegure a transmissão da cultura, o desenvolvimento de habilidades que 

favoreçam a adaptação ao já estabelecido e sua manutenção, e a formação de uma consciência 

que permita produzir novos sentidos para a vida social.” Os autores observam que, ainda que a 

escola exerça suas funções de maneira mais esclarecida, em resistência à ordem estabelecida, 

“[...] sua correspondência dialética com a sociedade revela que a força da totalidade social se 

constitui e se realiza por meio de cada particular.” Martins, Machado e Furlanetto (2016), em 

consonância com os autores, afirmam que, apesar de todos os elementos estruturais limitadores 

à realização de um processo formativo direcionado à humanização dos indivíduos, a escola, 

concebida nos pilares da democracia, tem como incumbência a apresentação às crianças de 

princípios e valores democráticos, e de normas sociais e culturais para o acolhimento de todos. 

No entanto, se verificamos que as instituições educacionais não encontram credibilidade 

como representantes da cultura, não seria a transposição da responsabilização sobre todas essas 

exigências sociais relativas à educação, direcionada unicamente à escola, um dos elementos de 

adensamento no que concerne às expressões de violência no espaço escolar?  

Adorno (1995a), em Tabus acerca do magistério8, analisa os efeitos do declínio da 

autoridade espelhados na figura do professor9 que ocupa a posição, socialmente instituída, de 

demérito na hierarquia das profissões. Nessas condições, a ação educativa relaciona-se, de 

 
8 “[...] utilizo o conceito de tabu de um modo relativamente rigoroso, no sentido da sedimentação coletiva de 

representações que, de um modo semelhante àquelas referentes à economia, já mencionadas, em grande parte 

perderam sua base real, mais duradouramente até do que as econômicas, conservando-se porém com muita 

tenacidade como preconceitos psicológicos e sociais, que por sua vez retroagem sobre a realidade convertendo-se 

em forças reais” (ADORNO, 1995a, p. 98). 
9Com intenção de oferecer fluidez à leitura, adotamos o uso do gênero masculino socialmente estabelecido e 

presente nas diversas citações que virão a seguir. Porém, ressaltamos que consideramos prementes e pertinentes 

as discussões acerca dessas nomenclaturas, tendo em vista os dilemas sociais e individuais no que se refere à 

desigualdade de gênero, à diversidade e à identidade sexual. 
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maneira equivocada, às sanções docentes, inerentes ao exercício do magistério, em que o 

professor é identificado como aquele que “castiga” inadvertidamente: 

A isto acrescenta-se algo essencial, bem conhecido na psicanálise. Na elaboração do 

complexo de Édipo, a separação do pai e a interiorização da figura paterna, as crianças 

notam que os próprios pais não correspondem ao ego ideal que lhes transmitem. Na 

relação com os professores este ego ideal se reapresenta pela segunda vez, 

possivelmente com mais clareza, e eles têm a expectativa de poder se identificar com 

os mesmos. Mas por muitas razões novamente isto se torna impossível para eles, 

sobretudo porque particularmente os próprios mestres constituem produtos da 

imposição da adequação, contra o qual se dirige o ego ideal da criança ainda não 

preparada para vínculos de compromisso (ADORNO, 1995a, p. 111). 

 

No estabelecimento de uma relação distorcida entre educação e punição, em que o 

professor é percebido, erroneamente, como o único agente deliberativo para os limites aplicados 

e entendidos como penalizações, a autoridade docente fragiliza-se ainda mais.  

Em busca de saídas para os dilemas hierárquicos manifestos na escola, algumas 

vertentes pedagógicas apontam para as iniciativas individuais como solução na restauração da 

autoridade docente (TALLONE, 2011). Bourdieu (2010) problematiza essa discussão a partir 

do que nomeia paradoxo do carisma professoral: a ilusão da ação docente como recurso 

independente e decisório para a transformação social. Essa idealização de empoderamento, 

tanto por parte dos educadores quanto das instituições, fomenta uma relação, por vezes 

antagônica, em que cada parte responsabiliza a outra sem o devido reconhecimento sobre a 

subsunção sedimentada às estruturas de poder. O autor analisa que os professores são 

frequentemente “intimados a resolver completamente e cada um por sua própria conta as 

questões que a instituição tende a excluir por seu funcionamento mesmo” (BOURDIEU, 2010, 

p. 85). Por outro lado, não havendo iniciativas educativas isoladas, seja dos docentes ou seja 

das instituições – ou de ambos, em sintonia –, restaria a submissão resignada às diretivas da 

sociedade administrada.  Tratar-se-ia, portanto, de encontrar uma concepção de autoridade 

consonante com o contexto sociopolítico da atualidade? Adorno (1995a) sugere que não. Em 

seu entendimento, a discussão não deve incidir na demarcação sobre a figura de autoridade ou 

sobre a adaptabilidade necessária para o seu exercício, mas em como suceder de forma 

consciente e crítica essa responsabilidade. 

Consideramos que a forma como a autoridade docente é exercida influencia diretamente 

a incidência de manifestações violentas na escola, ainda que, como discutiremos, essa 

responsabilização não seja unívoca. Adorno et al. (1950) indicam que em uma sociedade 

autocrática como a nossa, qualquer forma de autoridade se expressa de maneira autoritária. 

Nesse sentido, tanto a sua ausência quanto a sua presença na forma autoritária tende a converter-

se em violência. Em circunstâncias pouco debatidas, em que a abstenção da autoridade se 
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manifesta, como no caso da transposição de responsabilidade, os matizes autoritários 

constituem-se pouco evidentes e, como consequência, naturalizam-se. Na abdicação da função 

educativa pelos adultos, com consequente transferência dessa responsabilidade para os 

educandos, os seus desdobramentos expressam-se, muitas vezes, em feições de indisciplina ou 

de agressividade, visto que os estudantes, sujeitos em formação, ainda não têm a 

autoconsciência suficientemente esclarecida no que se refere aos seus direitos e seus deveres 

para com a coletividade, portanto, tendem à priorização de seus desejos em detrimento das 

responsabilidades para com o grupo. Desse modo, na denegação da autoridade, institui-se a 

violência.  

Pereira e Zuin (2019, p. 8), em pesquisa realizada em uma escola de ensino básico, 

observaram que se, por um lado, as causas reais do enfraquecimento da autoridade docente não 

são facilmente percebidas pelos professores “[...] o mesmo não acontece com a identificação de 

seus efeitos, que ficam claramente explicitados, principalmente quando descrevem o tipo de 

relação dos alunos com a escola, considerado altamente hostil.” Os autores indicam que, na 

perspectiva docente, a responsabilização sobre os atos de violência é direcionada a fatores 

externos, como a sociedade e a família, destituindo a escola e os educadores de seus deveres no 

trabalho com os estudantes. Como elemento agravante, salientam Pereira e Zuin, essa 

transferência da responsabilização tende à conversão em graves preconceitos, pois, em 

determinadas circunstâncias, cria-se uma imagem negativa sobre os estudantes oriundos de 

comunidades pobres ou de bairros considerados violentos, por exemplo. 

 No ímpeto de contenção das expressões de violência, estando estas relacionadas, em 

parte, à abdicação da responsabilização dos adultos no processo formativo, entram em voga 

modelos educacionais autoritários, implementados por meio de instrumentos normativos de 

vigilância e de controle, como identificam Lewin, Lippitt e White (2010); Martins, Machado e 

Furlanetto (2016); Montoya (2021); Vinha e Tognetta (2014), que acabam por fomentar 

justamente o que intencionam amainar, as relações violentas. As palavras de ordem proferidas 

pelos educadores expressam-se de maneira arbitrária e autoritária; como consequência, a 

violência emerge sob a forma de demarcação de território, de cada uma das partes, deflagrando 

ressentimento e polarização nas relações. Para além dos componentes regressivos implícitos, 

essa perspectiva disciplinar – não formativa – é ilusória, visto que o controle permanente, tanto 

em relação aos sujeitos quanto aos acontecimentos, não se sustenta em continuidade.  

Essa proposição educativa baseada no controle se manifesta em todas as instâncias, 

referindo-se não apenas à relação professor-aluno. Silva e Ristum (2010) observam que as 

cobranças dirigidas aos professores por parte das instituições educacionais manifestam-se na 
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mesma medida das impostas pelos docentes ao alunado; e as cobranças estão relacionadas ao 

controle e à produtividade, valores caros à sociedade administrada. Os docentes associaram 

essas exigências sobre a sua atuação e a pressão por resultados a formas de violência 

institucional. Santos, Borges e Lopes (2019) analisam essas exigências aos docentes, derivadas 

de prerrogativas externas, associadas a processos mensuráveis sobre a “qualidade da educação”, 

cujo foco respalda-se na relação causalista entre currículo, avaliação e formação. Ainda que 

esses instrumentos e conteúdos sejam alicerces essenciais para o trabalho educativo, na prática, 

seus fundamentos baseiam-se no princípio do conhecimento como mercadoria, assim como a 

atividade pedagógica, em que os professores se veem em constante ameaça de julgamento sobre 

a sua atuação. Sendo assim, concluem as pesquisadoras, “[...] estamos diante de uma 

compreensão de currículo e de avaliação como processos controlados.” (SANTOS, BORGES 

e LOPES, 2019, p. 248)   

 As análises que identificam a violência manifesta na escola como decorrência direta da 

violência presente da sociedade, na justificação circunscrita sobre essas expressões intramuros, 

acabam por eximir os educadores e as instituições de ensino de sua responsabilidade. Aquino 

(1996;1998); Crochick et al. (2018; 2021); Meneses et al. (2021); Silva e Casco (2021); Zanolla 

(2010; 2018) argumentam que ainda que os efeitos da violência presente na sociedade devam 

ser considerados, a escola deve direcionar as suas análises para as manifestações proximais, 

atuando sobre elas. Dias et al. (2021) observaram, nos resultados de pesquisa, que as 

concepções dos professores sobre as causas de manifestações de bullying entre os estudantes 

estavam centradas, em sua maioria, no indivíduo; ou justificadas por fatores como relações 

familiares, dificuldades de socialização e elementos externos. Em compasso, Meneses et al. 

(2021); Pereira e Zuin (2019) indicam essa mesma tendência, na argumentação dos educadores 

e das instituições, à vinculação das expressões de violência a elementos externos, destituindo a 

escola de sua responsabilidade. Todos os pesquisadores apontam, como Adorno (1995a), para 

o papel intransferível dos educadores na identificação e na intervenção sobre as diversas formas 

de violência manifestas na escola, dimensionando a necessidade de um trabalho formativo de 

reflexão e de conscientização no lugar de medidas coercitivas.  

Submetida à lógica da sociedade administrada, a escola exercita, na função social de 

conservação e na função ideológica de legitimação, a violência pedagógica tanto em relação à 

pressão para o êxito, geralmente associado ao desempenho acadêmico, quanto na reprodução 

dos mecanismos geradores de fracasso e de exclusão (BOURDIEU, 2010), ou seja, pelos 

julgamentos escolares muitos alunos são invalidados. A metodologia a serviço da 

disciplinarização e de uma seleção excludente é regressiva. O que deveria ser referenciado para 
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diferençar é utilizado para eliminar as diferenças e, como resultado, eleger aqueles que 

participarão do processo educativo e aqueles que não terão acesso a ele, ainda que estejam 

formalmente dentro da instituição. Além de validar e sustentar a desigualdade por meio da 

violência simbólica, a escola impede a apropriação subjetiva de manifestações culturais plurais 

ao apresentar a cultura consagrada da classe dominante como única referência. Bourdieu e 

Passeron (2014) salientam as formas sutis de repressão intramuros que se efetivam por meio da 

validação de determinadas técnicas pedagógicas que não são, muitas vezes, na perspectiva dos 

autores, menos violentas do que castigos corporais, porque se pautam na ideologia do dom 

como forma de negar a produção e a manutenção da desigualdade dentro da escola. Os autores 

denunciam o uso de técnicas de autoridade para garantir a adesão ao caráter adaptativo na 

educação que, entre outras coisas, operam por meio da sedução em discursos que propagam o 

valor do “diálogo”, da “participação” e da “valorização das relações humanas”, dissimulando a 

violência subjacente.  

Salientamos que essas análises não intencionam infligir uma responsabilização 

unilateral sobre as instituições educativas que, sabemos, se encontram submetidas aos desígnios 

da sociedade administrada. Mas observamos que essa sujeição embrenhada na prática educativa 

subtrai qualquer possibilidade de autocrítica sobre os artifícios regressivos utilizados em nome 

de uma suposta formação. Ao se referenciar às práticas educativas por sua funcionalidade 

social, ou seja, em uma perspectiva meramente adaptativa e utilitária, em que a educação como 

experiência simbólica é descartada, a escola reifica as relações e os processos de aprendizagem, 

reafirmando a lógica do mundo administrado, perdendo, desse modo, o seu lugar de enunciação.  

Arendt (2003) e Benjamin (2012) alertam para as consequências de uma educação 

utilitária, em que a relação com o saber é substituída pela aplicabilidade de técnicas pedagógicas 

atreladas à ideia de fixidez do saber, dificultando o percurso dos indivíduos em direção à 

formação do pensamento crítico “[...] de tal modo que ele não transmitisse, como se dizia, 

‘conhecimento petrificado’, mas, ao invés disso, demonstrasse constantemente como o saber é 

produzido. A intenção consciente não era a de ensinar conhecimentos, mas sim a de inculcar 

uma habilidade.” (ARENDT, 2003, p. 232, grifo da autora) Nas análises sobre a incorporação 

de metodologias e de técnicas na escola, Dias (2022) argumenta sobre como a forma pela qual 

esses recursos são utilizados, na perspectiva adaptativa e voltada à competição, promovem a 

violência: 

Lamentavelmente, dada a ênfase dos projetos pedagógicos no desenvolvimento das 

chamadas ‘competências’ e o alinhamento das instituições escolares com a ideologia 

da sociedade administrada (HORKHEIMER; ADORNO, 1985) em que a eficácia dos 

processos se torna um fim em si mesmo por meio da valorização da técnica, é 

frequente que o destaque na hierarquia oficial seja medido pelo sucesso do estudante 
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em adaptar-se, em uma constante atitude de submissão e obediência ao que é 

demandado como tarefa, observando muito mais os prazos e protocolos burocráticos 

da entrega das atividades do que sua qualidade ou pertinência (DIAS, 2022, p. 237). 

 

Adorno (1995a) reitera a premência sobre o reconhecimento de insuficiência, dadas as 

condições objetivas, em relação às intervenções possíveis no campo educativo que, ao invés de 

obliterar as possibilidades para a superação da dominação, estimula a relação dialética entre 

escola e sociedade na direção de uma formação esclarecida: “[...] 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, 1995a, p. 183). O reconhecimento sobre as instâncias limitadoras à 

formação e à intervenção da escola no mundo concebe arbítrio ao exercício educativo, rumo à 

emancipação, uma vez que incide sobre as possibilidades de enfrentamento à lógica reprodutora 

do sistema. Nesse sentido, a compreensão sobre as diversas manifestações de violência na 

escola favorece que sejam elaboradas análises mais aprofundadas sobre como as forças 

objetivas da sociedade materializam-se nos indivíduos para que, desse modo, possam ser 

propostas iniciativas direcionadas ao seu enfrentamento. (CASCO, 2007; DIAS, 2022; 

PEDROSO, 2019; SILVA, 2015; SILVA e CASCO, 2021)  

Questões urgentes exigem posicionamento. O processo educativo é da ordem da 

imprevisibilidade: não há garantias sobre os seus desdobramentos, o que não nos exime de 

nossa responsabilidade quando decidimos assumir a função de educadores na formação dos 

outros. Trata-se de como a escola ressoa para além do seu projeto político-pedagógico, 

conferindo significado às experiências, visto que é a partir delas que os preceitos formativos 

mais caros – a humanização e a individuação – encontram pleito em direção à uma educação 

que aplaque os efeitos da alienação, dos quais pouco escapamos. Nos referimos à fundação para 

o desenvolvimento de uma mentalidade alargada, conforme nos indicou, há tanto tempo, Kant 

(2005).  

É a necessária atenção às escolhas feitas, alicerçadas no princípio de responsabilização 

com o mundo, fundamento da vida política, posto que o compromisso precisa ser com o bem 

comum. Talvez não haja possibilidades para uma mudança social por meio da educação, dadas 

as condições objetivas, mas não agir implica compactuar com a ideologia da sociedade 

administrada e com a dominação. Se eximir dos debates e da ação sobre os assuntos humanos 

não pode ser compatível com o exercício de estar no mundo. 
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6 REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA REMEMORADA 

6.1 Proposta 

Este estudo fundamenta-se na experiência rememorada, em articulação com a pesquisa 

teórica desenvolvida, como meio para a reflexão crítica sobre o objeto, tendo como base a 

retomada de cenas observadas sobre as práticas pedagógico-educacionais em sala de aula. 

Atuando em instituições de ensino como professora, coordenadora e pesquisadora, pude 

participar de contextos variados que foram determinantes para o meu percurso formativo. 

Algumas das experiências vividas, mesmo quando do lugar de observadora, influenciaram a 

minha trajetória tanto na prática escolar quanto na pesquisa acadêmica.  

Os dilemas que abrangem as discussões sobre autoridade e violência perpassam 

conteúdos diversos: a definição desses conceitos; as suas inter-relações e consequentes 

manifestações; os efeitos dessas expressões na vida dos indivíduos, dos grupos sociais e 

instituições; e sobre quais são as reais possibilidades de intervenção, tanto na escola quanto na 

sociedade, para a conformação de um mundo menos violento. Um dos maiores impasses nesses 

debates refere-se às expectativas redentoras sobre a educação na prevenção e na redução das 

manifestações de violência dentro e fora da escola, depositando nas instituições educacionais e 

nos educadores a responsabilidade de resolução dos problemas sociais.  Por outro lado, 

entendemos como pleito inalienável do processo educativo - com as devidas reservas, sobre as 

quais debateremos - o investimento em uma formação que ofereça possibilidades para a 

constituição de sujeitos sensíveis e responsáveis, direcionando para a organização de uma 

sociedade menos desigual e mais consciente, ambos elementos essenciais, ainda que não sejam 

os únicos, no enfrentamento à violência.  

São diversas as perspectivas e as abordagens passíveis de serem analisadas sobre o 

objeto; todas com a mesma importância, gravidade e urgência para o debate. Porém, 

considerando o necessário aprofundamento do estudo com a intenção de delinear proposições 

para a problemática da pesquisa, definimos por refletir sobre a relação entre o objeto e os 

impasses relativos à formação docente. Reiteramos que os dilemas acerca da pseudoformação, 

apresentados anteriormente, não se restringem à atuação docente; abarcam a instituição escolar 

e, a rigor, a sociedade. Consideramos, entrementes, ser o professor figura central e 

indispensável para o processo educativo e, por esta razão, as reflexões direcionam-se à relação 

entre o exercício da autoridade docente e a produção do contexto de violência na escola. 
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6.2 Objetivos 

a) Investigar o entendimento dos teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt, 

especialmente Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, assim como o de Hannah 

Arendt10 – cuja produção intelectual dialoga com a posição dos autores – e o de 

pesquisadores da área da pedagogia e da psicologia que se fundamentam nessas 

perspectivas teóricas, sobre a relação entre autoridade e violência. 

b) Refletir, a partir da teoria estudada e da experiência profissional da pesquisadora em 

escolas, sobre a relação entre as ações referidas à autoridade docente e os seus efeitos 

tanto na consolidação quanto na redução das expressões de violência, considerando a 

relação professor-aluno e aluno-aluno. 

    6.3 Método 

Foram coletados dados, por meio da memória evocada, a partir da seleção de três cenas 

observadas em sala de aula, envolvendo circunstâncias referidas à temática de investigação e 

com abordagem analítica qualitativa do conteúdo. Os resultados estão apresentados na forma 

de discussão comparativa e crítica, de acordo com as etapas descritas: 

1- Exercício de evocação da memória sobre as situações observadas na sala de aula, 

pertinentes à temática, circunscritas às relações entre professor e aluno; e aluno e aluno. 

2- Seleção, entre todas as cenas rememoradas, daquelas que concedem maior relevância ao 

objeto da pesquisa, levando em consideração os conteúdos da memória evocada e a 

qualidade dos registros documentais produzidos e compilados à época. 

3- Registro descritivo das cenas selecionadas, redigido em dois tempos: 

 

a) Notação sobre as cenas rememoradas, sem consulta a registros e/ou documentos, 

organizando os dados de memória em ordem cronológica de eventos. 

 
10 Conforme descrito no Capítulo 2, utilizamos, para esta pesquisa, os autores da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, assim como alguns outros teóricos e pesquisadores articulados com o pensamento dos autores de 
referência. Entretanto, os teóricos mencionados neste objetivo, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Hannah 
Arendt são aqueles com quem aprofundamos os estudos e que oferecem ao trabalho importantes contribuições, 
dispostas ao longo de toda a pesquisa.  
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b) Consulta posterior a anotações e relatórios sobre as cenas descritas, redigidos, em 

parte, pela pesquisadora, à época; em parte, disponibilizados pelas escolas para 

consulta no momento das observações. Essa compilação abrange apontamentos sobre 

estudantes, grupos-classe, professoras, coordenadoras e instituições. 

 

4- Cotejamento entre a pesquisa teórica, apresentada na primeira parte da dissertação, e os 

relatos descritivos redigidos sobre as cenas; e recortes breves de outras situações correlatas 

à discussão que afluíram à memória durante o processo de escrita. 

 

Consolidei o hábito da notação sobre as minhas experiências profissionais há muito tempo, 

após a participação em um curso de formação de educadores, com duração de dois anos, no 

Espaço Pedagógico.11 Essas reflexões, organizadas por meio de relatos narrativos e descritivos, 

ampliam as possibilidades de análise sobre o meu trabalho, uma vez que, ao sistematizar e 

elaborar as ideias, dúvidas, hipóteses, averiguações, alegrias e frustrações, fortaleço o campo 

do meu conhecimento e, em consequência, a minha prática como educadora. Esses registros 

são variados – reflexões sobre estudantes ou grupos-classe; acompanhamento de docentes; a 

minha atuação; a observação sobre a prática de outros educadores; o acompanhamento com 

famílias. De modo geral, são referidos a situações ou sujeitos que me instigam, portanto, não 

são derivados de exigências burocráticas institucionais, mas de um desejo. Em alguns casos, 

essas narrativas se mantêm em produção por muitos meses e, quando se encerram, há sempre 

outra circunstância chamando à reflexão.  

Dentre essas produções encontram-se as selecionadas para este estudo. No exercício de 

evocação das cenas, a primeira parte do processo, fiz anotações, durante algumas semanas, 

sobre várias experiências vividas ou testemunhadas por mim. Após esse período, em uma 

segunda triagem, mantive oito cenas, as quais foram consideradas as que mais se ajustavam à 

temática da pesquisa, de modo a oferecer elementos para uma reflexão aprofundada sobre o 

objeto. Além disso, defini por trabalhar com situações em que não estava diretamente 

envolvida, no sentido de resguardar o necessário distanciamento para análise, ou seja, cenas 

em que ocupava a posição de observadora. Dessa seleção, iniciei um inventário sobre os 

registros e os documentos compilados de cada cena, por meio do qual mantiveram-se cinco 

possibilidades. Por fim, selecionei três cenas que, entre as suas características em comum, 

 
11 O Espaço Pedagógico foi um centro de formação de educadores, localizado na cidade de São Paulo, no bairro 

do Brooklin, idealizado e coordenado por Madalena Freire em parceria com diversos profissionais das áreas de 
Educação, Psicologia, Letras e Artes. 
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referenciam-se a uma faixa etária aproximada e centralizam-se na observação de determinado 

aluno ou aluna na relação com o grupo e com as professoras. Esses elementos comuns foram 

delimitados com o objetivo de prover melhor articulação às análises e às reflexões. 

Para o cotejamento com a teoria e com as pesquisas empíricas, cujas produções são densas 

e amplas, foram selecionadas as que dialogam de maneira mais conexa e aprofundada com o 

objeto, conforme a exposição apresentada no Capítulo 2. Como discutiremos a seguir, alguns 

frankfurtianos, entre eles, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin, além de 

Sigmund Freud, Hannah Arendt e alguns pesquisadores, analisam a relevância e a validade do 

trabalho com a evocação de memória para a produção do conhecimento, constitutiva da 

segunda parte desta pesquisa. 

6.4 A memória como meio para a (re)elaboração das experiências vividas 

 Adorno (2017, p. 131) indaga sobre a ideia de verdade na ciência, inferindo que “O que 

o positivismo censura ao pensamento é algo que o pensamento mil vezes soube e esqueceu, e 

só neste saber e esquecer ele se tornou pensamento. Pois o pensamento deve apontar mais além 

do seu objeto porque nunca o alcança”. Denunciando a (falsa) precisão que a metodologia 

científica pretende cumprir, o autor conclui que “O pensamento que transcende tem mais 

radicalmente em conta a sua própria insuficiência do que o pensamento dirigido pelo aparelho 

científico de controle” (ADORNO, 2017, p. 131). Essa perspectiva debate os riscos da crença 

irrestrita sobre a acuidade do método científico, pautada no estabelecimento da lógica formal 

como o único percurso válido para a produção de conhecimento. Especialmente quando o 

processo é estritamente respaldado em dados empíricos observáveis sobre o objeto, 

desconsiderando análises mais abrangentes que ultrapassam o campo do que é verificável em 

si: a intervenção subjetiva. A fixação do objeto impede a sua análise por meio de outras 

diretrizes, ou seja, que o objeto possa ser pensado em sua contradição. (HEGEL, 2014). Não 

argumentamos no sentido da ausência de validade ou de relevância na teoria, pelo contrário, 

reconhecemos o seu valor fundamental para a produção do conhecimento, mas consideramos 

que o objeto não deva ser reduzido ao conceito, visto que o pensamento é constituído pelo 

sentido dado às nossas interpretações a partir da experiência subjetiva. A palavra que enclausura 

o objeto baseia-se na lógica formal porque não admite a contradição. Em “Três estudos sobre 

Hegel”, Adorno (2013) retoma a discussão:  
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Que a ciência cuide menos da vida das coisas do que de sua conformidade com suas 

próprias regras motiva o conceito hegeliano de reificação. Aquilo que aparece como 

uma verdade irredutível e intocável é já produto de um processo preliminar, algo de 

secundário e derivado. [...] A própria objetividade da ciência é meramente subjetiva: 

a objeção de Hegel ao trabalho irrefletido do entendimento é tão racional como a 

correção que ele faz. [...] Hegel reconheceu nela aquilo que ela revelou ser atualmente, 

em inúmeras pesquisas vazias e obtusas, a saber, a unidade entre a reificação - ou seja, 

entre uma objetividade falsa, exterior à própria coisa, abstrata, segundo a linguagem 

de Hegel - e uma ingenuidade que confunde a cópia do mundo, fatos e números, com 

o seu fundamento (ADORNO, 2013, p. 157-158). 

A formação circunscrita a princípios tecnocráticos aliena, uma vez que o culto aos fatos 

refreia a possibilidade de sobrelevação. Adorno e Horkheimer (1985) apontam para esse risco, 

relacionando o pensamento científico enrijecido com a regressão à magia, no impedimento dos 

homens para a superação do existente. Uma vez que o objeto é movimento, a sua restrição ao 

conceito não pode ser validada como formulação do pensamento para a produção de 

conhecimento se considerarmos que não há fiabilidade no processo quando dissociado da 

experiência. Sem construção subjetiva, estamos condenados à repetição autômata.   

Em compasso, Benjamin (1989; 2017) considera que a ideia positivista de experiência 

inflige riscos às formulações como a exclusão de dúvidas, contradições e ressignificações 

necessárias à análise e à elaboração do pensamento, instâncias essenciais quando debatemos 

sobre educação. O autor avalia que “[...] o que é decisivo não é a passagem de conhecimento a 

conhecimento, mas o salto adentro de cada conhecimento. É ele o sinal insignificante da 

autenticidade, que o distingue de toda mercadoria de série fabricada a partir de um molde” 

(BENJAMIN, 2017, p. 119). O sentido formativo, cuja substância está alicerçada na 

consciência sobre o presente, demanda que da análise sobre o objeto emerja mais do que dados 

empíricos: que dialogue com os sujeitos da experiência do presente e do passado, em conjunção. 

Benjamin (2012) sublinha a primordialidade na evocação da memória sobre as experiências 

anteriores, vividas ou narradas, como redenção do que foi esquecido.  

Horkheimer (2002, p. 68) pondera sobre a premência da intervenção subjetiva para a 

formação do pensamento, sempre atrelada a uma forma de construção cujo recurso está na 

retomada e na análise crítica do processo, portanto, indissociável da memória: “O pensamento 

é fiel a si mesmo, sobretudo, quando está pronto a se contradizer, porquanto preserva, como 

elemento inerente à verdade, a memória do processo em que esta foi alcançada”. O autor 

argumenta que o conceito de ‘fato’ é, em si, produto da alienação, uma vez que a formulação 

restringe o objeto da experiência em categorias rígidas e determinadas. O pensamento resignado 

ao mecanismo de produção abstrai sua particularidade e seu sentido, visto que fatos “[...] são 

muitas vezes fenômenos de superfície que obscurecem mais do que clarificam a realidade 

subjacente” (HORKHEIMER, 2002, p. 87).  
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A evocação da experiência por meio da memória – com a análise rigorosa que o processo 

exige em vistas à produção de conhecimento – possibilita que percursos sejam refeitos não 

apenas em seu sentido simbólico, mas no desvelamento de seus conteúdos latentes e do que foi 

recalcado, ressignificando o passado e o presente, propiciando ao pensamento a oportunidade 

de construção de novos saberes a partir do repertório que emerge. A experiência é inconciliável 

com a asserção rígida, uma vez que “a fixidez destitui a experiência de sua autoridade” 

(AGAMBEN, 2014, p. 26). Como observa o autor, “não se pode formular uma máxima nem 

contar uma estória lá onde vigora uma lei científica”. O exercício da rememoração, por outro 

lado, abarca dilemas referentes ao lugar da subjetividade e da objetividade no trabalho de 

formulação do pensamento. Ainda que não seja possível uma justa medida na sua realização, 

há de se ponderar acerca do distanciamento necessário para que a análise infira fiabilidade à 

argumentação.  

Em sua dissertação “Reflexões sobre a experiência de acompanhamento escolar no 

Ensino Fundamental 2”, a pesquisadora (SILVA, 2019) justificou a escolha metodológica de 

construção de relatos narrativos sobre a sua experiência a partir da evocação da memória, 

indicando que 

[...] uma experiência particular pode ser explorada de modo a interrogar o saber 

estabelecido [...] para justamente na singularidade de uma construção narrativa poder 

trabalhar com aquilo que inevitavelmente resta de qualquer esforço de adequar uma 

experiência a um saber (SILVA, L. G., 2019, p. 34).  

 Simas (2018) observa que as reflexões produzidas durante o processo de rememoração 

sobre as suas experiências abrangeram quatro aspectos: a escrita, a retomada sobre as 

dificuldades vividas à época, os sujeitos de interlocução e os saberes construídos. A 

pesquisadora esclarece que, ao se colocar em diferentes lugares e em diferentes tempos, 

acessava os “excedentes de visão”, ou seja, as elaborações construídas a partir de novas 

reflexões e se conscientizava, desse modo, acerca da sua constituição como docente. 

Percebendo o que antes era imperceptível, construía "memórias de futuro" e, por meio dessa 

nova interlocução com as cenas vividas e testemunhadas no passado, mudava o presente, a fim 

de alcançar as aprendizagens desejadas. Na mesma direção, Amaral (2004), Castro (2020) e 

Saraiva (2020) consideram que novos sentidos são construídos por meio do processo de 

retomada das experiências; sentidos esses que não poderiam ser elaborados à época dos 

acontecimentos. Saraiva (2020, p. 49) conclui suas reflexões explicitando que não intenciona 

uma reconciliação com o passado, mas “[...] aproximar pensamentos, produzir relações entre 

memória, tempo e espaço, multiplicando seus tantos enlaces. Para tanto, o tempo cronológico 
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é posto em movimento: o passado que relampeja é imagem, memória permanentemente se 

fazendo”. 

A escola é palco de produção de memórias. Nesse sentido, relatos e narrativas sobre a 

prática educativa, engajadas em reflexões aprofundadas e solidamente embasadas, oferecem 

possibilidade para a elucubração e a problematização sobre a realidade pedagógica. A equação 

que se constitui por meio da articulação da teoria com a experiência rememorada deve estar 

alicerçada na entrega sem reservas à segunda, evitando que conceitos estejam circunscritos ou 

consolidados de antemão. Porém, como nos alerta Adorno (2013, p. 166), esse processo só será 

bem-sucedido “quando o potencial desse conhecimento que apenas se atualiza por meio da 

imersão no objeto já se encontrar no próprio conhecimento como teoria”. 

Nas análises sobre a constituição e o funcionamento da memória, escopo de sua obra, 

Freud (1976b) examina a importância da interlocução entre a experiência presente e a evocada, 

observando que 

uma poderosa experiência no presente desperta no escritor criativo uma lembrança de 

uma experiência anterior (geralmente de sua infância), da qual se origina então um 

desejo que encontra realização na obra criativa. A própria obra revela elementos da 

ocasião motivadora do presente e da lembrança antiga (FREUD, 1976b, p. 108).  

 O conceito de memória em Freud não concerne ao mero resgate do objeto, ou seja, à 

simples retomada de conteúdos armazenados e passíveis de evocação, mas ao sentido atribuído 

à percepção sobre experiências individuais ou coletivas. Sendo assim, a memória não se 

restringe a elementos centrados na experiência revisitada, mas, sobremaneira, na articulação e 

na incorporação desta aos dados do presente (FREUD, 2010b). Experiências anteriores 

conscientes ou recalcadas entram em interlocução com acontecimentos atuais, favorecendo que 

o conhecimento constituído até então seja (re)indagado sobre sua validade e seu sentido, 

possibilitando a sua reformulação. A memória é, portanto, campo das pulsões e de seus 

desdobramentos: 

Freud atribui, no artigo Pulsões e destinos da pulsão, o desenvolvimento psíquico aos 

estímulos endógenos. À vista disso, podemos concluir que são as pulsões, e não a 

excitação externa, os verdadeiros motores que levaram o psiquismo ao seu atual nível 

de desenvolvimento. Em consequência, a memória pode ser entendida como uma 

exigência da pulsão. O que está em jogo é essencialmente a ideia de uma recordação 

que se apresenta num momento posterior ao da inscrição, o que faz com que a 

evocação da lembrança se efetue, não pela presença constante do traço, mas por uma 

associação de envios e reenvios que trilham caminhos e possibilitam a memória. Em 

outras palavras, os traços mnêmicos precisam ser entendidos, essencialmente, como a 

condição de possibilidade da rememoração consciente (PEIXOTO; OLIVEIRA, 

2012, p. 262-263, grifo das autoras). 

De acordo com as autoras, para Freud, a consciência vincula-se à instância subjetiva do 

psiquismo, assim, tanto os processos externos quanto os internos emergem na evocação dos 
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registros da memória. Ou seja, as percepções que afluem à consciência são referidas na 

confluência entre os estímulos dos acontecimentos do presente e o resgate da memória, 

caracterizando-se por eventos distintos, porém articulados: o momento da experiência e a 

rememoração dessa experiência com possibilidade de novos sentidos e afetos não produzidos à 

época. É nessa articulação entre o vivido e o rememorado que narrativas e relatos abrem frestas 

para o conhecimento ressignificado.  

Uma vez que as experiências sempre se corporificam na relação com o objeto, toda 

história é construída na multiplicidade e na coletividade, mesmo quando comunicada por meio 

de um único narrador. Na transmissão, aquele que narra apropria-se dos saberes construídos, 

individual e coletivamente, em cada experiência: a cada narração, uma nova formulação. O 

narrador reflete, simultaneamente em suas interpretações, sobre a própria experiência e sobre 

os conteúdos comunicados por outros. Assim, as histórias compartilhadas, mesmo não tendo 

sido vividas, tornam-se parte de quem as testemunha, uma vez que a participação na partilha de 

experiências narradas é uma forma de vivenciá-las. Benjamin (2012) observa que a experiência 

pela qual passa o narrador ao protagonizar um relato não é passiva, visto que aquele que conta 

uma história é tocado por ela, transformando-se. Como se, em uma inversão de lugares, a 

narração se utilizasse do narrador distraído:  

Distração essa que permitiria uma apreensão do que não remete ao mesmo identitário, 

ao contrário, ao estar sem o foco concentrado na procura pelos mesmos aspectos já 

dados de antemão, é possibilitada a transmissão do que não é particularizado, da 

dimensão coletivizante que faz as narrativas seguirem sendo contadas em sua potência 

criadora (SCRAMINGNON, 2021, p. 5). 

 Desse modo, a narrativa e o relato constituem-se por meio de contribuições singulares 

que imprimem sentido para a construção coletiva. Na rememoração das histórias individuais e 

comunitárias reconfiguram-se as articulações entre o passado e o presente, ou seja, as memórias 

evocadas são passíveis de novas interpretações.  

Arendt caracteriza a presença do homem no mundo a partir de três instâncias 

fundamentais: a natalidade, a pluralidade e a narratividade. (LARA, 2015). Para a autora 

(ARENDT, 2003) a narratividade é uma das mais altas qualidades humanas, uma vez que os 

acontecimentos do passado, ao serem recuperados e transmitidos entre as gerações, expressam-

se como manifestação da pluralidade dos indivíduos na cultura. A narração abarca o meio pelo 

qual comunicamos nossa presença no mundo, portanto, só permanece aquilo que é passível de 

ser transmitido, visto que é na interação dialógica que se reconhece a presença do outro. São as 

narrativas que outorgam o testemunho da existência humana e dos vínculos que se constituem 

na interlocução entre os que convivem em uma mesma época e a herança das gerações 
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anteriores. Nesse sentido, essas transmissões se colocam como um instrumento de apreensão 

da realidade inacessível à teoria, pois permitem, ao mesmo tempo, a aproximação ao fenômeno 

específico e o encontro com o conteúdo humano compartilhado, aquilo que é da ordem do bem 

comum. Arendt (2010) e Benjamin (2012) entendem a rememoração como laço com o passado, 

por meio do qual encontram-se as possibilidades de elaboração sobre o ocorrido e, portanto, de 

reformulação das ações humanas para a transformação do mundo presente.  

 Nessas considerações, o estudo desenvolvido nesta pesquisa, a partir de dados coletados 

por meio da experiência rememorada, investe-se do método com vistas à necessária exigência 

sobre o processo de interlocução entre os conteúdos factuais, descritos nas cenas, e a articulação 

destes com a teoria, desdobrando-se nas reflexões apresentadas. Entrementes, consideramos 

como parte intrínseca do método o componente subjetivo e, por esse motivo, ao longo do 

processo de escrita da análise de dados, breves recortes de outras cenas, referidas a experiências 

pessoais e a outras cenas testemunhadas, foram inseridos na discussão, uma vez que afluíram à 

consciência, dando significação ao pensamento e, por vezes, mudando o curso das reflexões e 

argumentações da pesquisa. 

6.5 Relatos das cenas escolares 

 Foram selecionadas três cenas observadas pela pesquisadora em sala de aula, 

envolvendo crianças do ensino fundamental I, entre 7 e 10 anos. As cenas apresentam, como 

característica comum, a centralização em estudantes que, por razões distintas, geram 

dificuldades para as professoras e para as escolas em relação ao acompanhamento de seu 

processo educativo, nas relações interpessoais e/ou na aprendizagem. Nenhuma das crianças 

protagonistas nas cenas adequa-se, na visão das professoras e das coordenadoras, à descrição 

de alunos em situação de inclusão escolar.  

Os relatos localizam-se nos últimos anos da primeira década dos anos 2000. A definição 

sobre o período circunscrito respaldou-se nas seguintes considerações: a estreita relação e 

pertinência das cenas com a problemática da pesquisa; a quantidade e a qualidade dos registros 

de observação, reflexivos e pormenorizados, redigidos à época e in loco que favoreceram a 

precisão para o aprofundamento da discussão; e, como será possível verificar, a atualidade das 

situações descritas, tema que problematizaremos adiante, sobre as quais poderíamos considerar, 

caso não conhecêssemos o período em que transcorreram, tratarem-se de um tempo mais 

recente.  
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  As cenas estão divididas em duas partes. Na primeira é apresentado um breve histórico 

da criança a partir do relato12 feito pelas professoras e coordenadoras e do acesso à 

documentação concedida pela coordenação ou docentes, como relatórios, materiais do aluno e 

diagnósticos psicopedagógicos13. A segunda parte refere-se à narração das cenas observadas, 

envolvendo conteúdos factuais e breves inferências interpretativas.  

 As escolas em que ocorreram as cenas descritas, duas privadas e uma pública, todas 

localizadas na cidade de São Paulo, caracterizam-se por um perfil semelhante entre si no que 

se refere ao Projeto Político-Pedagógico (PPP)14. São instituições que se denominam 

humanistas e com práticas direcionadas à formação crítica dos estudantes. Baseiam-se no 

modelo participativo e na pedagogia de projetos. Todas ressaltam, em alguma medida, a 

perspectiva da educação democrática de ensino, envolvendo a escuta e a participação do corpo 

docente, discente e comunidade nos debates acerca dos eventos do âmbito escolar.  

 As observações deram-se por diferentes razões. Em uma das escolas, participava de uma 

atividade de estágio decorrente da etapa final de um processo seletivo, cuja contratação não se 

efetivou. Em outra, a observação referia-se ao estágio obrigatório de um curso de extensão 

sobre uma temática distinta da do objeto desta pesquisa. Por fim, a terceira observação ocorreu 

em circunstância não planejada, em que eu estava na escola para acompanhar uma atividade 

direcionada à formação do corpo docente e que fora cancelada; a coordenadora convidou-me a 

observar uma das aulas, uma vez que havia me deslocado até a instituição, com o objetivo de 

que pudesse conhecer a dinâmica do trabalho em sala de aula. Portanto, a minha posição nas 

três cenas era, estritamente, a de observadora, ou seja, com o mínimo de interação junto às 

crianças e às professoras. Nessas circunstâncias, nas situações de violência observadas – nas 

quais não foram testemunhados rompantes ostensivos de agressão física ou verbal; ou eventos 

em que as crianças estivessem sem a supervisão de um adulto –, as minhas intervenções 

limitaram-se a conversas posteriores com as professoras, com a intenção de desdobramentos na 

forma de reflexão sobre a prática. Em um dos casos, apresentado nas análises que seguem, a 

interlocução, que aconteceu após a observação, objetivou uma intervenção mais direta, uma vez 

 
12 Os relatos baseiam-se em registros sobre conversas informais com as docentes ou coordenadoras, uma vez que 

a observação das situações escolares não ocorreu, em nenhum dos casos, para fins de pesquisa. Desse modo, não 

foram feitas entrevistas formais, assim como não foram estabelecidas conversas com as crianças ou com a 

comunidade escolar durante as observações ou posteriormente.  
13 As informações sobre a documentação pedagógica das crianças são as que constam nos registros de observação 

feitos na época, não estando em posse da pesquisadora. As escolas não cederam cópias desses documentos, mas 

disponibilizaram para leitura. Uma das escolas não autorizou o acesso às informações sobre a criança. 
14 Os PPPs referidos são os que foram disponibilizados pelas instituições no período das observações feitas em 

sala de aula. Nos três casos, o documento também estava acessível no site da escola ou no acervo da biblioteca. 
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que, no meu entendimento, o encaminhamento conduzido pelas professoras era de gravidade 

no que concerne a instauração de um ciclo de violência entre pares.  

Cena 1 

C. é nova na escola e cursa o 3° ano. Vem com histórico da instituição anterior, descrito 

em relatório enviado pela professora do 1° ano à família ao final do ano letivo, de dificuldades 

na formação de vínculos com colegas e agitação em sala de aula. Em referência ao último 

aspecto, constam no relatório observações como: “afetiva, mas muitas vezes inadequada no 

trato com os colegas”, “perturbando a ordem da sala e a aprendizagem dos demais alunos em 

alguns momentos”, “inteligente, mas sem interesse pelas atividades de escrita”. A mudança de 

escola é justificada pela família, de acordo com as professoras, em função da busca por uma 

instituição em que a filha pudesse cursar até o final do ensino médio, visto que a escola anterior 

atendia estudantes até o final do ensino fundamental. Não há diagnósticos sobre a aluna, mas 

as professoras relatam que esta foi encaminhada para avaliações psicopedagógicas algumas 

vezes, pela escola anterior, onde estudou desde o início da educação infantil, mas a família 

declinou. Da parte da escola em que cursava o 2° ano, não houve nenhuma solicitação dessa 

natureza à época da observação. A coordenadora justificou essa decisão, argumentando que o 

diagnóstico não traria relevância às ações da escola na educação da aluna, uma vez que as 

dificuldades não se relacionavam a aspectos cognitivos. 

Conforme a descrição das professoras, desde o início do ano letivo, C. mostra-se agitada 

em diversos momentos dentro e fora da sala de aula, prejudicando parcialmente o andamento 

dos trabalhos no grupo; com dificuldades de interação e vínculo com os colegas; impulsiva em 

relação à execução das atividades e ao andamento da rotina escolar; com baixa concentração 

para os momentos de aula expositiva ou discussão sobre os temas de estudo; e sem interesse ou 

motivação para a execução das tarefas.  

No dia da observação, C. chega levemente atrasada, interrompendo a aula e falando alto. 

A professora se mostra incomodada com a sua entrada, comentando em um tom de voz audível 

que “hoje o dia será difícil”, mas sem se dirigir diretamente à aluna. Algumas crianças 

concordam com o comentário da professora, meneando a cabeça afirmativamente, mas sem 

manifestações verbais. A aluna ouve a professora, faz uma breve pausa no caminhar e, em 

seguida, retoma a postura de chegada. É uma segunda-feira, dia em que todos reúnem-se em 

roda no início do dia para os relatos sobre o fim de semana. A aluna organiza o seu material e 

procura um lugar para sentar-se. Faz três tentativas. Em todas, os alunos movem-se, fechando 
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os espaços. Tanto a professora titular quanto a professora assistente observam a cena, mas não 

interferem. Após a terceira tentativa, a aluna desiste e, sem fazer nenhuma queixa ou objeção 

ao comportamento dos colegas, ocupa uma cadeira fora da roda. A desistência parece afetar a 

professora que oferece um lugar ao seu lado; C. senta-se alegremente e abraça a professora que 

retribui o afeto calorosamente. Dois alunos reclamam que a aluna sempre tem a preferência de 

estar ao lado da professora nos momentos de roda “só porque faz bagunça e atrapalha a aula”. 

A professora não faz nenhuma intervenção ao comentário e, como justificativa, diz que essa é 

a maneira de “ajudar C. a controlar a agitação e podermos fazer a nossa roda de conversa”. A 

professora parece não perceber o impacto da fala no semblante da aluna que imediatamente 

olha para ela e retira a mão que estava sobre o corpo da professora, abaixando a cabeça. Com a 

retomada dos relatos, C. empolga-se, interrompendo os colegas para fazer comentários 

entusiásticos sobre as narrativas que ouve. O comportamento incomoda algumas crianças que 

começam a pedir à aluna para cessar as interrupções; mais uma vez, sem nenhuma mediação 

das professoras. Após alguns minutos, um dos alunos relembra a professora de que havia um 

“combinado” do grupo, feito na semana anterior, na presença de C., para os momentos em que 

a aluna estivesse “atrapalhando a aula”: C. deveria sair da sala de aula e aguardar do lado de 

fora para que o grupo deliberasse, juntamente com as professoras, o que deveria ser 

encaminhado como consequência sobre o comportamento inadequado da aluna. Esta sequer 

aguarda a resposta da professora, que permanece em silêncio, e se retira da sala de aula. Senta-

se perto de uma parte envidraçada da porta, do lado de fora, onde observa o grupo conversando, 

mas sem conseguir ouvir. A aluna parece não ser notada por ninguém. As professoras conduzem 

uma conversa ambivalente em que argumentam com o grupo sobre a importância de 

encontrarem estratégias coletivas para o acolhimento da aluna – que é nova na escola, conforme 

lembra a professora assistente –, apesar de, para além da validação sobre a decisão coletiva das 

crianças de exclusão da aluna, não terem feito oposição à sua saída da sala de aula naquele 

momento. As duas professoras parecem assustar-se gradualmente com as propostas violentas 

vindas das crianças, entreolhando-se a cada sugestão dada. As proposições discentes incluíam 

resoluções como “podemos ficar o dia todo sem falar com ela”, “ela deve ficar sem o recreio e 

sem tomar lanche” ou “ela deve ser proibida de vir para a escola no dia seguinte toda vez que 

nos atrapalhar”. Uma aluna, em busca de uma alternativa mais conciliadora, pergunta à 

professora se esse combinado de saída de sala de aula não deveria valer para todas as crianças 

– e não apenas para C. –, propondo que o grupo chame a aluna de volta e pense em outra 

solução, mas fica sem resposta; as professoras parecem não saber como conduzir e aparentam 

preocupação. Outra aluna comenta que não concorda com a deliberação sobre a saída de C. da 
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sala de aula, mas ninguém reage ao seu posicionamento. A professora, após alguns minutos, 

consternada com a dinâmica que se instaurou na roda de conversa (ela comenta abertamente 

com a professora assistente sobre a sua inquietação), visto que as propostas vão se tornando 

mais excludentes e agressivas e o tom de voz das crianças mais acalorado, decide interromper 

a discussão e solicita a todos que se sentem em seus lugares para “trabalhar”. Uma das crianças, 

frustrada com a interrupção da roda de conversa, grita: “Tudo por causa da C.”, sendo aplaudida 

por uma colega. A professora descontrola-se com a cena e ordena, irritada, que todos façam a 

tarefa que está na lousa em silêncio. A professora chama a assistente e a orienta para que leve 

C. para brincar no parque por meia hora com o intuito de evitar que a aluna entre em sala 

naquele momento, avaliando que seria mal-recebida pelo grupo. Comenta também sobre a 

necessidade de traçar novas estratégias de trabalho com C., reconhecendo que o acordo coletivo 

sobre a exclusão da aluna da sala de aula foi um mau passo. As duas professoras definem que, 

no dia seguinte, comunicarão ao grupo sobre a tomada de decisão; concluem que, dada a 

agitação das crianças, este não seria “um bom momento para revogar o combinado”. A conversa 

entre elas é feita em sala de aula, na frente do grupo; ainda que em tom de voz baixo, vários 

alunos prestam atenção ao que está sendo dito, mas sem emitir comentários. No restante da 

aula, a professora mantém-se silenciosa e apática. Pouco antes do retorno de C. à sala de aula, 

a professora interrompe a atividade para solicitar ao grupo que adote um tom acolhedor à aluna, 

proibindo qualquer comentário agressivo ou crítico. Na volta de C. à sala de aula, a professora 

solicita que a assistente fique ao lado da aluna no acompanhamento da atividade, justificando 

que esta havia perdido parte das explicações sobre a tarefa. A professora observa a aluna, 

ininterruptamente, à distância e, passado algum tempo, inverte a posição com a professora 

auxiliar, sentando-se ao lado de C. para acompanhá-la na tarefa. A aluna aceita a presença da 

professora e trabalha intensamente na atividade. Busca a confirmação da professora sobre os 

seus registros, sendo elogiada por esta em diversos momentos. Ao tocar o sinal para o recreio, 

após a saída das crianças da sala de aula, a professora comunica a aluna sobre a decisão de 

reverter o combinado feito na semana anterior sobre a saída compulsória de C. da sala de aula. 

A aluna aparenta surpresa e, em seguida, sorri. Não é feita uma conversa sobre o assunto. As 

professoras saem da sala de aula sem perceberem que C. permanece em seu lugar e passa o 

intervalo sozinha. 
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Cena 2 

M. é aluno desta escola desde o final da educação infantil e cursa o 4° ano. É um pouco 

mais velho do que o restante do grupo, pois refez um ano da educação infantil em decorrência 

de um período em que a família morou fora do Brasil. Conforme relato da professora e da 

coordenadora, apresenta bom desempenho pedagógico, mas mostra-se resistente às regras 

institucionais e às figuras de autoridade. Essa contestação não é restrita à escola, mas a todas as 

representações hierárquicas, na família e em outros grupos sociais. Construiu vínculos sólidos 

de amizade com vários colegas, ocupando, por vezes, o lugar de “liderança negativa” (menção 

da professora), porém, não há laços constituídos com os adultos da escola, salvo duas exceções: 

a professora do laboratório de Ciências e o porteiro da escola. Apesar de demonstrar facilidade 

na apreensão dos conteúdos escolares e de cumprir satisfatoriamente as responsabilidades 

relacionadas à vida de estudante, tem o hábito de “tumultuar” as aulas, fazendo “brincadeiras 

inapropriadas com o objetivo de desmoralizar os professores”. Ainda de acordo com a 

professora, é comum que “chegue atrasado de propósito, entrando em sala de aula de maneira 

intempestiva para atrapalhar a aula e chamar a atenção”, sendo respaldado pela família em sua 

postura quando os relatos são feitos à mãe em momentos de reunião individual, geralmente 

convocada pela escola, para tratar das questões comportamentais. 

No dia da observação, M. chega pontualmente para o início das atividades escolares. 

Este é o dia da semana em que a primeira aula é a sua preferida – laboratório de Ciências – e, 

conforme a observação da professora de classe, M. nunca se atrasa. Já no local, M. procura 

imediatamente a professora do laboratório, entregando a ela um livro com tema relacionado à 

aula anterior. A professora senta-se com o aluno em uma das bancadas do laboratório e ambos 

folheiam o livro e conversam brevemente sobre o assunto enquanto as crianças se organizam 

em seus lugares. Quando a aula está para se iniciar, a professora do laboratório pergunta a M. 

se poderia levar o livro para casa para ler com calma. O aluno sorri e comenta que não há 

necessidade de devolver, pois se trata de um presente. A professora agradece e ambos se 

abraçam. A professora do laboratório junta-se à professora de classe enquanto M. vai ao 

encontro de colegas. Um pouco antes do início das atividades, a professora de classe se 

aproxima de M. – que estava absorto, lendo informações na ficha em que seriam registradas as 

conclusões do experimento –, para lembrá-lo de que se não cumprisse as regras do laboratório 

perderia o direito de participar da proposta de trabalho. Durante a aula expositiva, 

compartilhada entre as duas professoras, a cada momento em que a professora de classe dá as 

costas para o grupo enquanto faz anotações na lousa, M. gesticula, imitando-a de maneira 
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jocosa, ao mesmo tempo em que sinaliza para o grupo para que permaneçam em silêncio, sendo 

atendido. Quando a professora do laboratório observa essa postura de M. sai ao encontro do 

aluno e inicia uma conversa que se assemelha a uma chamada de atenção seguida de escuta 

breve. Na sequência, ao que parece ser uma proposta da professora, os dois saem da bancada e 

vão preparar os materiais que serão distribuídos aos subgrupos para o experimento. Após a 

distribuição, M. volta para a bancada e, em pouco tempo, as gesticulações recomeçam. A 

professora do laboratório volta a chamar a atenção de M., desta vez de maneira mais incisiva. 

Em seguida, vai em direção à professora de classe e propõe, em um tom de voz baixo, que 

tentem inverter a dinâmica com o aluno: ao invés de dar atenção ao comportamento disruptivo, 

que foquem na potência de uma participação positiva, pois M. tem muito conhecimento na área. 

A professora de classe, visivelmente irritada, mas mantendo o tom de voz baixo, diz que já 

desistiu do aluno, mas que se a colega quiser tentar, tem abertura. Esta propõe ao grupo que, 

durante a demonstração do experimento, algumas crianças ajudem na condução da atividade, 

convocando M. e dois outros alunos. De fato, M. destaca-se na manipulação dos instrumentos 

e na análise do processo. Após a demonstração, as demais crianças são convocadas a seguirem 

os passos do experimento em pequenos grupos, e a professora do laboratório convida os 

estudantes que ajudaram na demonstração a colaborarem nos pequenos grupos. Ela propõe que 

M. ajude um dos grupos em que há dois alunos com muita dificuldade. A professora de classe 

se opõe, chamando a professora do laboratório em particular, sugerindo que M. irá desqualificar 

as crianças, fato que havia acontecido há algumas semanas. A professora do laboratório convida 

M. a participar da conversa, perguntando se ele assumiria a responsabilidade de trabalhar no 

grupo indicado, ressaltando o quanto ele poderia contribuir com os colegas, mas chamando a 

atenção sobre a importância de que fosse feita uma abordagem colaborativa junto aos mesmos. 

Ele aceita o desafio prontamente e convida outra aluna, com facilidade nos conteúdos de 

Ciências, conforme menciona, a ajudá-lo. De início, M. assume uma postura autoritária frente 

às dificuldades dos dois alunos, desqualificando as dúvidas e oferecendo pouca escuta aos 

comentários, mas com a intervenção imediata da professora do laboratório, que observa de 

longe, muda a postura adotando um tom acolhedor, dando explicações conceituais e oferecendo 

suporte no registro escrito. A professora de classe acompanha a dinâmica de longe, atenta. Passa 

por todos os grupos para supervisionar a execução da atividade e acaba por sentar-se junto à 

bancada de M. Os dois não se olham nem conversam entre si, mas M. nota a presença da 

professora logo que ela se aproxima e não faz provocações até o final da aula. Antes de saírem 

do laboratório, a professora de classe faz um elogio a M., que parece surpreso com o comentário 
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positivo, mas não diz nada e vai embora. A professora permanece no laboratório, em um 

silêncio contemplativo por vários minutos, sendo a última pessoa a deixar o local. 

Cena 3 

V. é aluna da escola desde os primeiros anos da educação infantil. Apresentou 

dificuldades na alfabetização e está refazendo o 2° ano. Tem vínculos com colegas e 

educadores, sendo caracterizada nos relatórios escolares como “dócil”, “silenciosa” e 

“educada”. O relato da professora é de que há dificuldades em relação à concentração e à 

aprendizagem e, em decorrência disso, V. agita-se um pouco durante as aulas, caindo da 

cadeira, desenhando, brincando com os materiais escolares ou com pequenos objetos que leva 

de casa. A agitação corporal não atrapalha a dinâmica do grupo, mas dificulta o processo de 

aprendizagem da aluna, descrita pela professora ora como “apática” ora como “desinteressada” 

pelos assuntos escolares. Senta-se na primeira carteira, próxima à parede e à mesa da professora 

como “estratégia educacional”, justificada pela coordenadora e pela professora, para que 

mantenha o foco em aula.   

No dia da observação, já próximo do término do ano letivo, a professora discorre 

longamente sobre a importância da aula que se inicia. Explica a intenção de retomada de 

conteúdos conceituais essenciais referentes aos estudos da área de História. O argumento dado 

às crianças para que estejam atentas e participem da aula é o de que as explicações se referem 

à revisão para a prova agendada para o dia seguinte. A aula, de cerca de uma hora, é estruturada 

na dinâmica de exposição dos conteúdos pela professora e a participação das crianças. Assim, 

a professora reveza as explicações conceituais com perguntas ao grupo, imprimindo um tom 

dialógico e compartilhado sobre os temas abordados. V., sentada na primeira carteira, ao canto, 

levanta a mão frequentemente, parecendo ansiosa para dar a sua contribuição, gesticulando e 

levantando o corpo da carteira por diversas vezes, mas sem ser convocada a falar. A professora 

olha em sua direção por duas ou três vezes, mas a ignora. V. queixa-se de não ser chamada, mas 

recebe como resposta que “há muita gente que também está esperando sem reclamar”. De fato, 

V. não é a única criança a permanecer por um longo tempo com o braço estendido sem ser 

convocada. A professora parece convidar à participação as crianças que dão respostas precisas 

às perguntas, talvez por considerar o momento importante para a sistematização dos conceitos. 

Os estudantes que dão respostas erradas às questões apresentadas pela professora não são 

chamados novamente. Nessa dinâmica de participação, ao final da aula, a interação entre a 

professora e o grupo se restringe a poucos alunos. Após a resposta-veto dada pela professora, 
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V. abaixa a mão e não faz uma nova tentativa de participação até o final da aula. Logo começa 

a retirar bonecos em miniatura da mochila para brincar. Sem interlocução com a aluna, a cada 

objeto retirado da mochila, a professora aproxima-se, aponta para a sua mesa e V. 

obedientemente deposita lá o objeto. Logo desiste de seus brinquedos e começa a desenhar, 

alternando entre a mesa e a agenda. Nesse momento, a professora já não olha em direção a ela. 

Ao final da aula expositiva, começa o registro em caderno, cópia da lousa. A professora alerta 

para que façam com atenção, pois a atividade é parte da composição da nota do bimestre. Ela 

retoma as orientações sobre sistematização dos registros, indicando a importância da 

organização e da acuidade dos conceitos, abrindo a possibilidade de que, em determinada parte 

desse registro, delimitada por ela, as anotações possam ser definidas a critério dos alunos. Essas 

anotações individuais, indica a professora, serão compartilhadas com o grupo no dia seguinte, 

em análise sobre conteúdo e forma. Conforme as crianças se dedicam à atividade, a professora 

circula pela sala fazendo apontamentos, elogios, críticas, esclarecendo dúvidas. Nenhuma 

atenção é dada a V., talvez porque não tenha partido nenhuma solicitação da aluna, visto que a 

dinâmica de apoio dado pela professora às crianças acontece a partir das demandas dos 

estudantes. Quando cessam as solicitações, a professora dirige-se à V. e verifica que ela não 

está trabalhando na atividade e desenha sobre a carteira. A professora irrita-se, ignora os 

argumentos de V. de que os desenhos têm relação com a discussão da aula, e diz em voz alta: 

“se for mal na prova, quero que se lembre que foi porque não se esforçou”. A professora ordena 

que V. limpe os desenhos da mesa “em cinco minutos” e pegue o caderno para fazer a cópia da 

lousa. Permanece em pé, ao lado da aluna, de braços cruzados, até que termine de apagar os 

desenhos. Em seguida, leva a aluna para o fundo da sala de aula, isolando-a dos demais, 

enquanto o restante do grupo assiste à cena. Duas ou três crianças riem da situação, mas a 

professora, envolvida em seu incômodo com a aluna, parece não perceber ou, se o faz, ignora. 

Demanda que V. ocupe o lugar indicado e empurra a carteira em direção ao corpo da aluna, 

dizendo em voz baixa: “a carteira mais perto é para te ajudar a parar de brincar e trabalhar. 

Você tem 20 minutos”. V. mantém o caderno fechado. Permanece alheia à circunstância, com 

o olhar voltado para o alto. Várias crianças viram-se para trás para olhá-la entre a curiosidade 

e certa provocação silenciosa. V. parece não notar. Uma colega se aproxima, oferece ajuda, mas 

tem a sua atenção chamada pela professora que indica para que volte ao seu registro, pois a 

tarefa é individual. Acrescenta que V. “está tendo a sua chance de fazer a lição”. A professora 

termina de atender as chamadas das crianças e senta-se novamente à sua mesa de onde observa 

atentamente V., mas sem oferecer apoio. Um pouco antes do término do prazo para a conclusão 

da tarefa, a professora levanta-se e, em um gesto que aparenta arrependimento, talvez por sua 
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ação intempestiva, senta-se ao lado de V., procurando ajudá-la. A aluna surpreende-se e aceita 

o apoio da professora. Como restavam poucos minutos para o encerramento da aula, a atividade 

não pôde ser concluída. Ao tocar o sinal para o recreio, a professora pede a agenda da aluna e 

anota a tarefa, explicando que deverá ser feita em casa e entregue no dia seguinte: é a 

oportunidade para que não fique sem a nota, alerta. A professora pergunta a V. se há dúvidas 

sobre a lição. A aluna diz que entendeu o que precisa ser feito e agradece a professora, 

abraçando-a. A professora retribui o abraço e pede desculpas à aluna por sua irritação, porém 

salienta que o descontrole aconteceu em função de V. não estar trabalhando, concluindo: “eu 

só briguei com você porque quero o seu bem”. A aluna a observa em silêncio, sem responder, 

e sai da sala para o recreio. 

6.6 Análise de dados 

[...] a organização é o meio próprio em que se desenrola a reificação 

dos relacionamentos humanos - aliás também o único em que ela 

poderia ser vencida (BENJAMIN, 1986, p. 117). 

 As cenas descritas compõem uma pluralidade de elementos para reflexão. Assim, 

objetivando uma melhor compreensão das análises, os conteúdos foram divididos em três 

tópicos distintos: o primeiro abrange a discussão sobre os componentes pedagógico-

metodológicos e a articulação desses procedimentos escolares com a problemática referente à 

educação adaptativa; o segundo, de análise mais extensa, compreende a temática principal da 

pesquisa: autoridade, violência e pseudoformação; no terceiro, são encaminhadas algumas 

proposições, de cunho reflexivo-pragmático, sobre as questões apresentadas nos tópicos 

anteriores. Ressaltamos que a divisão para fins didáticos não intenciona sugestionar uma cisão 

entre os subtemas, muito pelo contrário, mas favorecer o aprofundamento do debate; para tanto, 

algumas das cenas são retomadas em mais de um tópico por se referirem a problematizações 

distintas, ainda que compondo um mesmo evento. Enfatizamos que as cenas narradas são 

recortes que, embora direcionem-se à uma análise abrangente do objeto da pesquisa, não 

pretendem compreender o todo pela parte, seja em suas relações intersubjetivas ou no que 

concerne às intervenções pedagógico-educacionais.  

O exercício da docência, em qualquer tempo na formação do indivíduo, é complexo e 

multifacetado. Coordenar todas as dinâmicas de trabalho dentro e fora da sala de aula nunca é 

tarefa fácil ou previsível; como tudo o que diz respeito ao humano, é processo inacabado, aberto 

a construções e desconstruções. As exigências pedagógico-educacionais internas e externas às 
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instituições, assim como os dilemas referentes à formação docente e discente, entre outras 

coisas, interferem na prática da sala de aula. Nessa consideração, as reflexões que apresentamos 

prescindem de julgamento sobre as ações das professoras, das escolas e dos estudantes, 

pautando-se em análises críticas que circunscrevem o problema da pesquisa e referenciam tanto 

as dificuldades e as limitações institucionais e docentes quanto as possibilidades emanadas da 

vida que pulsa na sala de aula. Não indicamos, nessa argumentação, para qualquer justificação 

ou validação sobre a denegação de responsabilidade das instituições e das educadoras no que 

concerne à educação das crianças, pelo contrário, consideramos que a crítica pautada em formas 

de julgamento delimitadas à depreciação sobre o trabalho docente impede que se formulem 

reflexões direcionadas a propostas de enfrentamento às manifestações de violência na escola. 

Nas atuais condições objetivas, somos educados para considerar a contradição como falha do 

pensamento, uma vez que da análise crítica podem emergir questionamentos e inciativas que 

levem ao enfrentamento ao sistema. A educação para a consciência é, precisamente, a que 

possibilita a percepção das contradições, ainda que, por si só, não consiga resolvê-las. Portanto, 

as análises que seguem intencionam a elaboração de reflexões que levem a proposições sobre a 

problemática da pesquisa, aspirando ao objetivo já colocado por Adorno (1995a): a educação 

como fundamento para a desbarbarização dos indivíduos.  

6.6.1 Conteúdos referidos à autoridade e à violência identificados nas cenas 

 Priorizando uma análise acurada sobre os dados que compõem as cenas descritas 

organizamos os principais conteúdos observados relativos a:  

a) ações docentes e discentes incentivadoras ou mantenedoras de manifestações de 

violência (Quadro 2);  

b) ações docentes e discentes que se direcionam à inclusão e à boa convivência na sala 

de aula (Quadro 3). 
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Quadro 2 – Manifestações de violência docente e discente  

 

 

 

 

 

 

Ações 

observadas 

 

 

 

 

 

Professoras Estudantes 

 

Comentários depreciativos e excludentes 

sobre estudantes, com o testemunho do 

grupo, incitando a rejeição, a exposição e 

a violência entre pares. 

 

Ameaças direcionadas ao grupo ou a 

alunos relativas ao comportamento e ao 

desempenho pedagógico. 

 

Transferência da responsabilidade 

docente aos estudantes. 

 

Proposição de conversa com o grupo 

direcionada ao julgamento e à punição de 

uma aluna. 

 

Invisibilidade conferida a alguns alunos. 

 

Silêncio frente a falas e a comportamentos 

agressivos e/ou excludentes das crianças 

direcionadas a colegas.  

 

 

Comentários depreciativos sobre colegas e 

sobre a professora. 

 

Agrupamento para exclusão de uma colega. 

 

Manifestações provocativas e expositivas 

verbais e não-verbais. 

 

Divertimento e/ou júbilo ao testemunhar 

ações agressivas, excludentes ou de 

exposição dirigidas a outras crianças e à 

professora. 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 

Quadro 3 – Atitudes direcionadas à inclusão e à boa convivência  

 

 

 

 

 

 

Ações 

observadas 

 

 

 

 

 

Professoras Estudantes 

 

Reavaliação sobre iniciativas que geraram 

comportamentos violentos no grupo. 

 

Aproximação com alunos marginalizados 

com o intuito de promover a inclusão 

social e pedagógica.  

 

Reconhecimento elogioso sobre ações 

discentes agregadoras. 

 

Orientação e acompanhamento dos 

estudantes na relação com colegas. 

 

 

 

Propostas de ações de mediação de conflito 

direcionadas à inclusão de colegas. 

 

Iniciativa de apoio pedagógico à colega 

com dificuldade. 

 

Posicionamento contrário às decisões 

coletivas do grupo quando observadas 

atitudes agressivas em relação a pares. 

 Fonte: elaboração da autora. 
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Observamos que os conteúdos relativos ao estímulo e à manutenção das expressões de 

violência são em maior número do que as atitudes dirigidas à redução dessas manifestações. 

Além disso, a frequência e a amplitude referidas às ações violentas, como comentários 

depreciativos ou excludentes e as ameaças, são significativamente maiores, uma vez que se 

manifestam com recorrência nas três cenas.  

Por outro lado, identificamos iniciativas de contraposição às expressões de violência, 

ainda que, em sua maioria, manifestem-se de maneira tênue, sem desdobramentos na contenção 

da agressividade ou da violência, mas que indicam para certo grau de consciência e de 

resistência docente e discente em relação às investidas violentas testemunhadas; aspectos que 

debateremos a seguir. 

6.6.2 Práticas pedagógicas e educação adaptativa: quando a formação se coloca a serviço 

da alienação 

Discutimos anteriormente os impasses relacionados às práticas pedagógico-

metodológicas, observando o seu componente ilusório: quando as análises educacionais não 

problematizam as escolhas sobre os conteúdos transmitidos e, principalmente, sobre a forma 

como é feita essa transmissão, os seus efeitos na formação tendem a fortalecer os mecanismos 

que levam à alienação, uma vez que a propensão é a de que estejam submetidos à estrutura. O 

dilema sobre essas escolhas é permanente, visto que não há justa medida: o impasse entre 

conservar – e avaliar criticamente o que conservar na cultura – e o que deveria ser modificado, 

ou seja, encontrar um equilíbrio preciso entre adaptação e superação é uma equação 

potencialmente insolúvel para a educação.  

Um dos efeitos pungentes da alienação no processo formativo é a sedimentação da 

educação adaptativa, qual seja, aquela em que o amoldamento às demandas do sistema se 

configura como objetivo unívoco, prescindindo de princípios educativos inalienáveis. Adorno 

(1995a, p. 174) problematiza o impasse, observando a precocidade com que essa acomodação 

é incorporada à educação: “o simples fato de a adaptação ser o êxito principal da educação 

infantil já deveria ser motivo de reflexão [...]”. Ainda que a adaptabilidade seja intrínseca à 

inclusão do indivíduo na sociedade, a tendência de que, movidos pelas urgências do fazer 

pedagógico e pelas cobranças externas à instituição, nos adequemos acriticamente e 

sobremaneira ao sistema é de relevância à discussão.  

Nas caracterizações feitas pelas professoras e pelas escolas sobre cada uma das crianças 

protagonistas nas cenas, observamos nomeações como “dócil”, “silenciosa”, “educada”, 
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“inteligente”, apontando para as expectativas adaptativas da educação, uma vez que essas 

feições foram qualificadas como traços positivos dos alunos. Por outro lado, as críticas e os 

questionamentos feitos pelos estudantes sobre as formas como as relações se estabelecem foram 

tomadas como inadequadas e, no limite, disruptivas. No acompanhamento das três cenas, 

muitas situações de mal-estar foram observadas, como os vários episódios de silêncio 

momentâneo em que coletivamente percebia-se o incômodo, porém, essas inquietações 

permaneciam resguardadas no campo do não dito – e não apenas pelas crianças. Nas 

circunstâncias em que os acontecimentos geravam incômodo nas professoras e eram tomadas 

medidas, geralmente com o intuito de retomada da “ordem” na sala de aula, muitas crianças se 

entreolhavam ou observavam as (re)ações, oscilando entre o que aparentava medo, diversão, 

dúvida, constrangimento sobre as conduções. Mas essas sensações eram mantidas em silêncio 

ou compartilhadas por meio da troca de olhares entre pares. Em alguns momentos, essas 

comunicações corporais passavam despercebidas tanto no grupo quanto para as professoras; 

porém, mesmo nas circunstâncias em que as interlocuções não verbais eram notadas, não houve 

iniciativa, por parte das professoras, de abertura à problematização e ao diálogo sobre os 

impasses estabelecidos, reforçando as exigências institucionais e docentes sobre a adequação 

às expectativas atitudinais.  

Entre todos esses momentos, observou-se duas situações em que as crianças se 

posicionaram. Na primeira, na cena em que C. está fora da sala de aula e as crianças começam 

a verbalizar propostas punitivas à aluna. Durante a discussão no grupo, duas alunas assumem 

uma posição interventiva sobre o que havia sido combinado – a exclusão da colega. Uma delas 

expressa a sua discordância sobre a decisão coletiva, seguida de outra, que sugere à professora 

que o grupo busque alternativas sobre as propostas agressivas apresentadas como solução na 

relação com a aluna. Em ambos os casos, a resposta das professoras foi o silêncio; um silêncio 

excludente, conferindo invisibilidade às meninas, visto que não houve nenhuma iniciativa de 

interlocução por parte das professoras. A mesma invisibilidade que foi dada à C. ao sentar-se 

fora da sala de aula, mas próxima à parte envidraçada da porta, sem ser notada. No segundo 

caso, na cena 3, uma das colegas de V., ao observá-la ao fundo da sala, isolada e sem trabalhar 

na atividade, levanta-se e vai ao seu encontro para oferecer apoio na tarefa, sendo interditada 

pela professora que determina que volte para o seu lugar, uma vez que o registro no caderno é 

individual. Lembremos que a professora também não ajuda V. em sua dificuldade até pouco 

tempo antes do encerramento da aula. Esses silêncios e vetos dizem, em parte, sobre a 

adaptabilidade, já bem alicerçada, em que as contestações infligem risco de exclusão e os 
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comportamentos dentro das expectativas, mesmo quando irracionais, garantem a aceitação no 

coletivo.  

A comunicação sobre as adequações e as inadequações é indicada pelas professoras da 

cena 1, entre tantos momentos, no início do dia, quando C. entra na sala de aula de maneira 

efusiva e é informada sobre o desconforto gerado, por meio do comentário dirigido ao coletivo 

“hoje o dia vai ser difícil”. A forma como a professora participa à aluna sobre o incômodo 

causado pela interrupção estabelece referências para as crianças sobre dois aspectos: como 

devem comunicar-se e relacionar-se entre si; e sobre como um comportamento que não atende 

às expectativas sociais pode levar à rejeição no grupo, reforçando, pelo medo, o impulso de 

submissão às normas instauradas, ou seja, a adaptação. Não retiramos a legitimidade e a 

relevância sobre a intervenção da professora, uma vez que a aluna interrompeu a conversa em 

andamento, além de entrar em sala atrasada e muito agitada, devendo ser comunicada ou 

repreendida sobre isso, mas questionamos a forma como essa informação chegou à aluna e foi 

percebida pelo grupo. A ausência de abertura ao diálogo indica o caráter de incomunicabilidade, 

em que as relações não são debatidas e, em consequência, as normas acabam acatadas e 

assimiladas acriticamente. Adorno (1995b, p. 71) observa que “numa época de integração social 

sem precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas pessoas, além do 

determinado pelas funções”. Em uma cultura na qual, como assinalamos, as relações tornaram-

se profundamente mediadas, o diálogo passa à instância de mera comunicação informativa, com 

cunho pragmático, prescindindo de seu sentido, a interlocução entre sujeitos. A forma como as 

professoras indicam o seu descontentamento, nas duas cenas, não propõe abertura dialógica, 

campo das relações intersubjetivas; pelo contrário, encerra o acesso ao estranhamento, à 

interlocução e à reflexão. Nesse afastamento do âmbito da comunicabilidade perde-se a 

oportunidade para que o pensamento seja expressado, elaborado e transformado em 

conhecimento comum, a experiência coletiva. Oliveira (2021) observa que essa tendência à 

incorporação acrítica e desenfreada, assim como as dificuldades relativas à comunicabilidade, 

são, em parte, efeitos do esvanecimento da experiência, dificultando a formação para a 

sensibilidade e para a consciência.   

As análises sobre o trabalho pedagógico não podem prescindir das problematizações 

sobre o mundo externo, ou seja, as reflexões sobre as condições objetivas atuais devem ser 

incorporadas aos debates escolares se objetivamos uma formação para a resistência. Porquanto, 

devemos considerar que para além da disposição dos conteúdos referentes à prática educativa, 

a forma como as relações são estabelecidas com as crianças afeta na formação, pois estas são 

tolhidas, desde a primeira infância, na sua condição de sujeitos pensantes e sensíveis. Sem 
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análise crítica sobre as limitações prescritas pela macroestrutura, não encontramos saída do 

estado de alienação, uma vez que alheios aos impedimentos determinados pelo contexto 

sociopolítico, respondemos às imposições do sistema. Crochick (1998) sumariza essa análise 

afirmando: 

Adorno em Educação e Emancipação dá o sentido de emancipação, que é o mesmo 

apontado por Kant: livrar-se da menoridade, pensar por si mesmo. Essa liberdade da 

menoridade, contudo, como Adorno expressa em outro texto (Teoría de la 

seudocultura), não pode prescindir da individuação, que por sua vez remete à 

apropriação subjetiva da cultura. Fazer uso da razão, portanto, não a reduz às 

categorias do entendimento, isto é, o sujeito necessita também do envolvimento com 

o objeto, cuja forma e conteúdo não podem ser previstos de antemão. É necessária 

uma determinada liberdade frente ao objeto para poder apreendê-lo em seu próprio 

movimento, para que ele possa ser percebido além da serventia que tem para nós 

(CROCHICK, 1998, p. 75, grifos do autor). 

Com o pensamento e os sentidos obstruídos, o conformismo se estabelece e se perpetua 

nos adultos, sendo transmitido aos sujeitos em formação. Lembramos que a pseudoformação 

não é resultante, unicamente, da sociedade de massas, mas, em perspectiva abrangente, 

consequência da forma dominante da consciência atual. Portanto, como parte do espírito 

objetivo, não é passível de ser alterada enquanto as condições objetivas permanecerem as 

mesmas. Expressão da indústria cultural, a pseudoformação adere à ideologia de duplicação do 

mundo, impedindo a abertura para o desenvolvimento da consciência (ADORNO, 1971). A 

formação, da qual resulta a consciência, é o meio que impulsiona os indivíduos à saída do estado 

de submissão. Desse modo, ela consiste no desvendamento do mundo, abrangendo natureza e 

cultura em sua complexidade: o entrelaçamento do universal e do particular objetivam a 

emancipação. (OLIVEIRA, 2001) Quando a educação não possibilita a experiência, o resultado 

é a submissão incondicional aos modelos difundidos como eficazes e promotores do 

desenvolvimento de competências e do controle do comportamento.  Observamos essa adesão 

na cena 3, em que a aluna foi colocada na primeira carteira junto à mesa da professora, e no 

canto da sala de aula, sob a argumentação de que essa estratégia fortaleceria a atenção à aula e 

a proximidade física com a professora para o apoio às dificuldades. Porém, observou-se que a 

posição ocupada pela aluna desfavoreceu a atenção e a participação – uma vez que V. estava 

sentada próxima à janela, distraindo-se com as atividades que aconteciam no ambiente externo 

e alheia à dinâmica do grupo. Além disso, a aluna estava fora do campo de visão da professora 

e, desse modo, a dispersão não pode ser observada, promovendo a sua exclusão da aula. Sobre 

este aspecto - a dificuldade na formação de vínculos - lembremo-nos que havia sido ressaltado 

pela professora e pela coordenadora como ponto de fragilidade e preocupação das educadoras 

na descrição sobre a aluna. Não nos parece que tenha havido, conscientemente, a intenção da 

exclusão, como no caso em que a professora observa V. com a mão levantada, solicitando 
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verbalmente a participação, sem convocá-la. A decisão sobre o lugar ocupado pela aluna na sala 

de aula refere-se aos procedimentos pedagógicos sedimentados e generalizados, adotados por 

grande parte das escolas, e sobre os quais não são debatidos aspectos como a intencionalidade, 

a assertividade e os desdobramentos, uma vez que estão tão incorporados às práticas educativas 

que deixam de ser problematizados. A crítica, neste caso, não intenciona a anulação da 

estratégia, ainda que, em nossa análise, a discussão sobre o controle no processo educativo 

mereça atenção, conforme debateremos adiante, mas sobre a sua aplicação em circunstâncias 

sem efeito para a causa. Essa replicação de estratégias, sem uma avaliação crítica e 

particularizada sobre cada estudante e circunstância, evoca a narrativa de Galeano (2016) em 

“A burocracia/3”: 

Sixto Martínez fez o serviço militar num quartel de Sevilha. 

No meio do pátio desse quartel havia um banquinho. Junto ao banquinho, um soldado 

montava guarda. Ninguém sabia por que se montava guarda para o banquinho. A 

guarda era feita porque sim, noite e dia, todas as noites, todos os dias, e de geração 

em geração os oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca 

questionou, ninguém nunca perguntou. Assim era feito, e sempre tinha sido feito. E 

assim continuou sendo feito até que alguém, não sei qual general ou coronel, quis 

conhecer a ordem original. Foi preciso revirar os arquivos a fundo. E depois de muito 

cavoucar, soube-se. Fazia trinta e um anos, dois meses e quatro dias, que um oficial 

tinha mandado montar guarda junto ao banquinho, que fora recém-pintado, para que 

ninguém sentasse na tinta fresca (GALEANO, 2016, p. 62).  

 

Na escola, na medida em que a possibilidade para a experiência é obliterada, a 

automação embrenha seus alicerces, impedindo relações de identificação saudáveis e 

formativas e dissipando a abertura ao estranhamento que poderia, como no conto de Galeano, 

movimentar a estrutura.  

A crítica aos procedimentos pedagógico-educacionais não indica desconsiderá-los em 

sua finalidade para a educação. Muitos recursos de sistematização têm legitimidade, visto que 

favorecem os estudantes em seu processo de aprendizagem. Assim como observamos práticas 

que, por sua aplicabilidade acrítica e universalizada, são incorporadas mecanicamente sem um 

sentido pedagógico, por outro lado, identificamos algumas estratégias pedagógicas que, pela 

mesma leitura acrítica, são refutadas sem validação. Uma delas é a cópia da lousa, apontada por 

muitas escolas como procedimento mecânico sem sentido para os alunos. Na mesma cena, após 

a discussão dos conteúdos da aula, a professora propõe a cópia dos conceitos fundamentais que 

estão anotados na lousa. Os registros, feitos a partir de discussão coletiva, articulados e 

organizados pela professora com a colaboração das crianças, devem ser organizados 

individualmente nos cadernos, em parte, a partir de critérios individuais de seleção e registro. 

Nesse momento, a professora explica com precisão quais são esses critérios orientando sobre: 

a) o que precisa ser registrado por todos; b) o que fica ao encargo da decisão particular e quais 
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são as bases para essa seleção e para a forma de anotação. A professora aproveita o momento 

dessas orientações sobre a atividade para esclarecer a importância do registro sistematizado, 

não apenas para o estudo, mas para a aprendizagem, oferecendo exemplos e dando escuta às 

crianças sobre suas referências. A professora ressalta, entre outras argumentações, que as 

anotações, quando bem-feitas, oferecem apoio na retomada das informações, dando sentido à 

tarefa. A cópia, nesta proposta, não nos parece um fim em si mesma, uma vez que o sentido e 

a funcionalidade do registro, anuncia a professora, serão rediscutidos no dia seguinte, quando 

as crianças que desejarem poderão compartilhar seus modos individuais de classificação das 

informações e de anotação para análise no grupo. Além disso, os registros poderão ser acessados 

durante a prova como material de consulta. A depender da condução da discussão, a proposta, 

ao invés de encaminhar-se para a automação de um procedimento de reprodução, poderá dirigir-

se à sistematização de um dispositivo importante para a formulação e para a organização do 

pensamento. Apesar do relevante encaminhamento na proposta da atividade, incoerentemente, 

ao se deparar com o registro sob a forma de desenho de V., que apresenta dificuldades na escrita, 

a professora recusa-se a considerá-lo como anotação de aula, e o seu conteúdo não é sequer 

analisado. A recusa da professora na consideração sobre modos diversos de registro, tanto no 

sentido de favorecer a inclusão de todos os alunos quanto na abertura a outras formas de 

expressão do pensamento, como o desenho, indicam essa adesão acrítica de que falamos. 

Decerto, a aluna deveria ser cobrada sobre o direcionamento dado à tarefa, e sobre isso 

discutiremos adiante. No momento, chamamos a atenção para a disparidade entre as conduções, 

o que remete aos dilemas referentes à adaptação e à pseudoformação.  

As problematizações relativas às estratégias pedagógicas não se direcionam apenas às 

concepções sobre os modos de ensinar e de aprender. Estão imbricadas em narrativas redentoras 

presentes em muitos discursos escolares, inclusive os que se referenciam às nomeadas 

inovações pedagógicas. Crochick (1998) indaga sobre o caráter ideológico por trás dessas 

pretensas inovações que, intencionando um suposto aperfeiçoamento do ensino, impulsionam, 

também, o aperfeiçoamento da alienação, uma vez que objetivam a automação subsumida dos 

indivíduos ao procedimento pedagógico, constituído como um fim em si mesmo. Como não há 

alteração nos pressupostos educativos, os entraves permanecem, ainda que sob nova roupagem.   

O acúmulo de conceitos, sem que se estabeleçam as condições propícias para a construção de 

conexão e de sentido, tende a causar desordem ao pensamento, impedindo que este se 

contraponha analiticamente aos conteúdos e procedimentos pedagógicos irrefletidos, baseados 

em critérios como quantidade, imediatez de aplicabilidade, adesão acrítica aos modismos das 
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inovações pedagógicas, ou seja, preceitos referenciados unicamente pela lógica da 

produtividade e da adaptabilidade.  

Observamos, nessas análises, que os problemas referidos à pseudoformação que, 

conforme debatemos, são de caráter abrangente, derivados das condições objetivas da 

sociedade, interferem de maneira decisiva nas escolhas pedagógicas e educacionais, 

prejudicando a formação de indivíduos sensíveis e conscientes. Por outro lado, identificamos 

momentos de estranhamento, desconforto e reflexão docente, alguns deles convertidos em 

iniciativas práticas, no vislumbre de novas perspectivas para o trabalho educativo. Ainda que 

articulados com a lógica da sociedade administrada, que obliteram as possibilidades da análise 

plena e autônoma, verificamos ensaios de resistência à excessiva adaptabilidade ao sistema e 

que se, por um lado, não alteram a estrutura, por outro, direcionam a novos olhares, 

questionadores, sobre a prática pedagógica, considerando que a escola é um dos espaços 

institucionais remanescentes em que ainda se mantém o vínculo com a vida. 

6.6.3 Autoridade e formação docente no enfrentamento à violência escolar 

As estratégias pedagógico-metodológicas implementadas sem análise crítica, para além 

das problematizações apresentadas, coadunam com a constituição e o alastramento da dupla 

hierarquia escolar, estrutura conceituada por Adorno (1995a) e sedimentada sobremaneira nas 

instituições educacionais. O autor apresenta a discussão sobre essa configuração em seu texto 

“Tabus acerca do magistério”, enfatizando a urgência do debate para a pesquisa pedagógica: 

[...] Há nisto evidentemente uma crítica ao próprio processo educacional, que até hoje 

em geral fracassou em nossa cultura. Este fracasso é atestado também pela dupla 

hierarquia observável no âmbito da escola: a hierarquia oficial, conforme o intelecto, 

o desempenho, as notas, e a hierarquia não-oficial, em que a força física, o ‘ser 

homem’ e todo um conjunto de aptidões prático-físicas não honradas pela hierarquia 

oficial desempenham um papel. O nazismo explorou esta dupla hierarquia inclusive 

fora da escola, na medida em que incitou a segunda contra a primeira, tal como 

incitaria o partido contra o Estado na macropolítica (ADORNO, 1995a, p. 111, grifo 

do autor).  

 

Uma vez que a sociedade se organiza por meio do ajustamento dos indivíduos à 

comunidade da qual participam, a edificação das hierarquias escolares não deve ser entendida 

como manifestação unívoca, promovida pelas instituições educacionais, mas efeito da 

disparidade de forças entre indivíduo e sociedade, no sentido de que os desejos individuais e os 

princípios educativos estão submetidos aos imperativos externos. Durkheim (2014) examina o 

caráter social da educação na formação das crianças, observando que as imposições da 

sociedade se alteram em função do contexto histórico e das especificidades dos agrupamentos 
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nos quais os indivíduos estão inseridos: “Não existe homem que possa fazer com que uma 

sociedade tenha, em determinado momento, um sistema de educação diferente daquele que está 

contido em sua estrutura, bem como é impossível que um organismo vivo tenha órgãos e 

funções diferentes daqueles que estão encerrados em sua constituição” (DURKHEIM, 2014, p. 

78). Nessa circunstância, indica Durkheim, é de interesse do Estado identificar os princípios 

essenciais a serem garantidos no processo educativo. Portanto, invariavelmente, o trabalho 

educacional não se harmoniza com os ideais individuais, mas reflete aquilo que é exigido pelo 

sistema. Como as condições objetivas vigentes orientam tanto as relações sociais quanto as do 

trabalho para a competitividade, na valorização de comportamentos que impulsionam os 

indivíduos ao antagonismo e à disputa, essas expressões se espelham na escola.  

Intramuros, o direcionamento das metodologias e das estratégias pedagógicas, 

objetivando o alto desempenho das crianças, aliado à complexidade das exigências de todas as 

ordens, relativas à dinâmica escolar e às demandas da sociedade, faz com que, com frequência, 

a escola não se debruce sobre as reflexões concernentes às ações docentes e institucionais 

relativas à instauração e à consolidação da dupla hierarquia. Essas manifestações de violência 

se configuram tanto expressamente quanto subliminarmente, conforme discutiremos, e 

instituem parâmetros para os estudantes sobre a forma como as relações se estabelecem na 

escola.  Crochick et al. (2018) circunscrevem o fenômeno: 

A hierarquia oficial se caracteriza pelo bom desempenho dos alunos nas disciplinas 

escolares. Por meio dela, o conhecimento é transmitido aos estudantes e são 

desenvolvidas habilidades/competências para o convívio social, inserção no mundo 

do trabalho e para o progresso. O sistema educacional, no entanto, também contribui 

para o surgimento e manutenção de uma hierarquia não oficial, a qual é representada 

pelos alunos considerados mais fortes, astutos e populares e por aqueles considerados 

mais frágeis, menos astutos e impopulares. Essa dupla hierarquia indica formas de 

competição desenvolvidas durante o período escolar, lastreada na competição própria 

a uma sociedade capitalista. (CROCHICK et al., 2018). 

Uma das expressões mais comuns da hierarquia oficial está na relação estabelecida entre 

aprendizagem e nota, por meio da qual os estudantes, pela forma como essa relação é 

apresentada, são incitados à competição por iniciativa dos educadores e da instituição em ações 

que promovem exposição, competitividade, antagonismo, exclusão. Identificamos essas 

referências nas três cenas narradas, mas vamos nos ater aos encaminhamentos da professora da 

cena 3 que, expressamente, demanda atenção à aula e prioridade nas anotações do caderno, 

“porque vai valer nota”.  Na maioria das instituições de ensino, a nota ou o conceito fazem parte 

dos indicadores de aprendizagem e sobre esta contenda poderíamos nos empenhar em análises 

extensas. Porém, considerando o objeto da pesquisa, manteremos circunscrita essa observação 

no escopo das reflexões anteriores sobre práticas pedagógico-metodológicas. Nos 
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debruçaremos sobre os seus desdobramentos, relacionados às demandas escolares que, como 

observamos, respondem à lógica do desempenho: a professora chama à participação na 

discussão da aula apenas as crianças que têm a resposta esperada, deixando de fora as demais 

e, desse modo, estimulando a competitividade e a exclusão, elementos que impulsionam a 

violência entre pares. Ainda que tenha havido a intenção de favorecer a sistematização de 

conteúdo para a atividade avaliativa, a mensagem comunicada às crianças é a de que aqueles 

que não respondem às restritas expectativas escolares não têm com o que contribuir e devem 

ser deixados de fora, sedimentando a marginalização. Reflexo da sociedade administrada, esse 

fundamento pedagógico, que muitas vezes passa despercebido na ação professoral e 

institucional, repousa no princípio da educação utilitária, qual seja, a lapidação do homem que 

o sistema demanda. Essa racionalidade se desdobra na sequência da cena quando a professora 

observa que V. não está fazendo a cópia da lousa e, visivelmente incomodada, talvez pelo 

desinvestimento de sua autoridade pela aluna, a expõe em tom de ameaça: “se for mal na prova, 

quero que se lembre que foi porque não se esforçou”. Estão manifestadas nesta ação: a 

valorização da nota e não do processo de V.; a exposição da aluna no grupo, incitando a 

violência; a humilhação, característica de manifestações de bullying15; e a desresponsabilização 

da professora frente à sua função, uma vez que a aluna, que apresenta dificuldades na área da 

linguagem, não recebeu apoio durante a aula, pelo contrário, esteve à margem da atenção da 

professora, não sendo incluída nas discussões ou orientada na produção do registro em caderno. 

O último elemento abarca a discussão, apresentada anteriormente, sobre a violência 

simbólica (BOURDIEU; PASSERON, 2014) cujas barreiras sociais, cognitivas e relacionais de 

acesso aos conteúdos escolares promovem a marginalização e a exclusão, uma vez que os 

estudantes acabam divididos entre os que desempenham suas funções de acordo com as 

expectativas, garantindo seu espaço na instituição; e os que não acompanham as demandas 

escolares e são apartados, ainda que permaneçam na escola. A violência simbólica desdobra-

se, frequentemente, em outras expressões de violência, como a verbal e a física. Na cena em 

que a aluna é levada para o fundo da sala com o intuito de que faça o registro em seu caderno, 

observamos esses efeitos no que concerne às duas manifestações: a) há violência verbal quando, 

além da fala da professora, as demais crianças, ao observarem a aluna sendo levada para o fundo 

da sala, riem sem que nenhuma intervenção seja feita; b) há violência física quando a professora 

 
15 O bullying é uma das formas de manifestação da violência no espaço escolar. Há extensas pesquisas sobre a 

sua caracterização, expressão e efeitos sobre os estudantes, dada a disseminação e os desdobramentos 
alarmantes na ambiência escolar. Caracteriza-se pela prática de atos violentos de ampla variação, entre pares, 
de forma intencional e repetitiva, causando danos físicos e emocionais às vítimas. Nesta dissertação, não 
trataremos da especificidade do bullying, mas das diversas formas de violência presentes na escola. 
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empurra a carteira em direção ao corpo da aluna dizendo em voz baixa: “a carteira mais perto 

é para te ajudar a parar de brincar e trabalhar”. Sobre o segundo tópico, com o agravante de que 

a ação parte da professora, referência de autoridade para as crianças. Cabe, neste recorte de 

cena, uma breve análise sobre a relação estabelecida entre trabalho e castigo, quando a 

professora, ao isolar V. em uma atitude punitiva, entrelaça a ação à execução da atividade. 

Ainda que a atitude objetive a produção pedagógica, a escolha sobre a maneira de fazê-lo 

interfere na interpretação dada sobre a relação com o conhecimento. Uma vez que vinculada à 

punição, com o agravante de tratar-se de uma aluna que apresenta dificuldades no engajamento 

pedagógico, a inter-relação configurada influencia não apenas a aluna, mas o grupo.  

A violência simbólica adentra a escola, muitas vezes, sem que seja identificada, como 

observamos nas descrições das professoras e das coordenadoras sobre cada uma das crianças 

protagonistas das cenas. Nesses relatos foram indicadas, com ênfase, as características 

supostamente limitadoras e causadoras de entraves para o trabalho docente e discente, como as 

barreiras pedagógicas, comportamentais e sociais. Mesmo na apresentação de M., reconhecido 

como um aluno “inteligente”, essa faculdade vem acompanhada de interjeição, em que a 

potencialidade não se sobrepõe aos incômodos causados na relação com a escola. Não 

indicamos que as descrições apresentadas não devam ser consideradas nas análises escolares. 

Essas observações são fundamentais porque influenciam no plano de ação individual e coletivo 

da escola, se endereçadas à inclusão dos alunos. Salientamos, nesses relatos, a ênfase inferida 

pelas professoras e coordenadoras às nomeações que parecem indicar pouco investimento nas 

possibilidades de trabalho com os estudantes, uma vez que a relevância está localizada nas 

supostas fragilidades das crianças. Além disso, o direcionamento às limitações oferece o risco 

de que sirvam de justificativa para a transposição de responsabilização dos adultos para esses 

estudantes no que se refere às expectativas e aos resultados escolares. 

Blaya (2006) indica que a violência na escola é constituída não apenas por suas 

manifestações mais abrangentes, como o bullying, mas, com frequência, pela recorrência de 

pequenos episódios que, por passarem despercebidos, naturalizam-se, instituindo uma 

ambiência violenta. Zanolla (2010) amplia essa análise alertando para a sedimentação desses 

pequenos episódios, as microviolências, muitas vezes entendidos como parte do cotidiano 

infantil, na argumentação de que as crianças devem aprender a conviver com as situações de 

agressividade ou de violência, uma vez que essas manifestações são intrínsecas aos indivíduos 

e à vida na coletividade. Na cena em que C. chega à escola, identificamos indícios dessas 

violências rotineiras: ações que promovem rejeição, humilhação, antagonismo, agressividade. 

Quando C. entra em sala de aula, atrasada e agitada, a professora diz “hoje o dia será difícil”, 
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mas sem se dirigir diretamente à aluna. Assim, não surpreende que, ao não ser saudada pelas 

professoras, seja ignorada pelos colegas. O incômodo com as regras não cumpridas – 

pontualidade e entrada discreta para não interromper o andamento da conversa – é convertido 

em invisibilidade punitiva à aluna. Em seguida, e de maneira mais explícita, a violência 

acontece quando três crianças não abrem espaço para que C. se sente na roda, atitude validada 

pela omissão das professoras. Observarmos que, por um lado, as professoras mantêm um 

silêncio que estimula o comportamento agressivo dos alunos, mas, por outro, uma delas, 

sensibilizada pela desistência da aluna, convida-a a sentar-se ao seu lado. Poderíamos 

considerar a iniciativa potente para a redução dos efeitos de rejeição dos colegas e das 

professoras, mas a ausência dialógica, fundamental à problematização sobre o conflito 

silencioso, encerra a possibilidade de reflexão para todos, professoras e alunos. Além disso, 

junto ao acolhimento, a violência volta à cena quando a professora justifica o convite à aluna, 

intencionando o controle de seus impulsos para que não atrapalhasse a roda de conversa. Nessa 

comunicação, a professora estimula, uma vez mais, a rejeição do grupo a C., com efeitos 

imediatos, uma vez que a aluna é vetada pelas crianças em sua participação na conversa. 

Novamente, sem intervenção das professoras. Lembremo-nos que na descrição que as 

professoras fazem sobre a aluna há um apontamento sobre a suposta dificuldade de C. em 

construir vínculos. Considerando a sequência de ações, questionamos onde estaria localizada a 

dificuldade ressaltada: na aluna ou na condução das professoras? Assim, o conjunto dessas 

violências recorrentes estabelece o tom nas relações e os comportamentos agressivos ampliam-

se gradualmente, desdobrando-se em configuração de bullying entre pares. Nesse contexto, o 

“combinado” sugerido pelas crianças – e acatado pelas professoras – para a exclusão de C. da 

sala de aula corrobora com o que observamos ao longo da cena.  

Ao refletirmos sobre as manifestações de violência na escola, consideramos a estreita 

relação entre esses efeitos e os impasses da crise na autoridade. Como discutimos, a autoridade 

é condição para a estruturação da autonomia: quando o indivíduo não tem razão própria, ou 

seja, capacidade de discernimento sobre suas ideias e ações, acaba por aderir acriticamente a 

figuras de autoridade externas expressas tanto em personificações quanto em normatizações. 

Adorno (1995a) enfatiza a premência do investimento na educação da primeira infância no 

enfrentamento à barbárie, porém, reconhece a complexidade das decisões educativas, visto que 

há de se cuidar para que as intervenções não exerçam uma violência desmedida, ao mesmo 

tempo em que essas mediações são imprescindíveis para a formação das crianças: 

Determinadas manifestações de autoridade, que assumem um outro significado, na 

medida em que já não são cegas, não se originam do princípio da violência, mas são 
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conscientes e, sobretudo, que tenham um momento de transparência inclusive para a 

própria criança [...] (ADORNO, 1995a, p. 167). 

 

A base da autoridade está em sua legitimação, que se estabelece na relação com os 

outros. Adorno evidencia a necessidade de clareza tanto para os adultos quanto para as crianças 

sobre a forma, o conteúdo e o sentido das deliberações. Compete aos adultos a comunicação às 

crianças sobre as razões relativas aos limites colocados, entendendo, porém, que a interlocução 

sobre as determinações estabelecidas não significa que o seu delineamento deva ser decidido 

em conjunto, dada a necessária assimetria da autoridade para a formação. Indagamos se a 

presença de autoridade, na forma referenciada por Adorno, ainda seria possível nos dias atuais, 

uma vez que pouco identificamos os seus vestígios na sociedade vigente.  

A relevância da autoridade encontra-se, também, no estabelecimento de bases para que 

se possa criticá-la, no sentido de reconhecimento, na forma pela qual a sua presença se assenta, 

sobre o que é pertinente ou adequado em sua expressão, considerando o contexto, a sociedade, 

a cultura. No exercício da autoridade na atualidade, não há alicerces substanciados para que a 

identificação, essencial à formação, se estabeleça. Desse modo, um dos efeitos do 

enfraquecimento da autoridade é o seu desdobramento em manifestações violentas: 

Em decorrência da intensificação da debilidade do eu e da extrojeção do supereu, cujas 

funções passaram a ser manipuladas ou exercidas por agentes externos, o 

comportamento interpessoal, inclusive o de agressão, também mudou. Para Adorno, 

essas mudanças significaram um esvaziamento da dimensão psicológica. Esse 

esvaziamento, contudo, não significa que não se possa mais agir como sujeito em 

circunstâncias determinadas, mas que a qualidade dessas intervenções depende do 

nível de autonomia que se adquiriu. A obediência às normas exigidas pelas 

instituições escolares implica num grau elevado de renúncia de desejos que devem ser 

abandonados em prol do controle de comportamentos considerados inadequados, que 

atrapalhariam o bom desenvolvimento do trabalho escolar e a convivência social. 

Mas, como observa Adorno (1965/2000), a natureza negada retorna nas ações 

“descontroladas” do professor, quando ralha, grita e constrange seus alunos, ao usar 

expressões de violência irrefletida. (Silva e Casco, 2021, p. 220-221) 

 

O conhecimento é imprescindível quando intencionamos o enfrentamento à violência, 

pois a formação possibilita que nos tornemos sensíveis, portanto, menos preconceituosos e 

intolerantes. Como perspectiva, a apresentação dos objetos oferecidos pela cultura, em sua 

variedade, oportuniza o refinamento do pensamento e outorga caminhos para a diferenciação. 

Se os objetos oferecidos são sempre os mesmos, não nos diferenciamos. Nesse sentido, ao 

apresentar às crianças a maior variação possível de elementos culturais para a experimentação 

favorece-se a individuação, direcionando à formação para a consciência.  

Por outro lado, as barreiras constituídas pela submissão ao sistema engessam as 

perspectivas de emancipação, uma vez que afetam, muitas vezes inconscientemente, as 

diretrizes educacionais. Observamos essa tendência em algumas narrativas pedagógicas, 
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difundidas à larga e debatidas à exaustão pelas instituições de ensino, como a de construção da 

autonomia. Essa expressão do ideário educativo encontra entraves significativos na sua 

efetivação, uma vez que as escolhas pedagógico-educacionais apontam para o caminho oposto: 

embrenhadas na lógica tecnocrática, ao instrumentalizar as relações humanas e o acesso ao 

conhecimento, acabam por conformar uma educação que promove o fortalecimento e a 

manutenção da heteronomia, reproduzindo o modelo sedimentado na esfera da produção:  

Assim, a forma de ser dos processos de produção - a padronização dos 

comportamentos - e o seu objetivo - a produtividade alienada - são projetados em 

esferas que, antes, possuíam alguma autonomia, rompendo a distinção entre a esfera 

pública e a esfera privada e, dessa maneira, administra-se a própria constituição da 

personalidade, tornando-se a teoria de um conjunto de conceitos operacionais 

comprometido com os fatos imediatos (CROCHICK, 1998, p. 47).  

Adorno e Horkheimer (1985, p. 190) afirmam que “toda reificação é esquecimento”, 

indicando não apenas para a perda da memória histórica em si, mas para a incapacidade de 

articulação entre os acontecimentos do mundo e suas relações de causa e efeito na manutenção 

do sistema social e, por consequência, nas formas de constituição da consciência individual e 

coletiva:  

O princípio da experiência contém a determinação infinitamente importante de que, 

para admitir e ter por verdadeiro um conteúdo, o homem mesmo deve estar ali; mais 

precisamente [a determinação] de encontrar tal conteúdo em unidade com a certeza 

de si mesmo, e associado a ela (ADORNO, 2013, p. 140, grifo do autor)  

Nessas considerações, interpretamos que os preceitos difundidos de uma educação para 

a autonomia esbarram na precariedade de elementos para o processo de subjetivação dos 

próprios educadores, prejudicando a educação das crianças. Relacionamos essa discussão à 

cena em que C. é excluída da roda de conversa, em consequência da deliberação do grupo de 

crianças, o “combinado” – com a validação das professoras. Em conversa ocorrida após a 

observação da aula, entre a pesquisadora e as docentes, estas detalharam como a determinação 

se consolidou: como as queixas das crianças sobre a inadequação nas atitudes de C. em sala de 

aula aumentavam, as professoras consideraram a organização de uma roda de conversa, “aberta 

e franca”, com a presença de C., sobre esses incômodos, propondo às crianças que pensassem 

em alternativas para o dilema. Até aquele momento, segundo as professoras, C. nunca havia 

estado fora de sala de aula por deliberação docente ou discente, uma vez que a saída de alunos 

do grupo-classe não se configurava como prática da escola. Ainda que a mediação das 

professoras pudesse oferecer possibilidades para uma conversa sem violência ostensiva, não 

analisamos que essa escolha direcionaria à uma resposta construtiva e educativa para as 

crianças. A começar, a temática da conversa versa sobre uma relação conflituosa e antagônica 

entre estudantes muito jovens que, naquele momento, só pensavam em alternativas que 
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extirpassem o incômodo. Assim, deveria ser presumível, por parte das professoras, quais as 

possíveis considerações discentes que eclodiriam nas proposições. Avaliamos que, de uma 

forma ou de outra, todas levariam à exclusão. Além disso, ainda que as professoras optassem 

pela saída da aluna de sala de aula para que não se sentisse tão exposta durante a roda de 

conversa, ambas as alternativas são violentas. Como esperado, no decorrer da discussão, uma 

das crianças propôs a alternativa da exclusão, prosseguindo com uma votação em que, justificou 

o aluno, C. não poderia participar por ser ela o objeto da discussão. Assim, a aluna retirou-se 

da sala durante a deliberação. A maioria das crianças acatou a proposição excludente, mas não 

houve unanimidade. As professoras não souberam precisar quantas e quais crianças não 

concordaram. Apenas acrescentaram que aquelas que não levantaram a mão mantiveram-se em 

silêncio sem que fossem chamadas a expressar o motivo da não anuência à decisão.  

No relato sobre a deliberação, as professoras justificaram a estratégia, considerando que 

a conversa em grupo poderia “ajudar” C. a perceber o incômodo gerado por algumas de suas 

atitudes, mas não avaliaram os possíveis desdobramentos dessa resolução. Apontaram, também, 

o incômodo em “ter que voltar atrás” na decisão, avaliando como isso afetaria a autoridade de 

ambas frente ao grupo, ainda que considerassem essa retração urgente e necessária, em vistas 

do comportamento agressivo das crianças em relação a C. Pareceram não identificar a violência 

implícita tanto na proposta de conversa quanto na exclusão da aluna do grupo durante a 

deliberação, localizando a violência unicamente nos desdobramentos da decisão. 

A cena congrega diversos conteúdos pertinentes ao debate, assim, selecionamos aqueles 

que consideramos fundamentais. Partimos da posição das professoras, tendo em conta os 

componentes deflagradores da violência entre pares, em que as docentes oscilam entre a 

proteção à aluna e o incentivo às agressões. Se, por um lado, as professoras não demonstram 

descaso em relação às dificuldades relacionais da aluna e do grupo, refletindo sobre estratégias 

para a resolução dos conflitos, por outro, indicam muita dificuldade na análise sobre as 

propostas e as consequências de suas escolhas, não apenas no fomento à violência, mas em 

como essas decisões afetam a educação das crianças. Não nos referimos unicamente à mediação 

com o grupo nas diversas manifestações de violência narradas, mas, principalmente, às 

iniciativas docentes como a que descrevemos. O que poderia ser esperado de deliberações 

vindas de crianças de 8 anos frente a uma colega que incomoda? Além disso, chama a atenção 

o fato de as professoras não convocarem à fala tanto C. quanto as crianças que não anuíram à 

proposta. Haveria um desejo não consciente, por parte das professoras, para a exclusão da 

aluna? E, por último, indagamos sobre os motivos que desencadearam a preocupação das 

professoras no que concerne a configuração do cenário violento: relaciona-se a uma 
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preocupação com a formação das crianças ou apenas aos problemas que esses conflitos 

poderiam acarretar para as docentes e para a escola?  

O modo como as professoras parecem compreender os procedimentos considerados 

democráticos, sem uma análise cuidadosa e responsável sobre a sua viabilidade e 

exequibilidade, assim como sobre seus objetivos para a educação da crianças, indicam para as 

discussões referidas à fragilidade tanto na autoridade quanto na formação docente. Não somente 

às análises apresentadas, mas, também, no incômodo que as professoras expressam sobre a 

decisão de “voltar atrás” em uma posição tomada. Por um lado, as docentes assumem a 

responsabilidade, considerando a urgência no encaminhamento, o que comunica uma 

preocupação, seja com os aspectos educacionais, seja com as atitudes violentas que se 

ampliaram no grupo. Assim, temos como hipótese, que as escolhas das professoras se referem 

ao despreparo, caráter formativo, e não ao descaso em relação à educação das crianças. Essa 

observação se vincula a outro momento: quando, antes que C. regressasse do parque com a 

professora assistente, após ser expulsa da sala de aula, a professora de classe determina que 

nenhum comentário ou provocação seja feito à colega; mesmo após ter autorizado, pelo 

silêncio, a cena que culminou com a saída da aluna da sala de aula. Novamente, a possibilidade 

dialógica sobre o conflito e a crise no grupo é desinvestida, uma vez que a professora decide 

pela colocação do limite na forma de ameaça, prescindindo do debate que poderia conduzir à 

reflexão. Além disso, a proteção em meio ao ambiente hostil protagonizada pelas professoras 

ao longo da cena descrita é incoerente e, na incoerência, é violenta; não apenas com a aluna, 

mas com o grupo.  

A discussão sobre os princípios norteadores de uma educação de orientação 

democrática, justificada pelas professoras como estratégia educativa na proposta sobre a roda 

de conversa com as crianças, abrange, além das problematizações mencionadas na análise da 

cena, dimensões amplas referidas às concepções educacionais cristalizadas, sem que as devidas 

problematizações sobre conteúdo, forma e sentido sejam analisadas e debatidas. Por um lado, 

entendemos que os princípios que regem uma educação de orientação democrática estimulam 

a organização de um ambiente escolar não violento, uma vez que se baseiam em preceitos 

vinculados ao pertencimento, ao diálogo, à inclusão, portanto, à formação para a sensibilidade 

e para a consciência. Silva e Casco (2021) avaliam que modelos pedagógicos direcionados a 

experiências colaborativas, diferentemente daqueles centrados no individualismo e na 

competição, favorecem a diluição das hierarquias escolares: 

Por meio de elogios e depreciações, o professor conduz o espírito para 

manter-se atento ao caminho que deve ser percorrido ou refutado. Para Adorno 

(1951/1993), “Quem assume a tarefa de avaliar aptidões enxerga os avaliados, por 
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uma necessidade quase tecnológica, como integrados, cúmplices ou vítimas” (p.115) 

Nesse sentido, chama à atenção alguns dos resultados da pesquisa de Pacheco et al. 

(2007). O autor destaca que dentre as experiências escolares bem-sucedidas para a 

inclusão de alunos com deficiência nas salas de aula regulares, as escolas que 

fomentaram atividades cooperativas, a participação efetiva de todos na elaboração de 

atividades conjuntas, bem como privilegiaram modelos pedagógicos democráticos, 

constituíram culturas escolares includentes. (Silva e Casco, 2021, p. 229) 

 

Nessa perspectiva, consideramos que para a constituição de um ambiente direcionado à 

participação democrática, o exercício da autoridade dos adultos precisa ser consciente, uma vez 

que, a ausência de entendimento sobre a necessária assimetria de lugares no processo educativo, 

muitas vezes, culmina na transferência dos saberes e das responsabilidades da mão dos adultos 

para a dos estudantes. Não indicamos, nesta argumentação, que todas as ações educativas que 

objetivam a formação para a democracia se convertem em uma transposição inadequada de 

lugares, mas a tendência, mediante a adesão irrefletida a métodos ou a teorias pedagógicas, sem 

uma análise criteriosa, consubstancia o que apontamos. Carvalho (2015) observa que, em 

algumas dinâmicas escolares, estabelecem-se prerrogativas extremas como a abolição de 

termos referidos ao lugar de autoridade, signos de uma ordem hierárquica: 

Nesses discursos, fala-se em crianças e jovens, mas não em alunos; em facilitadores 

da aprendizagem ou parceiros mais experientes, mas não em professores. Fala-se em 

aprendizagem ou construção de conhecimento, mas não em ensino ou transmissão de 

um legado de experiências simbólicas. O efeito dessa ênfase discursiva na ação e no 

pensamento do sujeito que aprende tem sido o declínio da função mediadora do ensino 

e da transmissão como elemento de ligação social e temporal. Segundo essa 

modalidade de discurso pedagógico – e as psicologias do desenvolvimento em que se 

fundamentam –, tudo se passa como se bastasse o contato imediato da criança com as 

práticas sociais e suas linguagens para que estas venham a revelar-se na complexidade 

de seus usos, de seus sentidos e de seus mecanismos de validação intersubjetiva. Daí 

o caráter supostamente desnecessário – obsoleto mesmo – da referência a alguém a 

quem confiar a responsabilidade por sua iniciação na herança simbólica de que se 

constitui o mundo humano. Daí também a crença na incompatibilidade entre ensino, 

autoridade e autonomia do sujeito. (CARVALHO, 2015, p. 983)  

 

Essa renúncia, aponta Carvalho (2015, p. 984), tem consequências políticas graves, uma 

vez que “[..] incidem sobre a representação que uma instituição pública – de presença capilar 

nas sociedades modernas – tem acerca de si mesma e sobre a legitimidade de sua tarefa 

cotidiana e de seus compromissos sociais.” Portanto, a formação por meio da autoridade é 

condição para a constituição de indivíduos emancipados. Contudo, sem a incorporação da 

cultura que é transmitida entre gerações não há a possibilidade de crítica. Em consonância com 

Carvalho, Ohlweiler e Fischer (2013) avaliam que o que está em crise, independentemente da 

época histórica, é a maneira como direcionamos o nosso olhar ao passado e, consequentemente, 

como transmitimos o legado da cultura para os mais novos. Em pesquisa realizada com crianças 

entre 8 e 11 anos, sobre os problemas da educação na atualidade, os entrevistados indicam para 
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um saudosismo sobre os tempos idos, denotando a reprodução da fala dos adultos, sem 

relacioná-los às responsabilidades da sociedade corrente em sua ação no mundo.   

Adorno (1995a, p. 104) analisa, considerando a sua experiência como professor 

universitário, que “[...] o êxito como docente acadêmico deve-se à ausência de qualquer 

estratégia para influenciar, à recusa em convencer”. Nesta afirmação, sublinha os dilemas 

acerca da relação entre a docência e a aplicação de metodologias substitutas à transmissão de 

conhecimento, já à sua época. Como vemos, a transposição da esfera do conhecimento para a 

aplicação de estratégias de sedução e de convencimento para a aprendizagem, em que o trabalho 

pedagógico é submetido à perspectiva de “entretenimento” ou objetivando unicamente o 

trabalho endereçado aos interesses dos estudantes, não é novidade.  

Essa ausência de reflexão para a fundamentação sobre as práticas democráticas na 

escola não é particularizada à situação narrada. Lembro-me de quando comecei a lecionar, no 

início da década de 1990, na educação infantil. Em uma roda de conversa com crianças de cinco 

anos sobre a retomada dos “combinados de convivência”, em que alguns desses acordos 

coletivos não estavam sendo cumpridos, causando conflitos no grupo, uma das crianças 

levantou a mão e disse: “Eu não combinei nada. Foi você quem falou para a gente e escreveu 

no cartaz”. Até então, eu não havia refletido sobre o objetivo e o sentido das estratégias 

pedagógicas que adotávamos, automaticamente, na escola em que trabalhava à época. Apenas 

reproduzia a proposta que, neste caso, apresentava-se na incoerência entre combinados e regras, 

ou seja, entre o que pode ser acordado e o que deve ser determinado. Onde se encontrava a 

dificuldade em explicitar às crianças as determinações institucionais e docentes? O incômodo 

deflagrou uma série de questionamentos, envolvendo concepção de ensino, metodologias 

sedimentadas e a necessária assimetria na relação professor e aluno para a formação das 

crianças. Encontramos, nessa narração, elementos similares à justificação dada pela professora 

sobre a concepção de educação de orientação democrática e suas implicações.  

Em uma confusão sobre as posições ocupadas, os saberes culturais são substituídos 

pelas técnicas e o conhecimento é confundido com informação. As argumentações na validação 

das concepções sobre protagonismo e mediação no trabalho pedagógico desconsidera, muitas 

vezes, a premência de fundamentos basilares anteriores à autonomia do estudante na condução 

de seu percurso acadêmico, qual seja, a apropriação do conhecimento construído pela cultura 

em seu processo histórico, em que a presença efetiva do professor na transmissão desses saberes 

não é a de mera mediação. Adorno avalia a transformação objetiva da imagem do professor que 

passa, paulatinamente, a ocupar a posição de “vendedor de conhecimentos”: 
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Não resta dúvida que há nisto um grande avanço de esclarecimento, em comparação 

à imagem do professor como um deus, tal como era considerado ainda nos 

Buddenbrooks; ao mesmo tempo, porém, uma racionalidade estratégica nesses termos 

reduz o intelecto a mero valor de troca, o que é tão problemático como o é qualquer 

progresso no seio do existente (ADORNO, 1995a, p. 105, grifo do autor). 

 

Essa relação reificante, relativa à posição da educação na sociedade vigente, não é 

exclusiva da docência, mas resultante das condições objetivas, como vimos, em que a escola 

acaba, por vezes, fortalecendo a concepção de educação como mercadoria.  

Crochick (1998, p. 184) analisa que, na conformação, “[...] a subjetividade converte-se 

em objetividade, mas sem sujeito”. Nas cenas descritas, podemos observar essa resignação 

condicionada para além das concepções metodológico-educacionais sobre as quais já nos 

debruçamos em análises. Esse assujeitamento à estrutura se traduz na adequação às regras 

sociais, nem sempre racionais, porém necessárias à convivência no coletivo, mas que, pela 

submissão acrítica, prescindem de sua potência para a reflexão, uma vez que, intramuros, as 

burlas e os conflitos podem oportunizar o diálogo, indispensável ao processo educativo. Na 

cena 2, em que o aluno M. é definido por seu comportamento desafiador e “liderança negativa” 

pela professora e pela coordenadora da escola, observamos, nessas representações de 

autoridade, a submissão cega às regras, dificultando o vislumbre de possibilidades educativas 

para além das demarcações institucionais. Ao descrever o aluno, em momentos distintos, ambas 

relatam como característica principal de M. a resistência à regulamentação institucional e às 

figuras de autoridade. A professora menciona, entretanto, que há duas pessoas a quem o aluno 

não oferece oposição: o porteiro e a professora de laboratório. Nessa consideração, a professora 

não indaga sobre os caminhos encontrados por esses adultos da escola na consolidação do 

vínculo e no reconhecimento da autoridade. Na cena observada no laboratório, o aluno 

apresenta atitudes provocativas em relação à professora de classe devendo, certamente, ser 

refreado; porém, é prudente analisarmos o cenário. Em primeiro lugar, a professora chama a 

atenção de M., indicando para as consequências no caso de indisciplina, em um momento em 

que as regras não estão sendo burladas, pelo contrário, o aluno concentrava-se em sua leitura, 

autônoma, sobre a atividade que seria desenvolvida. A conversa, que poderia direcionar-se às 

potencialidades do aluno, é submetida à autoridade frágil que confunde a oportunidade de 

interlocução com a necessidade de circunscrição do comportamento de M. às regras escolares. 

Desse modo, a professora submete a sua autoridade a uma relação sustentada unicamente pela 

regulação institucional, prescindindo da comunicação dialógica, que poderia encaminhar à 

abertura de conexão com o estudante. Dada a abordagem, é difícil vislumbrar uma reação 

diferente da apresentada pelo aluno. Além disso, na associação da regra escolar à ameaça ou à 
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exclusão, o sentido dessas normatizações, qual seja, a criação de um ambiente favorável à boa 

convivência comunitária, enlaça-se a um entendimento distorcido de ressentimento e de 

antagonismo na relação com a autoridade. Em contraposição a essa abordagem, quando a 

professora do laboratório convida M. a acompanhar um dos subgrupos de trabalho, em que há 

alunos com dificuldades conceituais importantes, a sustentação dos limites necessários à sua 

participação não está respaldada em regras institucionais, mas em princípios de convivência. A 

força pedagógica de M. direciona-se ao compartilhamento de saberes voltados à coletividade. 

Quando o estudante apresenta atitudes autoritárias em relação aos colegas, é prontamente 

alertado pela professora, que assume uma posição firme e clara, mas não violenta. Assim, M. 

responde imediatamente aos limites, modificando a sua condução na atividade. Nessa 

abordagem, a normatização não se constitui como um fim em si mesma, estando colocada em 

causa e em sentido. 

Nas análises apresentadas, identificamos componentes que encaminham as ações em 

direção à instauração e à perpetuação da violência, por um lado, mas na conversão das tensões 

relacionais em atuações colaborativas, vinculadas à partilha e ao pertencimento, por outro. 

Desse modo, entendemos que, ainda que subsumida às condições objetivas, a escola encontra 

campo para a apresentação e a consolidação de uma forma de educação que não se respalde em 

comportamentos desagregadores, mas no enlaçamento de valores atrelados à formação para a 

sensibilidade e para a responsabilidade. Durkheim (2014, p. 117) observa que “quanto melhor 

conhecemos a sociedade, melhor percebemos tudo o que se passa no microcosmo social que a 

escola é.” Portanto, como afirma Adorno, a consciência sobre a realidade extramuros fortalece 

os percursos de resistência às condições sociais sedimentadas. Ainda que esses movimentos, no 

interior da escola, não possibilitem a ruptura do sistema por meio do trabalho pedagógico, 

podem investir a instituição, os educadores e os estudantes no desvelamento daquilo que os 

submete à alienação e, em consequência, à abertura para transgressões que desencadeiem, 

paulatinamente, mudanças na estrutura.  

6.6.4 Educação para a resistência: percursos possíveis para a escola  

 Quando pensamos em considerações, a partir das análises das cenas, que vislumbrem a 

abertura de caminhos em direção a uma educação para a resistência, indicamos reflexões sobre 

os dilemas referidos à crise na autoridade e à pseudoformação que, como vimos, contribuem 

para a sedimentação de um ambiente regressivo e, portanto, violento na escola. Adorno (1995a, 
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p.143) observa os entraves estruturais relativos às possibilidades de emancipação dos 

indivíduos, tendo em vista as condições objetivas vigentes:  

Penso sobretudo em dois problemas difíceis que é preciso levar em conta quando se 

trata de emancipação. [...] a organização do mundo converteu-se a si mesma em 

ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a 

educação. Seria efetivamente idealista no sentido ideológico se quiséssemos combater 

o conceito de emancipação sem levar em conta o peso imensurável do obscurecimento 

da consciência pelo existente. [...] De um certo modo, emancipação significa o mesmo 

que conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma 

comprovação da realidade, e esta envolve continuamente um movimento de 

adaptação. (ADORNO, 1995a, p. 143) 
 

Se, por um lado, estamos submetidos às imposições do sistema, por outro, a elucidação 

sobre essa condição viabiliza a resistência à conformação alienada. Para tanto, entendemos que 

as grandes ações coletivas, unicamente, não são suficientes e, nesse sentido, a conscientização 

com vistas ao fortalecimento psíquico dos indivíduos é determinante, se engajada em direção à 

responsabilidade com o bem comum, ou seja, para a ação comunitária. A escola, como espaço 

de pluralidade e parcialmente preservada por meio do anteparo de seus muros, possibilita esse 

direcionamento. Ao apresentarmos às crianças uma ambiência de pertencimento, ou seja, um 

modelo de convivência em que os eventos e os sujeitos são da responsabilidade de cada um e 

de todos, em conjunção, a escola delineia percursos em direção à uma formação para a 

sensibilidade e para a crítica. Adorno (1995a) observa tanto os limites quanto as potencialidades 

dessa perspectiva: 

[...] a desbarbarização não se encontra no plano de um elogio à moderação, uma 

restrição das afeições fortes, e nem mesmo em termos da eliminação da agressão. 

[...] já que todos nós nos encontramos no contexto de culpabilidade do próprio 

sistema, ninguém estará inteiramente livre de traços de barbárie, e tudo dependerá 

de orientar esses traços contra o princípio da barbárie, em vez de permitir seu curso 

em direção à desgraça (ADORNO, 1995a, p. 158). 

 

Consideramos, entrementes, que as dificuldades apresentadas não justificam a 

abstenção do trabalho educativo, ainda que identifiquemos a dimensão das barreiras a serem 

enfrentadas. Se retornarmos às cenas, analisando as problematizações referidas à autoridade e 

à pseudoformação docente e, mais a fundo, sobre os imbricamentos estruturais que adensam a 

crise na educação e os seus desdobramentos em manifestações de violência, nos deparamos 

com uma abrangência de perspectivas para o enfrentamento dessas condições, como reflete 

Casco (2007): 

Se a formação não tem condições de instaurar uma cultura distinta da que rege a 

totalidade da sociedade, ela pode, ao menos, instaurar práticas que levem os 

indivíduos a refletir sobre as condições objetivas que impelem a existência humana 

para expressões de barbárie, em virtude de contrapor formas de resistência que possam 

propiciar o desenvolvimento de relações sociais pacíficas e a formação de indivíduos 

sensíveis e avessos à violência (CASCO, 2007, p. 246). 
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Nas relações escolares, sejam elas entre pares; entre professores e alunos; entre 

educadores; ou com a instituição, há sempre tensões próprias à convivência. Algumas se 

diluem, outras se acumulam e se consolidam. Relações como as que analisamos nas cenas 

descritas não são exceção na escola, promovendo a exaustão e, por vezes, a desistência do 

trabalho pedagógico para as partes, professores e alunos. Porém, são inerentes ao processo 

educativo e devem ser assumidas no exercício da docência.   

Nessa consideração, alguns elementos essenciais sobre o objeto devem ser analisados 

de antemão, pois interferem na ambiência da sala de aula. Quando debatemos as 

problematizações relativas às decisões e ações docentes no processo educativo é premente 

considerarmos as demarcações institucionais, visto que os educadores, na condução das práticas 

pedagógicas e educacionais, são guiados por essas referências que, por sua vez, estão 

circunscritas a fatores externos, como observa Durkheim (2014, p. 116): “Tanto na escola 

quanto na cidade, impõe-se uma disciplina. As regras que fixam os deveres dos alunos são 

comparáveis às que prescrevem a conduta dos homens feitos. As punições e recompensas 

associadas às primeiras se parecem com as que as segundas sancionam”. Desse modo, nas 

análises sobre a atuação docente devemos lembrarmo-nos que estão abarcadas as demarcações 

institucionais. Como reflexo da burocratização relativa às instituições extramuros, a escola 

promove, muitas vezes, na perspectiva de controle do comportamento na prática educativa, a 

judicialização das relações, que se desdobram em violência institucionalizada. Benjamin (2013) 

analisa a relação entre poder e violência, indicando as suas consequências no campo da 

educação: 

[...] esta ordenação jurídica empenha-se em erigir, em todos os domínios em que os 

fins dos indivíduos só podem adequadamente alcançados por meio da violência, fins 

de direito que apenas o poder jurídico pode desse modo realizar. Sim, a ordenação 

jurídica empenha-se em colocar limites por meio de fins de direito até mesmo em 

domínios nos quais os fins naturais, em princípio, estão dados de maneira bastante 

viva e ampla, como o domínio da educação; isto, desde que se deseje alcançar esses 

fins naturais com um excesso de violência, como tal ordenação age na legislação 

acerca dos limites para fins educativos (BENJAMIM, 2013, p. 126). 

 

Benjamin observa que, com fins de direito, a violência normaliza-se como meio 

justificado para a ordenação da sociedade, em clara contradição argumentativa, uma vez que na 

exigência sobre a legitimação do estado de direito, as instâncias de poder instauram a violência. 

Na escola, ainda que os princípios formativos sejam alheios à alçada do direito, encontramos a 

reprodução dos mesmos meios e fins.  

Vinculada a essa dinâmica, encontra-se a autoridade docente que, submetida aos 

ditames institucionais, oscila em suas decisões que, muitas vezes, entram em conflito com as 

ordenações superiores, ocasionando insegurança e incoerência nos desdobramentos de suas 
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ações. Decerto, as inconstâncias relativas à autoridade docente não se referem unicamente às 

relações com a instituição, mas devemos observar os seus efeitos no trabalho educativo. 

Podemos identificar essas referências nas três cenas. Na primeira, as professoras expressam o 

desconforto com as inadequações da aluna, referentes às regras sobre pontualidade e 

interrupção da aula, que se sobrepõem ao investimento em outras formas de intervenção que 

intencionem a boa convivência entre todos. Como repercussão, os encaminhamentos das 

crianças reproduzem o mecanismo normativo das professoras, convertendo-se em violência. Na 

segunda cena, as decorrências relativas ao comportamento do aluno no enfrentamento às regras 

e à autoridade dos educadores são de tamanha intensidade, na visão da instituição, que obliteram 

o acesso da professora ao estudante, uma vez que a ameaça constante sobre a burla às 

regulamentações se sobrepõe à relação. A terceira cena expressa essa problematização na 

relação, já debatida, sobre o desempenho escolar em que a aluna, ao ser ignorada, ignora as 

orientações docentes, mantendo-se em desconexão como o trabalho pedagógico e deflagrando 

a desestabilização na professora que reage violentamente. Vinha e Tognetta (2014) observam 

em suas pesquisas que as instituições, frequentemente, direcionam suas ações de enfrentamento 

à violência objetivando o controle sobre os conflitos, utilizando recursos como: a ampliação de 

regras e asseveramento das punições diante das burlas; instalação de câmeras de segurança; 

fechamento de salas de aula e armários para evitar furtos; exclusão dos alunos causadores de 

transtornos para a rotina escolar. Dessa forma, observam as autoras, as escolas promovem a 

regulação exterior, esquecendo-se de que são instituições educativas, cujo trabalho é o de 

formação da consciência direcionada à cidadania. 

Apesar da interferência incidida pela normatização das instituições que, sem dúvida, 

limita as perspectivas de atuação dos professores, as possibilidades para o trabalho docente não 

são completamente anuladas, desde que a subsunção às regulamentações não se sobreponha à 

relação dos educadores com os estudantes e com o trabalho pedagógico. Entendemos que a 

liberdade docente varia de acordo com as delimitações e com a autonomia circunscritas em 

cada instituição, mas podemos verificar, nas cenas narradas, circunstâncias em que a autoridade 

das professoras encontrou caminhos para a atuação. A cena do laboratório apresenta alguns 

momentos emblemáticos para essa discussão, abarcando tanto a relação das professoras e dos 

alunos com as normas institucionais quanto o direcionamento da estrutura pedagógica oferecida 

pela escola para o trabalho educativo. De início, identificamos na organização da instituição 

um componente que coaduna com o favorecimento do trabalho pedagógico e que, sabemos, não 

é comum a todas as escolas: há duas professoras coordenando a aula. A relação de parceria e a 

transitoriedade entre elas possibilita à professora de classe – desgastada na relação com o aluno, 
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no limite em que verbaliza o desinvestimento na relação e no trabalho pedagógico – um 

afastamento temporário da cena, enquanto a professora de laboratório, que estabeleceu vínculo 

com o estudante, assume parte dos encaminhamentos. O distanciamento favorece a análise 

sobre as circunstâncias da cena, contando com uma parceria que contribui para o 

entrelaçamento de M. com os demais colegas e com a professora de classe. Assim, no conjunto 

dessas ações, a professora de classe reconhece e legitima o aluno em outra posição. Desse modo, 

identificamos que a possibilidade de reconstrução do trabalho com M. e com o grupo-classe 

não se localiza, unicamente, na estrutura da escola, mas na disponibilidade das duas professoras 

para o trabalho coletivo direcionado à educação das crianças. Ainda que a professora de classe 

tenha cometido equívocos importantes na condução com o aluno, ao identificar um caminho de 

aproximação, avizinha-se a M. e, ao final da aula, substitui as ameaças disciplinares por 

reconhecimento e elogio à postura colaborativa do estudante para com os colegas. Sem o ensejo 

de ambas as professoras, não haveria campo para alteração na condução do trabalho educativo 

com o aluno e com o grupo. Diferentemente, na cena 1, C. é rejeitada quando ensaia a 

participação na roda de conversa. A razão para a exclusão não parece direcionar-se às 

inadequações sobre as suas colocações, mas ao apego das docentes às regras de convivência 

que se sobrepõem ao propósito educativo e, em consequência, a sedimentação de um lugar 

marcado para a aluna nas relações com as professoras e com o grupo. Apesar de, como na cena 

anterior, haver duas professoras na coordenação da sala de aula, essa estrutura, por si, não 

garantiu o redirecionamento na condução do trabalho com a aluna.  

 Na observação sobre a forma como a professora de laboratório se posiciona diante das 

resistências de M., levantamos algumas hipóteses referentes à legitimação da sua autoridade: o 

enlaçamento da professora com M. por meio de um interesse comum com a área do 

conhecimento; a abertura efetiva de escuta e de interesse por M.; a clareza da professora sobre 

a sua posição de autoridade frente ao grupo-classe; o olhar para as dificuldades e para as 

potencialidades de M., investindo nas últimas. Identificamos conteúdos que, com a mediação 

docente, promoveram o vínculo e a cooperação entre os sujeitos na cena, incluindo a professora 

de classe; ações direcionadas à sustentação de um ambiente colaborativo, portanto, não 

violento. Iniciativas pontuais, mas que se mantêm ao longo de toda a aula, baseadas na 

coerência e na sustentação de um objetivo esclarecido: a instauração de um ambiente de 

pertencimento para todos, incidindo nas relações e na aprendizagem. Assim, não nos surpreende 

quando observamos ser esse o único dia da semana no qual M. chega pontualmente à escola. 

Mais do que acolhido, é visto como pertencente, uma vez que a professora de laboratório o 

valida como sujeito e como estudante constantemente, seja ao sentar-se ao seu lado para 
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olharem, juntos, o livro, seja ao repreendê-lo em suas inadequações, ao mesmo tempo em que 

propõe alternativas: ajudá-la na organização dos materiais para aula e na condução das 

atividades. Sobre este aspecto, a professora de laboratório investe na transposição de lugares 

para o aluno que, no entendimento da professora de classe, é identificado como “liderança 

negativa”. Sem dúvida, reconhecemos ações do estudante nesse sentido, mas interpretamos que, 

provavelmente, M. assentou-se em uma posição proclamada e consolidada pela escola. Suas 

atitudes desafiadoras – gesticulações jocosas à professora e tratamento desrespeitoso aos 

colegas com dificuldades – são interditadas, rápida e objetivamente, pela professora de 

laboratório que, em contrapartida, designa outras direções que não a violência da exclusão. Ao 

invés de confirmá-lo como aquele que “perturba” como o fez a professora de classe no início 

da aula – ao alertá-lo antecipadamente para que não atrapalhasse a atividade enquanto lia, 

tranquilamente, a proposta de trabalho –, a professora de laboratório o convida a compartilhar 

seus saberes com os colegas com dificuldades, assinalando para M. outras trajetórias possíveis 

dentro na escola. Elemento fundamental à análise, o aluno não ocupa a função da professora na 

condução da atividade, uma vez que esta permanece atenta às relações e assume as explicações 

conceituais tanto frente ao grupo-classe quanto nos subgrupos. A posição de M. é a de partilha 

dos saberes pedagógicos, mas na instância discente. Desse modo, verificamos que a autoridade 

não se estabelece, unicamente, por seus componentes racionais, referidos à relação com o 

conhecimento, mas no estabelecimento de vínculos e identificações; processos transferenciais 

por meio dos quais as crianças investem libidinalmente e em relação aos quais podem aprender 

sobre as dificuldades e as alegrias da convivência, a depender das intervenções adultas. 

A condução das professoras, em algumas circunstâncias, referentes às relações e aos 

processos de aprendizagem, indicam as fragilidades expressadas tanto no exercício da 

autoridade quanto na formação: 

1- No campo das relações, na cena 1, as professoras comunicam essas incoerências ao 

alternarem o estímulo às atitudes excludentes ou punitivas à aluna com o investimento em 

atitudes protetivas, no sentido de reparação à violência propagada: na decisão sobre a suspensão 

do “combinado” para a exclusão de C.; ao convidá-la a sentar-se perto de uma das professoras 

após a rejeição dos colegas; ao comunicar ao grupo, no momento de retorno da aluna à sala de 

aula, sobre como deveria ser recebida por todos; ao oferecer apoio à C. na tarefa ao final da 

aula.  

2- No campo pedagógico, na cena 3, a pressão em relação ao desempenho e à submissão 

às regras institucionais sobrepõem-se à análise docente sobre as possibilidades de diversificação 

nas propostas de trabalho em favorecimento à aprendizagem da aluna. A circunstância em que 
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o registro em desenho é entendido como mera desautorização à diretiva docente quando poderia 

ser compreendido como engajamento na discussão da aula expressa, como debatemos, a 

dificuldade da professora na identificação de recursos alternativos para a prática pedagógica. 

Do mesmo modo, a exclusão na participação das crianças que não correspondiam às 

expectativas, durante a discussão sobre os conteúdos da aula, expõe essa limitação na análise 

docente sobre as alternativas possíveis, uma vez que uma reorganização na dinâmica do debate 

atenderia a todos sem prejuízo pedagógico para o andamento da aula.  

Discutimos, anteriormente, como a abstenção dialógica nos relacionamentos 

conflituosos prejudica a formação discente, uma vez que, sem abertura às necessárias 

problematizações, a educação não se direciona à sensibilidade e à responsabilização coletiva, 

elementos essenciais à emancipação, ainda que não sejam os únicos. Observamos a mesma 

problemática na formação docente. Adorno (1995a, p. 115) discute o excessivo fechamento da 

escola às interferências externas, indicando para a relevância do anteparo de seus muros, mas 

que, frente à rigidez em seu embotamento, converte-se em desvantagem: “[...] na medida em 

que as pessoas da escola não permitem interferências, o fechamento da escola tende a se 

enrijecer, sobretudo face à crítica”. Essa observação adequa-se, em igual medida, para as 

relações que se estabelecem intramuros. Quando não há escuta e disponibilidade cooperativa 

das partes, tanto em relação aos estudantes quanto entre os educadores, o engessamento das 

práticas se consolida, assim como se obliteram as possibilidades de reflexão crítica sobre as 

dificuldades enfrentadas, uma vez que [...] condutas autoritárias prejudicam o objetivo 

educacional que também eles defendem racionalmente” (ADORNO, 1995a, p. 115). As 

relações dialógicas são formativas, uma vez que, por meio da interlocução, ampliam-se as 

possibilidades de reflexão, partilha de saberes e de angústias, e responsabilização coletiva. 

Adorno (2017, p. 142) alerta em seu aforismo “Instituição para surdos-mudos” para os riscos 

de uma educação que não assegure as possibilidades de diálogo, voltando-se, exclusivamente, 

sobre a capacitação no desenvolvimento da oratória. Nessa denúncia de incomunicabilidade, 

não exclusiva da escola, o autor salienta os efeitos destrutivos da ausência de formação política 

quando afirma que “[...] semelhante determinismo da linguagem mediante a adaptação é o seu 

fim: rompe-se a relação entre a coisa e a expressão [...]”, avaliando que quando a discussão é 

substituída pela palavra como instrumento de poder, “o falar adota um gesto perverso”. Não se 

prescinde, nessa circunstância, apenas da comunicação, mas das conexões afetivas que se 

estabelecem nas relações quando estas são permeadas pelo diálogo. Assim, o autor conclui que 

“nada acontece à humanidade só a partir de fora: o emudecimento é o espírito objetivo”.  
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Ainda que precárias, as possibilidades que restam residem no percurso formativo que, 

conforme mencionado, deve se direcionar a uma educação para a sensibilidade; e que ofereça 

condições para que os indivíduos se constituam como sujeitos críticos e em constante estado de 

alerta psíquico e intelectual. Que sejam capazes de criar espaços civilizatórios que priorizem as 

possibilidades para a interlocução e para a experiência, elementos fundamentais para a 

constituição da individualidade. 

A interlocução promove a inclusão de todos, devendo ser parte do processo de formação 

não apenas dos professores, mas de todos os adultos da escola. A abertura ao diálogo é um meio 

para a apropriação do projeto político-pedagógico, favorecendo o pertencimento e a implicação 

nas questões escolares. As articulações possíveis incluem outros lugares e papéis no trabalho 

com alunos que não aqueles limitados à docência e à gestão. Na cena 2, em que M. é apresentado 

como um aluno que não se enlaça aos adultos da escola, há duas exceções: a professora do 

laboratório e o porteiro. Esses educadores possuem um saber a ser compartilhado, visto que, 

em meio à recusa generalizada do aluno às representações de autoridade, possibilitaram que o 

vínculo fosse construído. Scramingnon (2021, p.18) observa, no que concerne a formação 

docente, que: “[...] o modo como os professores são percebidos pode ou não garantir a 

concretização do direito de serem narradores de suas histórias que, por sua vez, trazem novas 

formas de olhar para o que estamos acostumados.” Portanto, as experiências compartilhadas se 

expressam como exercícios de encontro, favorecendo o reconhecimento da trajetória individual 

e coletiva e, desse modo, instituindo o sentido da presença, qual seja, o seu caráter formativo: 

O princípio da experiência contém a determinação infinitamente importante de que, 

para admitir e ter por verdadeiro um conteúdo, o homem mesmo deve estar ali; mais 

precisamente, [a determinação] de encontrar tal conteúdo em unidade com a certeza 

de si mesmo, e associado a ela (ADORNO, 2013, p.140; grifo do autor). 

 

Entendemos que os processos que encaminham à formação esclarecida não podem 

prescindir do encontro humano, tampouco da elucidação sobre as reais possibilidades para a 

educação, considerando as limitações impostas pelas condições objetivas. Analisamos que, 

ainda que não seja possível a plena formação para a consciência, as pequenas rupturas, 

promovidas por meio de uma educação elucidativa, abrem caminhos que podem nos conduzir 

à configuração de uma nova realidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pois o valor de um pensamento mede-se pela sua distância à 

continuidade do conhecido (ADORNO, 2017, p. 80). 

As práticas educativas precisam estar devidamente esclarecidas sobre o seu objetivo, 

qual seja, a desbarbarização dos indivíduos. Adorno (2015, p. 119) assinala que “[...] a barbárie 

continuará existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental as condições que geram 

esta regressão”, indicando, por outro lado, que a sociedade apresenta potencialidade para a 

superação do sistema de dominação: “[...] a tentativa de, pela consciência, escapar ao infortúnio 

ou, pelo menos, se subtrair à sua fatal violência, a da cegueira” (ADORNO, 2017, p. 31). Nessa 

consideração, as relações humanas devem dar-se no âmbito do encontro, qual seja, no 

investimento na construção de narrativas individuais e coletivas que outorguem o 

reconhecimento sobre a trajetória humana no sentido de responsabilização com o mundo. 

Arendt (2003, p. 239) demarca o princípio dessa conformação, a singularidade; aquele atributo 

que distingue um indivíduo de todos os demais e que carrega a faculdade da renovação por 

meio de sua ação, sempre política, na sociedade: “[...] é a singularidade que distingue cada ser 

humano de todos os demais, a qualidade em virtude da qual ele não é apenas um forasteiro no 

mundo, mas alguma coisa que jamais esteve aí antes.”  

Se, em uma instância, a consciência sobre a responsabilidade que temos com o mundo 

é imprescindível, em outra, verificamos que as condições objetivas da sociedade obliteram a 

nossa capacidade de percepção, dificultando a constituição da identidade autônoma, a 

autodeterminação, como observa Kant (2005b): 

Portanto, podemos com razão dizer que este poder exterior que retira dos homens a 

liberdade de comunicar publicamente seus pensamentos lhes rouba também a 

liberdade de pensar, o único tesouro que ainda nos resta apesar de todas as cargas 

civis, e graças ao qual unicamente pode ainda ser produzido um remédio contra todos 

os males desta situação. // [...] a liberdade de pensamento significa que a razão não se 

submete a qualquer outra lei senão àquela que dá a si própria. E seu contrário é a 

máxima de um uso sem lei da razão [...] (KANT, 2005b, p. 59). 

 

Ao longo do processo desta pesquisa observamos como esses conteúdos se entrelaçam, 

influenciando na atuação docente e, em consequência, na educação das crianças. Se entendemos 

que os processos escolares estão atrelados a elementos externos à instituição, uma formação 

para a consciência seria possível, como aponta Adorno (1995), somente se dadas as necessárias 

mudanças nas condições objetivas da sociedade. Debatemos, entretanto, sobre as possibilidades 

para a resistência a essa conformação, considerando as ações educativas como essenciais à 

constituição de uma sociedade mais esclarecida.  
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Entre as consequências derivadas das condições objetivas atuais, nos deparamos, no 

campo educativo, com os dilemas relativos à crise na autoridade e a sua relação com as 

expressões de violência na escola, objeto desta pesquisa. Entendemos que a incidência de 

violência está diretamente referida ao exercício da autoridade, em que tanto a ausência quanto 

a presença não dialógica, ambas de caráter autoritário, são fatores que promovem e consolidam 

as manifestações violentas, seja entre pares ou na relação entre educadores e estudantes. 

Vinculados a essas expressões, consideramos que os elementos relativos à formação docente 

incidem diretamente na problemática e, portanto, são parte constitutiva do debate.  

Refletimos, a partir da pesquisa teórica e das análises das cenas, sobre a relação que se 

estabelece entre o exercício da autoridade docente e a incidência de manifestações de violência 

na escola. Identificamos como as ações das educadoras, quando direcionadas à exclusão, à 

exposição e à demarcação de lugares depreciativos para as crianças promoveram a contrapartida 

agressiva tanto entre pares quanto na relação professor-aluno. Esses estímulos, com 

consequências imediatas, são observados nas três cenas, ainda que em diferentes circunstâncias. 

Em determinados momentos, a condução das professoras nas situações de sala de aula estimula 

ações violentas entre as crianças. Em outros, a deflagração de comportamentos violentos ocorre 

em função da omissão das educadoras, seja ao não intervirem nas ações agressivas entre pares, 

seja ao transferirem as decisões educativas para as crianças. Em todos os casos, a repercussão 

observada, relativa à forma de exercício da autoridade, indica para comportamentos agressivos 

e violentos, em diferentes nuances e expressões.  

No que concerne às situações de omissão, constatamos que a abstenção da autoridade 

docente contribuiu para que pequenas agressões se ampliassem para circunstâncias maiores, em 

alguns casos, configurando cenários propensos à instauração do bullying. Ao argumentarmos 

que a ausência de autoridade se consolida como autoritarismo, uma vez que na destituição de 

seu exercício as crianças, sujeitos em formação, são levadas a assumirem a responsabilidade 

dos adultos, indicamos para os seus desdobramentos, presentes nas cenas narradas. Na cena 1, 

as crianças, ao encarregarem-se da condução nas decisões, incomodadas com as supostas 

atitudes inadequadas de C., encaminham o conflito para resoluções violentas. Essas definições, 

além de respaldadas pelas professoras, estavam em consonância com a postura docente, uma 

vez que a deliberação pela exclusão da aluna do grupo-classe, assim como as rejeições e as 

agressões ostensivas observadas durante a roda de conversa, espelharam-se em conduções 

prévias das educadoras. Ainda que a omissão no exercício da autoridade se expresse de maneira 

mais evidente nesta cena, está presente também nos demais relatos: por meio da desistência 

verbalizada pela professora de classe em relação ao aluno, na cena 2; no afastamento e na 
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ausência de acompanhamento da aluna, na cena 3, identificada pela escola por suas dificuldades 

na aprendizagem. Em todos os casos, notamos que a isenção em relação à autoridade por parte 

das docentes deflagrou atitudes violentas de diferentes ordens e para ambas as partes, 

professoras e alunos.  

Na presença docente em sua expressão autoritária, manifestada por meio de ameaças ou 

pela ausência de diálogo, os desdobramentos violentos são claros em todas as cenas, ainda que 

a sua incidência ocorra de diferentes maneiras. Na cena 1, como vimos, a violência entre pares 

é ostensiva. Nas cenas 2 e 3, a sua manifestação é observada quando as crianças riem de 

circunstâncias em que os colegas ou as professoras são expostos. Ainda que, nestes casos, essas 

expressões pareçam de menor importância, a sua recorrência tende à ampliação para outras 

formas, mais manifestas e agressivas, resultando, com frequência, em marginalização, 

discriminação e bullying.  

É relevante notarmos, no que diz respeito às relações entre a autoridade docente e a 

manifestações de violência, as diferenciações relativas ao exercício da primeira com 

repercussão sobre a segunda, na cena do laboratório. Se, por um lado, discutimos a posição 

oscilante da professora de classe, por outro, observamos a professora de laboratório que, pela 

forma consistente de colocação da sua presença reconfigura os movimentos - antes reativos e 

agressivos -, tanto do aluno quanto da professora de classe, indicando para o que apresentamos 

nas formulações desenvolvidas na parte teórica da pesquisa: a autoridade, quando bem exercida, 

contribui para a redução das manifestações violentas, visto que  promove a instauração de um 

ambiente de pertencimento entre todos, professores e estudantes.  

No que concerne às discussões sobre as possíveis formas de enfrentamento às 

manifestações de violência na escola, entendemos a necessidade de articulação entre a instância 

formativa docente e a atenção às situações de violência observadas, pois demandam intervenção 

imediata. Além disso, as análises devem contemplar todos os elementos externos e internos 

vinculados às expressões de violência, quer dizer, considerar a amplitude dos aspectos psíquicos 

e sociais que incidem sobre o fenômeno. Nessa vertente, Dias (2022) analisa que: 

Os afetos, especialmente o medo e a agressividade, não podem ser ignorados em um 

processo educacional que tenha como objetivo a formação plena e autônoma dos 

indivíduos.  No mesmo sentido, se identificamos a necessidade de transformação 

dessa sociedade, é preciso conhecer e convocar a agressividade para uma violência 

capaz de nos libertar da claustrofobia que o mundo administrado nos impõe 

(ADORNO, 1965/1995) e a escola pode e deve ser uma das instituições capazes de 

identificar e refletir sobre a agressividade humana e seus usos.  (DIAS, 2022, p. 232) 

 

 Se identificamos que a violência presente na escola é, em parte, derivada das expressões 

sociais, a educação escolar demanda a formação política, por meio da qual os determinantes 
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sociais sejam desvelados e discutidos. Portanto, esses conteúdos devem estar contemplados no 

currículo das escolas, para que, por meio da conscientização e de uma formação para a 

sensibilidade e para a responsabilidade, as condições que promovem as mais diversas formas 

de violência possam ser combatidas. 
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