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2. Educação: Um tema sociológico atual 
REVISÃO: Estudo introdutório ao modo de produção capitalista 

 

Em obra intitulada "O Capital: Crítica da Economia Política", Karl 
Marx, destrincha o mundo capitalista. E eis, a seguir, algumas 
conclusões a que chega. 

- Riqueza = "imensa acumulação de mercadorias". 

- Mercadoria (M) é a forma elementar dessa riqueza.  

 

1. Os dois fatores da mercadoria: valor de uso e valor. 

-Mercadoria é algo que satisfaz uma necessidade humana (material 
ou espiritual) - tem valor de uso (substância). E é algo que, por sua 
utilidade, pode ser desejado (logo trocado) com outro alguém: M é 
algo que tem valor de troca (ou simplesmente valor). 

- Mas, para que troquemos coisas diferentes (linho produzido pelo 
tecelão por casaco produzido pelo alfaiate) elas precisam ter algo 
em comum.  

O que faz as mercadorias serem diferentes é o trabalho concreto 
do tecelão, do alfaiate, etc. que geram valores de uso diferentes.  

Mas se as mercadorias são trocadas é porque elas têm algo em 
comum. E o que as mercadorias possuem em comum? Resposta: 
Serem todas elas produtos do trabalho humano em geral ou 
trabalho abstrato. Ou seja: todas resultam do desgaste de energia, 
músculos e nervos humanos. 

E como se mede o trabalho abstrato? Por quantidade de trabalho.  

E como se mede o trabalho? Por certa quantidade de tempo (dias, 
horas, minutos, segundos). 

Portanto: Quanto mais quantidade de tempo um produto precisa 
para ser produzido mais valor ele retém ou incorpora. 

Mas, cuidado! Isso é e não é assim. Pois o que dá valor a uma 
mercadoria é, a rigor, o tempo médio socialmente necessário para 
a sua produção.  

Assim, na sociedade capitalista, vende mais quem produz mais 
dentro de uma mesma medida de tempo. 

 

2. Mas, as trocas evoluem! 

As trocas se operam dentro de uma dada equivalência. Assim: 

20m de linho (2h) = 1 casaco (2h) 

 

Já que, nesta quantidade, é que eles se igualam quanto à proporção 
de tempo necessário a sua produção (tempo de trabalho). 

Historicamente, as trocas se desenvolveram do Escambo (M - M) 
até a forma Dinheiro (M - D - M). Esta forma aparece por conta da 
intensa divisão do trabalho e pelo aumento da intenção em se 
produzir não para o consumo próprio, mas para o mercado de troca. 
Eis as fases identificadas por Marx: 1) Forma simples do valor; 2) 
Forma total ou extensiva do valor; 3) Forma geral do valor; e 4) 
Forma Dinheiro do valor. 

 

3. O fetichismo da mercadoria: seu segredo 

 

Sobre este tema tão essencial, Marx afirma: "A mercadoria é 
misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 
próprio trabalho dos homens". E continua: "Uma relação social 
definida, estabelecida entre os homens, assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um 
símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os 
produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 
figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres 
humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no 
mundo das mercadorias. Chamo a isto de fetichismo, que está 
sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados 
como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias". 

"(...) O valor não traz escrito na fronte o que ele é. Longe disso, o 
valor transforma cada produto do trabalho num hieróglifo social. 
Mais tarde, os homens procuram decifrar o significado do hieróglifo, 
descobrir o segredo de sua própria criação social, pois a conversão 
dos objetos úteis em valores é, como a linguagem, um produto 
social dos homens". 

E diz ainda: "Até hoje nenhum químico descobriu valor de troca em 
pérolas ou diamantes". 

Este conceito de "fetichismo da mercadoria" explica situações tais 
como: 1) O indivíduo se sente promovido de classe social ao 
adquirir um rolex ou tênis de R$ 1.000,00; 2) O indivíduo que 
compra uma moto de 1000 cilindradas e tira o silenciador e o 
capacete para que seja  identificado como o "dono"; 3) qualquer 
mercadoria que adquiro com a esperança de curar meus "buracos 
no peito". 

 

4. O processo de troca 

M - D - M subdivide-se em duas vontades ou necessidades opostas: 

M - D (vender) >> para >> D - M (comprar), 

Portanto: A lógica do processo de troca é vender para comprar. 

O dinheiro serve, sobretudo, para fazer circular as mercadorias. 
Contudo, o dinheiro pode ser usado para outras finalidades, quais 
sejam: a) entesouramento; b) meio de pagamento; c) como dinheiro 
universal. 

 

5. Como o dinheiro se transforma em capital 

Fórmula do capital: D - M - D'. Aqui, o objetivo é bem diferente: é 
comprar para vender. Diferente do processo de troca comum, que 
corresponde à troca de valores de mesma magnitude, a troca aqui 
só serve se for desigual, pois nenhum comerciante compra uma 
mercadoria a R$ 50 para vendê-la a R$ 50. Para fazer sentido (e se 
tornar capital), há que rever para algo como: R$ 50 - M - R$ 75, 
onde R$ 75 é D' (D inicial + ∆D ou 50 + 25), garantindo um lucro de 
R$ 25 (ou 50%). 

Compra e venda da força de trabalho (FT). 

A FT é a única mercadoria existente capaz de gerar mais valor (ou 
mais valia), pois que é o trabalhador (detentor da FT) a única força 
criadora, capaz de combinar o restante das forças produtivas 
(matérias-primas e ferramentas) dentro de um processo produtivo 
planejado. Burguesia x Proletariado. 

 

 FT (Força de Trabalho) 

D - M -------------------------- P (produção)-------------------- P' - M' - D'
 MP (objetos de trabalho + meios de trabalho) 
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6. A produção da mais valia absoluta  

Mais valia é a quantidade de tempo (ou produtos ou dinheiro) que o 
trabalhador produziu, mas que não foi pago pelo patrão, que deste 
se apropriou. 

Exemplo:             Jornada de Trabalho (JT) = 8h 

A - - - - B - - - - C 

4h         4h 

 

AB = Tempo Necessário (para reprodução da vida; salário) = 4h 

BC = Tempo Excedente (mais valia ou trabalho não pago) = 4h 

 

Para se produzir mais valia absoluta, basta estender a jornada (JT). 
Vide exemplo:      Jornada de Trabalho (JT) = 10h 

A - - - - B - - - - - - C 

4h         6h 

AB = Tempo Necessário (para reprodução da vida; salário) = 4h 

BC = Tempo Excedente (mais valia ou trabalho não pago) = 6h 

IMPLICAÇÕES: Luta da classe operária pela redução da JT. 

 

7. Capital Constante (c) e Capital Variável (v)  

Capital Constante (c) - É o que foi gasto na compra de matérias-
primas, ferramentas manuais e maquinário. 

Capital Variável (v) - É o montante total usado no pagamento de 
salários. 

Fórmula do Capital Inicial >> C = c + v 

Fórmula do Capital após a produção >> C = (c + v) + m 

 

8. Taxa de mais valia 

Expressa o grau de exploração da força de trabalho (FT).  

Eis a fórmula:  

Taxa de mais valia = m/v 

Taxa de mais valia = TE/TN 

 

9. A produção da mais valia relativa  

Se dá pela redução do TN (tempo necessário ao pagamento do 
salário) dentro da jornada de trabalho (JT) sem alterar a jornada de 
trabalho.  Com isso, cresce relativamente o tempo excedente (a 
mais valia). A redução do TN se dá pelo aumento da produtividade 
(inserção de uma máquina mais complexa) ou da intensidade do 
trabalho (aumento do ritmo do trabalho). Efeito: Demissões de FT. 

Exemplo: 

Jornada de Trabalho (JT) = 8h 

A - - B - - - - - - C 

2h         6h  

AB = Tempo Necessário (para reprodução da vida; salário) = 2h 

BC = Tempo Excedente (mais valia ou trabalho não pago) = 6h 

 

10. Acumulação do capital 

 

Acumulação simples = D - M - D' ...... D - M - D'... 

Acumulação ampliada = D - M - D' ...... D' - M - D''... 

 

11. Lei Geral da Acumulação Capitalista 

Burguesia  x  Proletariado 

(mais rica)  (mais pobre) 

(menos gente)  (mais gente) 

 

12. Acumulação Primitiva de Capital 

É o processo de acumulação ilícito necessário à formação de capital 
inicial (dinheiro) que vai garantir a Revolução Industrial inglesa, 
francesa e assim por diante. Eis alguns dos mecanismos criminosos 
adotados neste processo primitivo: 1) Contrabando; 2) Pirataria, 
roubos e assaltos; 3) Colonização; 4) Comércio de escravos; 5) 
Escravidão; 6) Guerras de pilhagem; 7) Superexploração 
assalariada; 8) Inflação. 

 

12. Composição Orgânica do Capital (COC) 

É a relação entre o capital constante (c) e o capital variável (v) e se 
expressa na fórmula: COC = c/v. 

Quanto maior a quantidade de capital constante (máquinas, 
tecnologias e matérias-primas) investido na produção, maior será a 
Composição Orgânica do Capital. 

 

Exemplo 1: COC = 1/10 (baixa COC) 

Exemplo 2: COC = 20/20 (média COC) 

Exemplo 3: COC = 100/10 (alta COC) 

 

13. Tendência decrescente da Taxa de Lucro 

A razão que existe entre a mais valia e a totalidade do capital 
chama-se Taxa de Lucro. Ela pode ser expressa de duas formas, já 
que C= c + v. 

Taxa de Lucro = m / C 

Taxa de Lucro = m / (c+v) 

Diante da forte concorrência entre os capitalistas e o processo de 
globalização desta concorrência, qualquer capitalista é levado a 
incrementar seus gastos com maquinaria (capital constante), 
elevando o grau de COC de sua indústria. Contudo, quanto mais 
faz isso, mais aumenta a sua produtividade e a capacidade criativa 
de sua indústria (exemplo: a robotização na indústria Toyota). 
Contudo, mais mercadorias produzidas pedem mais vendas. 

Mas, atenção! A Lei Geral da Acumulação aumenta a pobreza no 
mundo. Isso força a obsolescência programada (produtos mais 
baratos e mais vagabundos) e o necessário sacrifício da natureza 
(via extração de recursos) e dos seres humanos. 

 

14. Conclusão 

Este foi um resumo abrangendo alguns aspectos que considero 
mais essenciais de "O Capital", de Karl Marx. 

À guisa de conclusão, podemos observar o quanto Marx põe a nu 
os "mecanismos" de funcionamento do sistema capitalista. Mostra 
como o capital é refém de sua própria dinâmica, que parece 
reiniciar-se a cada crise, mas num grau de intensidade sempre 
crescente, sacrificante e inédito. 

Marx, no livro 3, após demonstrar a tendência decrescente (e fatal, 
diria) da Taxa de Lucro, passa a estudar a dependência crescente 
do sistema para com o crédito, os bancos e o sistema financeiro. 

A tendência de queda da Taxa de Lucro é também a tendência ao 
sacrifício social, sobretudo do proletariado internacional, através da 
superexploração, das guerras sem ética, da quebra das leis 
naturais, sociais e individuais, da eliminação de direitos que se 
expressam pelo abuso de autoridade e na posse direta das funções 
de todo e qualquer tipo de Estado, numa autofagia sem limites.  

 

(Texto de Renato Fialho Jr.) 
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“Teses sobre Feuerbach”, por Karl Marx

1 

A principal insuficiência de todo o materialismo até aos nossos dias - o 

de Feuerbach incluído - é que as coisas, a realidade, o mundo sensível 

são tomados apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação; mas 

não como atividade sensível humana, práxis, não subjetivamente. Por 

isso aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido, em oposição ao 

materialismo, pelo idealismo - mas apenas abstratamente, pois que o 

idealismo naturalmente não conhece a atividade sensível, real, como 

tal. Feuerbach quer objetos sensíveis realmente distintos dos objetos 

do pensamento; mas não toma a própria atividade humana como 

atividade objetiva. Ele considera, por isso, na “Essência do 

Cristianismo”, apenas a atitude teórica como a genuinamente humana, 

ao passo que a práxis é tomada e fixada apenas na sua forma de 

manifestação sórdida e judaica. Não compreende, por isso, o 

significado da atividade "revolucionária", de crítica prática. 

2 

A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade 

objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na 

práxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a 

realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa 

sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da 

práxis é uma questão puramente escolástica. 

3 

A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das 

circunstâncias e da educação, [de que] seres humanos transformados 

são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação 

mudada, esquece que as circunstâncias são transformadas 

precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio 

de ser educado. Ela acaba, por isso, necessariamente, por separar a 

sociedade em duas partes, uma das quais fica elevada acima da 

sociedade (por exemplo, em Robert Owen). 

A coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só 

pode ser tomada e racionalmente entendida como práxis 

revolucionante. 

4 

Feuerbach parte do fato da auto-alienação religiosa, da duplicação do 

mundo no mundo religioso, representado, e num real. O seu trabalho 

consiste em resolver o mundo religioso na sua base mundana. Ele 

perde de vista que depois de completado este trabalho ainda fica por 

fazer o principal. É que o fato de esta base mundana se destacar de si 

própria e se fixar, um reino autônomo, nas nuvens, só se pode explicar 

precisamente pela autodivisão e pelo contradizer-se a si mesma desta 

base mundana. É esta mesma, portanto, que tem de ser primeiramente 

entendida na sua contradição e depois praticamente revolucionada por 

meio da eliminação da contradição. Portanto, depois de, por exemplo a 

família terrena estar descoberta como o segredo da sagrada família, é 

a primeira que tem, então, de ser ela mesma teoricamente criticada e 

praticamente revolucionada. 

5 

Feuerbach, não contente com o pensamento abstrato, apela ao 

conhecimento sensível; mas, não toma o mundo sensível como 

atividade humana sensível prática. 

6 

Feuerbach resolve a essência religiosa na essência humana. Mas, a 

essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na 

sua realidade ela é o conjunto das relações sociais. 

Feuerbach, que não entra na crítica desta essência real, é, por isso, 

obrigado: 1. a abstrair do processo histórico e fixar o sentimento 

religioso por si e a pressupor um indivíduo abstratamente - 

isoladamente - humano; 2. nele, por isso, a essência humana só pode 

ser tomada como "espécie", como generalidade interior, muda, que liga 

apenas naturalmente os muitos indivíduos. 

7 

Feuerbach não vê, por isso, que o próprio "sentimento religioso" é um 

produto social e que o indivíduo abstrato que analisa pertence na 

realidade a uma determinada forma de sociedade. 

8 

A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que 

seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional 

na práxis humana e no compreender desta práxis. 

9 

O máximo que o materialismo contemplativo consegue, isto é, o 

materialismo que não compreende o mundo sensível como atividade 

prática, é a visão dos indivíduos isolados na "sociedade civil". 

10 

O ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade "civil"; o ponto 

de vista do novo [materialismo é] a sociedade humana, ou a 

humanidade socializada. 

11 

Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; 

a questão, porém, é transformá-lo. 
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CARTA-MANIFESTO DO IERP

Nós, professores das disciplinas pedagógicas do Curso 

Normal do IERP, e das disciplinas de Arte, Biologia, 

Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Línguas Estrangeiras, Língua Portuguesa, Matemática, 

Química e Sociologia, e vários professores 

aposentados, viemos a público manifestar o nosso 

mais rotundo rechaço à implantação da dita Reforma 

do Ensino Médio, assim como à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) que lhe serve de apoio. O processo 

se dá mais uma vez sem discussão, de modo aligeirado 

e ainda por cima com um viés sádico, ao se aproveitar, 

covardemente, da crítica e severa situação em que se 

encontra a população do Estado do Rio de Janeiro 

(posta entre a cruz e a espada, exposta à covid-19 e em 

alguns casos também à fome) para passar mais uma 

“boiada”: a da educação.  

Nosso repúdio se deve à compreensão de que essa 

reforma (para nós contrarreforma e desmonte) não 

melhora em nada a situação do ensino médio do país, 

em si já tão meticulosamente precarizada em virtude 

de anos de políticas neoliberais, que só fazem 

vilipendiar e usurpar os direitos constitucionais e legais 

da população brasileira, tão castigada por governos 

inteiramente descolados dos interesses mais genuínos 

do sofrido povo brasileiro. 

Esta “reforma” foi elaborada por pessoas estranhas à 

educação pública (Sistema Globo, Instituto Ayrton 

Senna, etc.) e por instituições financeiras situadas fora 

do país (BID, Banco Mundial e FMI) que desconhecem 

ou menosprezam os pormenores sobre o que é o 

magistério e a realidade brasileira. É uma falsa 

reforma, pois que pretende na verdade destruir a 

educação e todas as principais conquistas do setor no 

século XX, ao reunir negacionismo (recusa das 

ciências), currículo minimalista, perda completa da 

autonomia pedagógica, imposição da ideologia fascista 

do Escola sem Partido e da militarização de parte das 

escolas públicas. É uma falsa reforma porque injeta a 

politicagem do “notório saber”, que ignora os 

concursos públicos, rebaixa os salários e sucateia o 

conteúdo pedagógico e o magistério público. É falsa 

porque impõe a demagogia dos itinerários formativos, 

a diminuição das matrículas e o fechamento de mais 

escolas, propiciando mais cortes de verbas na área 

educacional, promovendo a desigualdade interescolar, 

o ensino alienante e as parcerias público-privadas que 

desviam dinheiro público para fins não-educacionais 

ou privados. É uma contrarreforma pois que aprofunda 

a ingerência privada no orçamento educacional, 

decompõem as disciplinas formativas científicas, 

abrindo para um possível processo de demissão em 

massa de professores, sobrecarregando os que 

ficarem. Não é reforma porque diminui a carga-horária 

de várias disciplinas, impõe um ensino 

profissionalizante desigual e questionável. Não é 

reforma porque substitui a relação ensino-aprendizado 

por um “autoaprendizado” ou um aprendizado 

tutorado por agentes externos à educação formal. A 

educação não pode ser meramente informal e nem é 

justo que o aluno fique tutorado em ambiente não 

científico. Ainda por cima teremos uma impactante 

redução da carga horária das disciplinas científicas no 

ensino médio para alunos e professores. E pior: tudo 

isso em meio a uma propaganda enganosa de que o 

aluno poderá escolher (democraticamente) seu 

itinerário, quando de fato ele terá limitado o seu 

acesso aos itinerários e aos vestibulares que dão 

acesso às universidades etc. 

Segundo Gaudêncio Frigotto e outros estudiosos do 

tema, a Lei que institui o NEM (Novo Ensino Médio) e a 

BNCC altera e destrói várias outras leis anteriores: as 

da LDB (9394/96), Fundeb, CLT, 5672/71, 1.821/53 

(sobre a equivalência do EM), além de desrespeitar à 

própria Constituição de 1988. A nova lei retira, anula e 

obscurece quase tudo o que existia no setor 

educacional até aqui, abrindo para um Apartheid Social 

na educação, já que a dita “reforma” educacional NÃO 

é obrigatória para o ensino privado! Aos pobres, 

português e matemática (podendo ser à distância), aos 

ricos, a possibilidade de um ensino de qualidade e mais 

presencial! 
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Queremos dizer que somos inteiramente contrários ao 

novo papel que a “reforma” pretende delegar ao 

Ensino Médio do país e suas professoras e professores. 

Não desejamos educar as filhas e filhos da classe 

trabalhadora para serem trabalhadoras e 

trabalhadores precários e uberizados, destinados a 

trabalhar em condições análogas à escravidão e com 

uma educação quase exclusivamente voltada às 

profissões de caráter manual ou operário (de baixa 

remuneração). Pretendem, com isso, transformar as 

escolas públicas num apêndice do Sistemas S (Senai, 

Sebrae, Sesc e Sesi).  Isso significa involução ou o 

abandono de um projeto de nação. Não queremos 

abrir mão de nossa função de educadores! Não 

desejamos ser cúmplices da formatação de seres 

insensíveis, disciplinados, pseudomoralistas, 

irracionais e sem espírito crítico, e que só tenham por 

meta estabelecer um “projeto de vida” egoísta e 

limitado (delimitado pelo mercado), baseado em 

supostas “competências e habilidades 

socioemocionais” que, ao final do processo, lançará os 

nossos jovens num mercado de trabalho devastado 

pelas reformas trabalhista e previdenciária e pela 

desconstrução planejada de nossa economia nacional, 

onde a única “solução” apresentada para impedi-los de 

padecer no desemprego estrutural é a ilusão (ou 

ideologia) de um empreendedorismo mentiroso, 

precário e falimentar, que ao final só faz culpar o jovem 

por seu suposto fracasso. 

Queremos diálogo, respeito ao magistério e à ciência, 

respeito à vida, queremos vacina para toda a 

população, condições de trabalho saudáveis, reajuste 

salarial compatível com as perdas causadas pela 

inflação que avança (está cada vez mais difícil viver 

após oito anos de congelamento salarial – e sabendo 

que faltam 12 anos para o descongelamento). 

Queremos concurso público e estabilidade no 

emprego, uma matrícula uma escola, nenhuma 

disciplina com menos de dois tempos, que se respeite 

as disciplinas para as quais fomos formados. Não 

achamos justo sermos obrigados a criar disciplinas 

ELETIVAS de caráter pragmático-mercantil. Isso é 

assédio moral e espiritual, pois desconsidera nossas 

formações científicas e ignora o dedicado trabalho 

realizado pelas faculdades de Licenciatura de todo o 

país, que passarão a formar para (quase) nada. 

Que nossos alunos tenham direito a um ensino de 

qualidade e universal, para todos. Não é correto que os 

alunos fiquem expostos às inovações flexíveis de 

qualidade duvidosa. Educação é ensino-aprendizado! 

Não é aceitável que a educação se restrinja ao 

aprendizado! Não queremos que estudantes fiquem à 

mercê de roteiros pedagógicos que os excluam de uma 

educação omnilateral (de caráter universalista). As 

alunas e os alunos devem ter o direito de estudar numa 

escola próxima às suas casas! Toda escola de qualquer 

canto do país deve ser capaz de garantir a qualidade do 

ensino, o que significa um ensino aprofundado e 

amplo, e não roteirizado, raso, acelerado, vazio de 

teoria, voltado apenas para a prática. Não queremos 

regredir à Idade Média ou à Idade Moderna: não é 

justo regredir ao ensino leigo, queremos ensino laico, 

não tutorado, que respeite a ciência, o magistério e o 

aprendiz. Não queremos ver as escolas públicas serem 

sequestradas pelos tubarões da educação. Educação 

não é mercadoria. Queremos um projeto de escola 

democrática onde professores, funcionários e alunos 

sejamos ouvidos e respeitados em nossas 

considerações e reivindicações. Sobre a questão da 

BNCC, nos sentimos contemplados pelo documento 

apresentado pelo SEPE-RJ, intitulado “A REFORMA DO 

ENSINO MÉDIO: TEMPO HISTÓRICO DE DESMONTE DA 

EDUCAÇÃO “, que pode ser encontrado em: 

 https://seperj.org.br/gt-do-sepe-que-discutiu-a-bncc-

apresenta-seu-documento/ 

Com base no que foi dito acima, é que propomos que 

essa discussão seja adiada por tempo indeterminado, 

até que a pandemia cesse e, de volta às escolas, 

possamos debater o assunto. Consulta não é discussão! 

No fundo, o que queremos é a imediata revogação da 

reforma do ensino médio! Não ao NEM! Não à nova 

BNCC! 

Sem mais, 

Professores e funcionários do IERP – Instituto de 

Educação Rangel Pestana. 

Nova Iguaçu, 10 a 13 de junho de 2021.  
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A Educação Numa Encruzilhada

Por IVO TONET 

Esse artigo pretende contribuir para pensar a 

educação partindo da crise do mundo atual. A crise 

estrutural do capital, fruto da própria lógica deste, 

põe, hoje, a humanidade diante de uma clara 

disjuntiva: ou a intensificação da barbárie do capital 

ou a superação deste em direção ao socialismo. 

Como parte dessa sociabilidade, e como mediação 

para a reprodução social, a educação também se vê 

diante de uma encruzilhada: ou contribui para a 

reprodução do capital e sua barbárie ou para a 

construção de uma nova e superior forma de 

sociabilidade.  

 

Introdução 

Não é de se admirar que a educação, assim como 

todas as outras dimensões sociais, esteja em crise. 

Não só nos países periféricos, mas, embora de modos 

diferentes, também nos países centrais. Afinal, o 

mundo todo está em crise. Há algumas décadas ele 

vem sendo sacudido por intensas, amplas e 

profundas transformações que, tendo seu epicentro 

na economia, se espraiam por todas as dimensões 

sociais. 

A existência de crises no capitalismo não é nova. Por 

isso mesmo, muitos pensam que esta, à semelhança 

de outras, é uma crise de caráter conjuntural, após a 

qual a humanidade encontrará um outro patamar 

superior de desenvolvimento. E que, como toda crise 

tem aspectos positivos e negativos, não há porque 

cair no pessimismo. Seria preciso apenas trabalhar 

no sentido do desenvolvimento dos aspectos 

positivos. 

Outros, porém, entendem que há uma diferença 

substancial entre esta crise e as crises precedentes. 

Não que ela significasse o colapso inevitável do 

capitalismo, mas que ela estaria atingindo as 

estruturas mais profundas desta ordem social. A 

consequência mais geral disto seria que, para 

reproduzir-se, o capital agravaria cada vez mais os 

problemas da humanidade. 

Por motivos que exporemos mais adiante, 

partilhamos esta segunda ideia. E, em consequência, 

achamos que a educação não poderia deixar de ser 

profundamente afetada por essa crise estrutural. De 

modo que a atividade educativa se vê diante de uma 

encruzilhada: contribuir para a reprodução ou para 

a superação desta ordem social? Nossa reflexão irá 

no sentido de pensar a atividade educativa voltada 

para esta segunda alternativa, uma vez que o 

compromisso com a primeira significaria a 

perenização de uma ordem social fundada na 

exploração do homem pelo homem. Contudo, 

surgem aí algumas perguntas inevitáveis: de que 

modo a educação é afetada por esta crise estrutural? 

Como conduzir a atividade educativa de modo a que 

ela contribua para a superação desta ordem social? 

Isto é possível? Em que medida? 

A resposta não é de modo nenhum fácil, uma vez que 

envolve inúmeros e complexos aspectos. A 

dificuldade é ainda maior, se levarmos em 

consideração a gravidade e a urgência dos 

problemas a exigirem soluções imediatas. Contudo, 

por maior que seja a urgência, é preciso fazer um 

esforço no sentido de uma reflexão serena e 

rigorosa, pois desta depende uma prática 

lucidamente orientada. 

 No intuito de contribuir para responder àquelas 

questões, exporemos aqui algumas ideias. 

 

1. A lógica do capital 

Antes de mais nada, é preciso apreender a lógica 

mais profunda que preside o evolver da sociedade 

capitalista, já que ela é a matriz a partir da qual se 

ergue todo este edifício social. Não se pretende, com 

isto, deduzir mecanicamente a situação da educação 

a partir de crise do capital. Quer-se, apenas, deixar 

claro que é impossível compreender a primeira sem 

buscar as suas raízes na segunda.  

Como se sabe, o capital é uma relação social e não 

uma coisa. Esta relação, por sua vez, tem sua origem 

na compra-e-venda da força de trabalho do produtor 
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pelo capitalista. Vale enfatizar que esta compra-e-

venda pode assumir as mais variadas formas, 

implicando sempre a dominação do capital sobre o 

trabalho e a apropriação privada (ainda que de 

forma indireta) da maior parte da riqueza 

produzida. Nesta relação, o capitalista paga ao 

trabalhador um salário, que representa o custo – 

socialmente estabelecido – da reprodução da força 

de trabalho. Como o custo dessa reprodução é menor 

do que aquilo que o trabalhador produz durante o 

tempo de trabalho contratado, a parte que sobra – 

em geral a parte maior – vai para as mãos do 

capitalista, transformando-se nas várias formas da 

propriedade privada. 

É por si evidente que esta relação implica, 

necessariamente, uma relação de exploração e de 

dominação do capitalista sobre o trabalhador. O que 

significa que a produção da desigualdade social não 

é um defeito, mas algo que faz parte da natureza 

mais essencial desta matriz geradora do capitalismo. 

O que, por sua vez, significa que é impossível 

construir, a partir dela, uma autêntica comunidade 

humana, vale dizer, humanizar o capital. 

Desde que este ato originário seja admitido como 

insuperável, toda reflexão e toda ação não poderão 

deixar de resumir-se à busca das melhores formas 

possíveis – jurídicas, políticas, éticas, educativas, etc. 

– de convivência social, no interior dos limites por 

ele demarcados.  

Porém, esta lógica, uma vez posta em movimento, 

adquire uma vida própria, um evolver que é sempre 

resultado dos atos humanos singulares e que pode 

assumir as mais variadas formas, mas que nenhum 

poder é capaz de controlar. Daí porque Marx chama 

de férreas as leis que regem o capitalismo. Não vai aí 

nenhum determinismo porque, à diferença das leis 

da natureza, as leis do capitalismo são oriundas de 

atos humanos e, portanto, são de caráter histórico-

social e não natural. Enquanto permanecerem 

vigentes os atos que lhes dão origem, nenhum outro 

ato – jurídico, político, ético, etc. – poderá controlar 

essa lógica. 

Para evitar mal-entendidos, vale esclarecer que a 

incontrolabilidade do capital não significa a 

impossibilidade de qualquer controle ou limitação. 

Significa sim, e precisamente, que é impossível 

impor ao capital uma outra lógica que não seja a da 

sua própria reprodução. Por exemplo: obrigá-lo a ter 

como objetivo primeiro uma produção voltada para 

o atendimento das necessidades humanas. O capital 

é como um rio, cada vez mais caudaloso. É possível 

opor-lhe obstáculos, desvios, limites provisórios, 

mas ele sempre encontrará meios e modos de 

superá-los. Basta ver o que aconteceu tanto nos 

países ditos socialistas quanto nos próprios países 

capitalistas.  

Dessa lógica do capital faz parte o fato de que há, 

necessariamente, uma disputa, tanto entre os 

próprios capitalistas, quanto entre estes e os 

trabalhadores. É a já velha e ainda insuperada luta 

de classes. Um dos resultados desta disputa é uma 

modificação crescente naquilo que é conhecido 

como composição orgânica do capital. Sabe-se que o 

capital é composto de duas grandes partes: o capital 

constante (máquinas, imóveis) e o capital variável 

(mão-de-obra). A disputa mencionada acima é 

responsável (Não única e nem sempre direta, mas 

fundamental) pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico. Com a incorporação de novas 

tecnologias, os capitalistas tanto podem superar-se 

uns aos outros como manter, sempre, sob controle a 

classe trabalhadora. Ora, na medida em que novas 

máquinas, com todas as suas exigências, são 

incorporadas ao processo de produção, é possível 

produzir mais com menos custos e, portanto, com 

menos mão-de-obra, resultando isto no 

barateamento dos produtos. Aumenta, assim, o 

capital constante e diminui o capital variável. 

Resultado imediato: crescimento da capacidade 

produtiva, mas, ao mesmo tempo, aumento do 

desemprego, rebaixamento dos salários e da 

capacidade de consumo. Em decorrência, 

diminuição dos lucros dos capitalistas, acirramento 

da concorrência, etc. 

Como se apresenta esta situação no momento atual? 

A introdução crescente de novas e avançadas 

tecnologias levou aquelas determinações normais 

do processo capitalista a um nível sem precedentes. 

Em consequência, todo o processo produtivo sofreu 

e continua a sofrer uma enorme e profunda 

reestruturação.  Como resultados, temos o aumento 
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do desemprego, porém agora de uma forma 

avassaladora e irreversível; a precarização do 

trabalho; a corrosão dos direitos trabalhistas e 

sociais; a ampliação do trabalho informal; o processo 

de mercantilização das empresas e serviços 

públicos; uma produção cada vez mais destrutiva, ou 

seja, obrigada a tornar os bens cada vez mais 

rapidamente obsoletos; uma competição cada vez 

mais violenta entre as empresas e entre os Estados 

nacionais; a submissão mais direta dos Estados aos 

interesses do capital e inú- meros outros fenômenos. 

Tudo isto, juntamente com o enorme agravamento 

dos problemas sociais de toda ordem: miséria, 

pobreza, fome, violências, degradação dos serviços 

de saúde, habitação, saneamento, educação, etc. 

Vale, aqui, acentuar, porém: tudo isto acontece em 

um momento da história da humanidade em que 

existiriam condições tecnológicas para produzir 

bens suficientes de modo a satisfazer as 

necessidades básicas (materiais e espirituais) de 

toda a humanidade. De modo que não é pela falta de 

desenvolvimento das forças produtivas, mas pela 

forma que este desenvolvimento assume como 

resultado de determinadas relações sociais 

assentadas na apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida que se dá o agravamento dos 

problemas. Esta forma, que é a manifestação da 

lógica férrea do capital, tende a caminhar no sentido 

de um agravamento cada vez maior dos problemas 

da humanidade e não, como pensam muitos autores, 

no sentido da sua solução. 

Mas, as consequências não se fazem sentir apenas na 

área mais diretamente econômica. Elas afetam, 

também e poderosamente, o mundo das ideias, dos 

valores e das relações sociais. Diante dessa lógica 

perversa e poderosa do capital, o indivíduo humano 

se sente perdido, nulificado e completamente 

impotente. Exacerba-se, com isto, o individualismo, 

a “guerra de todos contra todos”, levando a um 

empobrecimento e a uma brutalização crescente da 

vida humana. 

O mais interessante é que a maioria dos pensadores 

passa até a elaborar teorias para confirmar e 

sustentar essa impotência como algo que deve ser 

aceito já que expressaria a efetiva condição humana. 

Teorias da morte do sujeito, do fim da história, da 

diminuição do poder da razão e, especialmente, 

teorias para demonstrar a insuperabilidade desta 

ordem social, cabendo apenas o seu 

aperfeiçoamento. Nestas duas vertentes podem ser 

encontrados intelectuais considerados dos mais 

expressivos no mundo de hoje e no passado recente, 

tais como: Foucault, Lyotard, Baudrillard, Vattimo, 

Habermas, Rawls, Rorty, Touraine, B. de Souza 

Santos e tantos outros.  

 

2. A educação e a crise 

É neste quadro que a educação tem que ser pensada, 

hoje, tanto no sentido geral como no sentido 

específico do Brasil.  

Na esteira de Marx, entendemos que o trabalho é o 

fundamento ontológico do ser social. E que todas as 

outras dimensões sociais – a exemplo da política, do 

direito, da ciência, da arte, etc. – mantêm com ele 

uma relação de dependência ontológica e de 

autonomia relativa. Ao trabalho, pois, pertence este 

caráter matrizador que nenhuma das outras 

dimensões pode assumir. Quanto às outras 

dimensões, embora se originem a partir do trabalho, 

sua natureza e legalidade específicas mostram que 

elas não são uma expressão direta e mecânica dele. 

Deste modo, na dinâmica social, sempre temos uma 

determinação recíproca tanto entre trabalho e 

outras dimensões como entre estas mesmas.  

É, pois, fácil entender que, na medida em que a 

matriz do mundo, que é o trabalho, está em crise, a 

educação não poderia deixar de participar desta 

mesma crise. Como, porém, esta crise rebate na 

educação? Das mais variadas formas, mas, 

sinteticamente, em primeiro lugar, revelando a 

inadequação da forma anterior da educação frente 

às exigências do novo padrão de produção e das 

novas relações sociais; constatando que as teorias, 

os métodos, as formas, os conteúdos, as técnicas, as 

políticas educacionais anteriores já não permitem 

preparar os indivíduos para a nova realidade. Em 

segundo lugar, levando à busca, em todos os 

aspectos, de alternativas para esta situação. Em 

terceiro lugar, imprimindo a esta atividade, de modo 

cada vez mais forte, um caráter mercantil. Isto 

acontece porque, como consequência direta de sua 
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crise, o capital precisa apoderar-se, de modo cada 

vez mais intenso, de novas áreas para investir. A 

educação é uma delas. Daí a intensificação do 

processo de privatização e de transformação desta 

atividade em uma simples mercadoria. Não é preciso 

referir as consequências danosas que este processo 

traz para o conjunto da atividade educativa. 

Frente a esta situação de crise, duas são as respostas 

mais importantes dos teóricos da educação. Uma 

primeira (desnecessário dizer que não há 

homogeneidade no seu interior), que pode ser 

chamada de conservadora, vai no sentido de apontar 

a necessidade de novas leis, novas políticas 

educacionais, novos métodos, técnicas e conteúdos, 

que permitam formar os indivíduos de modo que 

eles se adequem às novas exigências e, 

especialmente, de enfatizar a necessidade de 

parcerias da escola com a “comunidade” e com as 

empresas. Neste sentido, é sintomático o uso de 

termos como qualidade total, formação flexível e 

polivalente, novas qualificações, competências, 

empregabilidade, etc. Tudo isso recoberto com o 

manto de valores humanistas, solidários e cidadãos. 

Esta primeira resposta tem por certo que a crise do 

mundo atual, como outras, é passageira e terá como 

resultado um novo patamar de desenvolvimento que 

trará benefícios para toda a humanidade. Vale dizer, 

partilha a convicção da perenidade desta ordem 

social, cabendo buscar o seu aperfeiçoamento, mas 

respondendo, fundamentalmente, aos interesses 

expressos pelo mercado. 

Uma segunda, que poderia ser chamada de 

progressista (e que também não é homogênea), 

entende que são as políticas neoliberais as 

responsáveis pelo agravamento dos problemas da 

humanidade. Outras políticas poderiam levar à 

construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Isto mostra que esta segunda resposta 

pressupõe aquilo que antes afirmamos ser inviável: 

a possibilidade de controlar a lógica mais profunda 

do capital. Supõe que “um outro mundo é possível”, 

“uma outra educação é possível” sem, contudo, exigir 

a superação radical do capital. 

É esta segunda resposta que põe a ênfase numa 

“educação cidadã crítica”. Vale dizer, numa educação 

que não vise apenas a formar indivíduos para a 

reprodução direta e imediata desta ordem social, 

que não os prepare apenas para servirem de mão-

de-obra para o capital, mas que sejam trabalhadores 

e cidadãos. Capacitados para atender às novas 

exigências do processo produtivo, mas também 

conscientes dos seus direitos e dispostos a participar 

ativa e criticamente da construção de uma sociedade 

mais justa, mais humana e mais igualitária. Daí 

porque as palavras-chave são “educação cidadã 

crítica”, “educação democrática”, “educação 

participativa”, “educação emancipadora”, “educação 

humanizadora”.  

Ambas as respostas, a nosso ver, estão fadadas ao 

insucesso. A primeira porque supõe que esta crise 

seja de caráter conjuntural e que, uma vez 

ultrapassada, se abrirá um novo ciclo de bem-estar 

extensivo a toda a humanidade. Além do mais, esta 

concepção de educação, inteiramente voltada – 

apesar do discurso humanista – para a reprodução 

do capital, contribui poderosamente para a mais 

profunda desumanização do homem, uma vez que 

aceita e consolida o seu caráter de mercadoria e, 

portanto, aceita como um fato consumado a 

exploração do homem pelo homem.  

A segunda porque supõe, sem nenhuma base para 

demonstração e desconhecendo a lógica mais 

profunda do capital, a possibilidade de controle e 

humanização deste, quando isto é impossível. Supõe 

que cidadania seja sinônimo de liberdade, bastando 

agregar-lhe o termo “crítica” para que ela ganhe uma 

qualidade superior. Supõe, portanto, que quanto 

mais ampla e profunda a cidadania, maior será o 

grau de liberdade e de humanização dos indivíduos, 

sem que isto implique uma ruptura radical com a 

ordem do capital. Entendemos que isto é falso. 

Já demonstramos em nossa tese de doutorado, 

intitulada “Educação, cidadania e emancipação 

humana”, e em outros escritos, a natureza 

essencialmente limitada da cidadania. A cidadania 

moderna tem a sua base no ato que funda o 

capitalismo, que é o ato de compra-e-venda de força 

de trabalho. Ao realizar este contrato, capitalista e 

trabalhador se enfrentam como dois indivíduos 

livres, iguais e proprietários. E esta é a base do 

desenvolvimento – certamente processual e 
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conflitivo – de todos os subsequentes direitos civis, 

políticos e sociais. Contudo, ao entrar em ação o 

processo de trabalho assim contratado, evidencia-se 

imediatamente a não simetria dos dois contratantes. 

O capitalista evidencia-se como mais igual, mais livre 

e mais proprietário. Afinal, é ele que explora, domina 

e se apropria da maior parte da riqueza e não o 

trabalhador. Fica claro, deste modo, que cidadania é 

forma política de reprodução do capital e que, por 

isso, jamais poderá expressar a autêntica liberdade 

humana. 

Está, pois, instaurada, no coração mesmo do ato que 

funda a sociabilidade do capital, a desigualdade 

social. A dimensão jurídico-política poderá, 

certamente, contribuir para impor-lhe limites, mas 

não para erradicá-la. Nenhum aperfeiçoamento, 

melhoria, ampliação, correção ou conquista de 

direitos que compõem a cidadania poderá eliminar a 

raiz que produz a desigualdade social. Pelo 

contrário, o exercício daqueles direitos permite, ao 

aparar as arestas e ao tornar menos brutal a 

escravidão assalariada, que este sistema social, 

fundado na desigualdade, funcione melhor, pois 

conta com o beneplácito dos próprios explorados e 

dominados. 

Reconhecer as limitações intrínsecas da cidadania 

não significa, de modo nenhum, menosprezar a 

importância que ela teve e tem no processo de 

autoconstrução do ser social. Significa apenas 

reconhecer que ela integra necessariamente– ainda 

que de modo contraditório e tensionado – a 

sociabilidade regida pelo capital. De modo que 

cidadania, por mais plena que seja, jamais será 

sinônimo de liberdade plena. 

Conservando a questão neste nível de generalidade, 

isto é, sem discutir, ainda, as situações e as 

mediações histórico-concretas, o que se conclui das 

afirmações anteriores é que toda atividade 

educativa que pretenda contribuir para a formação 

de indivíduos efetivamente livres – definida a 

liberdade no seu patamar mais elevado 

historicamente hoje possível – deve ter como 

horizonte norteador a emancipação humana e não a 

emancipação política, da qual a cidadania é parte 

integrante. 

Em que consiste a emancipação humana? Para uma 

explicitação e fundamentação mais ampla da 

natureza e da possibilidade desta categoria, 

remetemos, de novo, à nossa tese de doutorado 

acima citada. Aqui referiremos apenas os elementos 

essenciais.  

Os homens serão efetivamente (plenamente) livres 

quando puderem, de fato, ser senhores do seu 

destino. Isto nada tem a ver com liberdade absoluta, 

anárquica ou irrestrita. Tem a ver apenas (e isto é 

essencial) com a possibilidade de os homens 

estarem em condições – a partir de uma base 

material capaz de criar riquezas suficientes para 

satisfazer as necessidades de todos – de serem 

efetivamente sujeitos da sua história. Como o capital 

é o sujeito fundamental da atual forma de 

sociabilidade – nesta sociedade quem é livre é o 

capital e não os homens – a plena liberdade humana 

só pode florescer para além do capital. Este para 

além do capital se chama comunismo. Uma forma de 

sociabilidade que deve, necessariamente, ter como 

base o trabalho associado. Este – que nada tem a 

ver com o trabalho em cooperativas no interior do 

capitalismo – tem como característica essencial o 

fato de os produtores controlarem, de forma livre, 

consciente e coletiva o processo de produção e 

distribuição da riqueza. Vale dizer, estabelecerem o 

que, quanto e em que condições os bens serão 

produzidos e distribuídos. Como todos trabalharão, 

na medida das suas possibilidades e capacidades, 

estará eliminado o fundamento da desigualdade 

social – a exploração e a dominação do homem pelo 

homem – com todo o seu cortejo de categorias 

(capital, mais-valia, trabalho assalariado, 

mercadoria, divisão social do trabalho, alienação, 

etc.) e todo o conjunto de mediações essenciais para 

a sua reprodução (Estado, política, direito, etc.). 

É claro que a instauração do trabalho associado 

exigirá forças produtivas muitíssimo desenvolvidas, 

já que é impossível construir uma sociedade 

comunista (homens plenamente livres) sobre uma 

base material precária. Serão estas forças produtivas 

altamente desenvolvidas que permitirão diminuir o 

tempo de trabalho necessário e aumentar o tempo 

livre. Tempo livre só é efetivamente livre quando 

não estiver sujeito à lógica do capital. Frise-se: o 
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tempo livre é a exata medida da emancipação 

humana. Pois é ele que possibilitará o 

desabrochamento das potencialidades dos 

indivíduos a serviço da sua autoconstrução e não da 

reprodução do capital.  

Neste momento estará aberto um patamar de 

sociabilidade – Marx chama isso de história humana 

propriamente dita – no qual os homens terão a 

regência – na forma mais ampla e profunda 

humanamente possível – do processo histórico.  

Parece-nos claro que a educação, sendo uma 

mediação para a reprodução social, terá, sendo esta 

uma sociedade de classes, suas funções sociais 

voltadas predominantemente para a reprodução das 

relações dominantes desta forma de sociabilidade. 

Nesse sentido, parece-nos fadada ao insucesso 

qualquer tentativa de criar uma escola, uma política 

educacional, uma educação como algo universal, que 

não tenha – ainda que em formas e intensidades 

diferentes – aquela tendência acima referida. 

Contudo, esta não é a única possibilidade. Por isso 

mesmo, a afirmação acima não significa nenhum 

imobilismo ou acomodação. Pelo contrário, significa 

realizar o que é possível, ainda que este pareça 

pouco, mas na direção certa. Mas, qual é a direção 

certa? O que é o possível? 

Aqui vale a pena um pequeno excurso sobre a 

categoria do possível. Esta categoria é 

frequentemente utilizada para justificar objetivos 

que demonstrem uma viabilidade imediata, opondo-

se, assim, a objetivos julgados de difícil ou 

impossível obtenção. O sentido atribuído a essa 

categoria por Aristóteles, pode nos ajudar a 

equacionar melhor o problema. Segundo ele, o 

possível é um conjunto de determinações do objeto 

que podem ou não vir a se realizar. Em princípio, 

todas são possíveis. Contudo, nem todas se 

realizarão. Esta realização depende de muitas coisas. 

O rumo, porém, que ela tomará – o que é da maior 

importância – depende do fim que se quer atingir. O 

que significa que é incorreto definir o que é possível 

pela sua viabilidade imediata. Muito mais 

importante do que isso é verificar em que medida 

aquilo que está sendo realizado se conecta, através 

de quais mediações, com qual fim. Não se trata, 

portanto, de menosprezar a viabilidade, mas de 

compreender que, sendo esta sempre importante, 

sua definição, em termos de amplitude, 

profundidade e prazos, sempre estará – explícita ou 

implicitamente – vinculada ao fim almejado. 

Portanto, a primeira e principal questão é: qual a 

natureza do fim pretendido? 

O desconhecimento ou o uso impreciso desta 

categoria da possibilidade e, juntamente com ele, o 

estabelecimento de fins que contrariam aquilo que 

se diz pretender (no caso, cidadania plena como 

sinônimo de liberdade plena), são responsáveis, em 

larga medida, pelo extravio da reflexão pedagógica 

progressista atual. Pois esta, em sua ampla maioria e 

independente das diferenças entre os autores, põe 

como fim um mundo de cidadania plena e como 

mediação uma educação (políticas, conteúdos, 

métodos, técnicas, etc.) cidadã crítica. Vale dizer, 

busca um fim impossível e que não significa a plena 

liberdade humana e estabelece meios, que 

aparentam uma viabilidade imediata, mas que, a um 

prazo maior, revelam-se apenas instrumentos de 

reprodução de uma forma de sociabilidade marcada 

pela exploração do homem pelo homem.  

Contudo, é preciso reconhecer que o esclarecimento 

desta categoria do possível e de sua conexão com o 

fim desejado não torna fácil, por si mesma, a tarefa 

de “dar passos na direção certa”. Seu grande mérito 

é contribuir para estabelecer parâmetros que 

ajudarão a decidir quais os meios – independente do 

sucesso imediato – que deverão ser utilizados para 

alcançar o fim colimado.  

Se o que dissemos até agora está no caminho certo, 

então, diante da crise estrutural em que o mundo 

está imerso, que resulta da lógica do próprio capital 

e que leva a uma barbarização cada vez maior da 

vida humana, a superação radical do capital e a 

consequente instauração de uma sociedade 

comunista se colocam como objetivos evidentes. Por 

isso mesmo, toda atividade educativa, teórica e 

prática, que pretenda contribuir para formar 

pessoas que caminhem no sentido de uma autêntica 

comunidade humana, deve nortear-se pela 

perspectiva da emancipação humana e não pela 

perspectiva da construção de um mundo cidadão. 

Vale enfatizar: um mundo cidadão significaria a 

melhor forma política de reprodução da 
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sociabilidade mantendo, ao mesmo tempo, a 

desigualdade social. Por mais que aquele objetivo 

pareça difícil e sem viabilidade imediata, ele deve ser 

perseguido incansavelmente porque ele é o objetivo 

mais humanamente digno. 

Contudo, não é nada fácil, no meio da extremamente 

complexa e complicada situação atual, orientar a 

ação educativa no sentido da emancipação humana. 

De nada adianta buscar modelos e receitas. Mas, 

certamente não é possível sem ter clara noção, em 

primeiro lugar, da natureza e da possibilidade dessa 

emancipação. Basta perguntar aos educadores o que 

é emancipação humana, quais os fundamentos 

ontológicos e histórico-concretos da sua 

possibilidade para termos a dimensão do problema. 

A maioria certamente quer uma sociedade mais 

justa, mais livre, mais igualitária e mais humana. 

Mas, o que significa isso para além de um conteúdo 

vago onde tudo pode caber? E, mesmo quando há 

uma reflexão mais acurada sobre isso, as concepções 

são as mais problemáticas, pois tendem a identificar 

emancipação humana com cidadania plena. Como, 

então, contribuir para atingir um objetivo do qual se 

tem uma ideia tão vaga? 

Poder-se-ia alegar que não é possível saber como 

será uma sociedade futura e que “é preciso fazer o 

caminho caminhando”. Esta alegação tem uma 

parcela de verdade. Porém, tomada ao pé da letra, é 

um absurdo. É evidente que não se pode saber como 

será uma sociedade futura. Não existem modelos. 

Mas, o que se pode e deve saber são os parâmetros 

gerais e essenciais que nortearão essa sociedade. 

Porque estes parâmetros são abstraídos do próprio 

processo histórico-social. E, embora tenham um 

caráter altamente abstrato, nada têm de 

especulativo, ou seja, não são um mero construto da 

razão ou da imaginação. São apenas momentos, mas 

momentos reais, efetivos, que a razão faz emergir ao 

analisar o concreto processo histórico. A partir 

deles, e sempre norteados por eles, é possível, sim, 

“fazer o caminho caminhando”. Sem eles, é o mesmo 

que “buscar, num quarto escuro, um gato preto que 

lá não existe”. 

Dissemos, acima, que a educação é uma mediação 

para a reprodução social. E que, numa sociedade de 

classes, ela, necessariamente, contribuirá 

predominantemente para a reprodução dos 

interesses das classes dominantes. Daí a 

impossibilidade de estruturar a educação, no seu 

conjunto, de modo a estar voltada para a 

emancipação humana. É por isso que entendemos 

não ser possível “uma educação emancipadora”, mas 

apenas a realização de “atividades educativas 

emancipadoras”. A nosso ver, é perda de tempo 

querer pensar uma educação emancipadora 

(conteúdos, métodos, técnicas, currículos, 

programas, formas de avaliação, etc.) como um 

conjunto sistematizado que possa se transformar em 

uma política educacional. Certamente, podem-se 

estabelecer políticas educacionais mais ou menos 

progressistas e, por isso, a luta nessa esfera não deve 

ser menosprezada. Porém, o conjunto da educação 

só poderá adquirir um caráter predominantemente 

emancipador na medida em que a matriz da 

sociabilidade emancipada – o trabalho associado – 

fizer pender a balança para o lado da efetiva 

superação da sociabilidade do capital. Vale dizer, na 

medida em que se realizar uma revolução. Se se 

quiser um exemplo, basta lembrar da revolução 

cubana. Sem entrar na questão da natureza dessa 

revolução e mesmo descartando qualquer caráter 

socialista dela, é inegável que, na medida em que a 

revolução fez pender a balança para o lado dos 

interesses populares, todo o sistema educacional foi 

profundamente modificado, ganhando um enorme 

impulso no sentido do favorecimento daqueles 

interesses.  

Propor, hoje, uma “educação emancipadora” não 

pode passar da simples projeção de um desejo, de 

um discurso humanista abstrato. O que é possível 

fazer, hoje, a nosso ver, são atividades educativas 

que apontem no sentido da emancipação (além, 

obviamente, da disputa com o capital no terreno das 

políticas educacionais). Parece muito pouco face à 

enormidade dos problemas. Vale, então, lembrar o 

que dissemos acima sobre a categoria da 

possibilidade. É melhor fazer pouco na direção certa, 

do que muito na direção errada. Mesmo assim, 

quando se examinam de perto as atividades 

educativas possíveis na direção da emancipação 

humana, a quantidade e a qualidade delas são 

enormes. Sua realização, porém, depende do que 

anda na cabeça das pessoas. Pois é lá que estão as 
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ideias, os conhecimentos, os valores, as convicções 

que permitem fazer as escolhas. 

Mas, para isso, além de ter clareza quanto ao objetivo 

final a ser atingido, também é necessário 

compreender bem a lógica que preside a sociedade 

capitalista e a natureza atual da crise; ter clareza 

acerca da natureza e das funções sociais da 

educação, de modo a nem subestimá-la nem 

superestimá-la; ter um domínio tal da área com a 

qual se trabalha que permita oferecer o melhor 

conhecimento possível aos educandos e, finalmente, 

articular as lutas específicas da categoria dos 

educadores com as lutas mais gerais. 

 

3. Uma pergunta que não deveria faltar 

Nossas considerações se mantiveram, até agora, em 

um nível de generalidade tal que poderiam ser 

referidas a qualquer país. Contudo, há uma grande 

diferença entre os países ricos e os países pobres. 

Aqueles alcançaram o patamar mais elevado da 

sociabilidade capitalista. São aqueles que realizaram 

plenamente a revolução burguesa. Estes – os países 

pobres – se viram impedidos, por uma série de 

circunstâncias – internas e externas – e até pelas 

suas relações de dependência e subordinação aos 

países ricos, de realizar as transformações que 

caracterizam essa revolução. Desse modo, não é 

possível pensar a problemática da educação sem 

levar em conta essas diferenças. Como o nosso 

interesse está voltado para a situação brasileira 

vejamos, a largos traços, o caso do Brasil. 

Se examinarmos a reflexão que chamamos de 

progressista sobre a educação brasileira, 

perceberemos que ela, no fundo, busca elevá-la ao 

nível dos países mais desenvolvidos. Quando mais 

progressista essa reflexão, pretende agregar àqueles 

níveis um caráter crítico e humanizador. É isto que é 

sintetizado na busca de uma educação democrático-

cidadã (crítica).  

Porém, há uma pergunta que não quer calar. Trata-

se do seguinte: é possível realizar a revolução 

burguesa no Brasil? Quer dizer, é possível realizar, 

aqui, aquelas tarefas econômicas, políticas, sociais e 

culturais levadas a cabo sob a liderança das 

burguesias nos países desenvolvidos? É possível 

elevar a educação brasileira ao nível daquela dos 

países do chamado primeiro mundo (mesmo sem 

entrar no mérito acerca da natureza dessa educação) 

e, ainda mais, conferir-lhe um caráter crítico e 

humanizador? 

Estas questões, de suma importância, nem sequer 

são postas. Não se parte do pressuposto, 

exaustivamente discutido, de que tudo isto é 

possível. Parte-se do pressuposto de que é possível 

sem sequer ter examinado a questão. 

Ora, o pressuposto de que é possível realizar a 

revolução burguesa, no Brasil, é, no mínimo, 

problemático. O Brasil é um país cuja formação se 

deu, sempre, sob a égide da dependência e da 

subordinação a nações mais desenvolvidas. 

Processo extremamente complexo, responsável pelo 

atraso e pelas deformações que ele tem sofrido em 

todos os aspectos. Em particular, a produção da 

riqueza tem, aqui, uma característica toda peculiar. 

Ela é o resultado não apenas da exploração do 

trabalho, como nos países desenvolvidos, mas da 

superexploração. Vale dizer, há aqui uma dupla 

exploração. O trabalhador brasileiro trabalha não só 

para enriquecer a burguesia brasileira como 

também a burguesia internacional. É este o fato 

gerador mais fundamental da miséria brasileira.13 

Qualquer discussão acerca da possibilidade de 

desenvolvimento – no sentido da realização da 

revolução burguesa – e qualquer proposta para 

efetivá-lo, teriam que começar por atacar esta 

questão. A história do Brasil deveria ensinar alguma 

coisa a respeito das consequências de se ignorar esta 

problemática. 

Deste modo, nunca se realizou uma revolução 

burguesa, no seu sentido pleno, no Brasil. Todas as 

mudanças sempre foram resultados de 

acomodações pactuadas entre as classes 

dominantes. As classes subalternas, quando eram 

chamadas a participar, não passavam de massa de 

manobra. Ora, sabe-se que a universalização da 

educação é um dos aspectos desta revolução, como 

mostram muito bem os países mais desenvolvidos. É 

isto que explica, em última análise, a precariedade e 

as distorções da cidadania no Brasil e, dentro dela, 

os problemas seculares da educação. É índice de 

monumental ignorância desfazer os estreitos laços 
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existentes entre economia e cidadania, como faz 

Cristovam Buarque, ministro da Educação, em artigo 

publicado na Folha de São Paulo em 09/03/2003. 

Referindo-se ao objetivo da eleição de Lula, diz ele:  

Lula não foi eleito para implantar ou mudar a 

estrutura central da economia, nem para 

construir a igualdade na renda ou no consumo, 

mas para fazer com que todos sejam iguais na 

cidadania, completando a República e a abolição. 

E, mais adiante, acrescenta: Para completar a 

República é preciso garantir uma educação 

igualitária a todos os cidadãos, o que só é possível 

por meio de uma escola pública, gratuita e com 

qualidade para todos.  

É difícil acreditar que aquelas tarefas possam ser 

realizadas agora, quando a crise atinge o capital em 

suas estruturas mais profundas e quando os 

próprios países desenvolvidos estão mergulhados 

nela. A extrema e veloz concentração do capital e o 

acirramento da competição internacional indicam 

que não há mais lugar, no clube dos países ricos, para 

os países pobres. Certamente com graus variados de 

exclusão. Deste modo, a realização da revolução 

burguesa, em qualquer país periférico, é 

praticamente uma impossibilidade. Até porque as 

burguesias nacionais, que deveriam ser o carro-

chefe deste processo, estão muito satisfeitas na sua 

associação dependente e subordinada e não têm o 

menor interesse em liderar essa revolução.  

Ora, a construção da cidadania e, nela, a 

universalização da educação são partes integrantes 

da revolução burguesa, como já vimos. O que 

significa que persegui-las é o mesmo que correr 

atrás de uma miragem, de um objetivo desejável, 

mas inatingível. Isto não quer dizer que as lutas 

pelos direitos democrático-cidadãos não sejam 

justas e importantes. Quer apenas dizer que não se 

deve ter a ilusão de que é possível, no Brasil, alcançar 

o seu pleno desenvolvimento burguês e muito 

menos de que isto poderia significar o patamar mais 

elevado possível da emancipação humana. Quer 

dizer que ela –a cidadania, – com a atual crise, se 

realizará sempre e cada vez mais de maneira 

deformada e precária, avançando em alguns 

aspectos, mas retrocedendo na maioria deles. Em 

resumo, criando mais ilusões do que realidades. 

Pensar a educação brasileira na perspectiva de uma 

cidadania crítica é, a nosso ver, duplamente 

equivocado. Em primeiro lugar porque, não sendo a 

cidadania plena a forma mais elevada hoje possível 

da liberdade humana, seria contribuir para a 

reprodução de uma forma perversa e alienada de 

sociedade em um momento em que é possível ir para 

além dela.  

Em segundo lugar porque, não sendo a revolução 

burguesa possível e, portanto, com ela o 

estabelecimento da plena cidadania (aí incluído o 

direito efetivo de todos à educação), toda atividade 

educativa estaria sendo orientada no sentido de 

atingir um objetivo inalcançável. Como 

consequência, em vez de contribuir para a 

construção de uma sociedade de pessoas 

efetivamente livres, estaria ajudando a reproduzir 

uma sociedade extremamente brutal e desumana. 

Se, portanto, o objetivo for contribuir para construir 

uma sociedade realmente humana – considerando 

as possibilidades hoje existentes – então, àquelas 

tarefas acima mencionadas, relativas à educação em 

qualquer país, agrega-se, no Brasil, uma outra, da 

maior importância. Trata-se do conhecimento da 

realidade brasileira e do modo como ela se insere na 

crise do capital internacional. Somente esse 

conjunto de conhecimentos permitirá – sem que se 

exclua a possibilidade de erros – a tomada de 

decisões lúcidas, na atividade educativa cotidiana, 

em direção à emancipação humana. 

Reconhecemos que pensar e orientar a atividade 

educativa neste sentido não é nada fácil. Em 

primeiro lugar, pelo que dissemos acima a respeito 

da categoria da possibilidade. A atividade educativa 

cotidiana voltada para o objetivo da emancipação 

humana não traz nenhum grande sucesso aparente. 

Além do mais, tem que lutar contra a corrente, que é 

extremamente forte e que engloba não só as 

vertentes conservadoras, mas também a maioria das 

chamadas progressistas. Em segundo lugar, porque 

o desnorteamento da luta mais geral e 

especialmente dos setores mais importantes das 

classes subalternas, é enorme. O reformismo, 

mesmo quando se intitula de “reformismo 

revolucionário” é, hoje, a sua marca mais evidente. 

Por isso mesmo, hoje, mais do que nunca é preciso 
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ter paciência e dispor-se a dar pequenos passos na 

direção certa. É preciso reorientar toda a luta social 

num sentido claramente anticapitalista (o que 

significa situar o seu eixo fora do parlamento e não 

dentro dele) e o tempo que isto pode levar é 

imprevisível. A atividade educativa pode contribuir 

para isto, mas não pode tomar a frente do processo.  

 

Fonte:  

Este texto foi extraído do livro “Educação contra o 

capital” – São Paulo: Instituto Lukács, 2016. 3ª edição. 
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A MAIS-VALIA IDEOLÓGICA 
(UM CONCEITO DE LUDOVICO SILVA) 

✓ Ludovico Silva (1937-1988) tem estilo coloquial e 
prenhe de silêncio nas palavras. 

✓ Ouvido sutil e apurado tinha esse grande poeta e 
magnífico ensaísta venezuelano. 

✓ Definia poesia como “combinação musical de 
símbolos”. 

✓ Ter extraordinária percepção acústica, ser melómano 
e exímio conhecedor de música... talvez o tenha 
levado a elaborar o conceito de “mais-valia 
ideológica” – tão importante quanto as categorias de 
“desenvolvimento desigual e combinado” (Trotsky), 
“indústria cultural” (Adorno e Horkheimer), 
“dessublimação repressiva” (Marcuse) e “consciência 
de classe” (Luckács).  

✓ Usa ideologia no sentido unívoco dado por Karl Marx: 

✓ “Ideia ou representação que falseia, encobre e 
deforma a realidade em função de interesses 
materiais e de classe social.” 

✓ “Ideologia é o contrário de teoria” (teoria = ver com 
clareza). 

✓ Baudelaire: A imaginação é a mais científica das 
faculdades. 

✓ Ludovico não tinha inibição de falar de si mesmo, de 
seu íntimo mais profundo → mantinha o rigor 
científico ao fazê-lo. 

✓ A prosa e a poesia de Ludovico... estão impregnadas 
de preocupação com a prosódia (ritmo e oralidade). 
No Brasil, refere-se a Darcy Ribeiro, Câmara Cascudo 
e Villa Lobos: “si solo mirar el ojo escucha” (Só de 
olhar, o olho escuta) 

✓ Através de Sartre conheceu Marx e ficou maravilhado 
com sua obra revolucionária. Estudou Marx até 
morrer, em 1988. 

✓ Para ele a suprema beleza (da obra de Marx) era o 
estilo → a perfeição estilística significava revolução. 

✓ Cita Vicente Jerbasi: “También la poesia hace 
revoluciones”  

✓ Ludovico lia poesia desde os 15 anos e gostava de 
filosofia: “Los filósofos son niños sérios”. 

✓ Ludovico reuniu capacidade poética, precisão 
conceitual, lucidez política e ousadia existencial. 

✓ Simon Bolívar dormia na rede: tinha plena 

consciência que escrevia em uma “latitud 
subdesarrollada del planeta” → referia-se ao câncer 
do subdesenvolvimento.  

✓ Dialogando com Marx, mas não só com Marx, 
Ludovico escreveu “O estilo literário de Marx” e “A 
mais-valia ideológica” e “Teoria e prática da 
ideologia”.  

✓ “A linguagem é a consciência prática”, dizia Marx. As 
ideias precisam da linguagem para existir.  

✓ Ludovico fez o inédito: Abordou o estilo de escrever 
literário de Marx.  

✓ Para Ludovico Silva, em sociedades capitalistas 
avançadas é muito difícil ser marxista. 

✓ É que o marxista está em oposição ao todo existente, 
inclusive contra a produção privada das ideias. 

✓ Para o autor, Marx sentiu necessidade de um estilo 
literário para melhor expressar os conceitos sobre a 
realidade social e econômica. 

✓ Ludovico: Expressão da dialética que demandava 
uma dialética da expressão. 

✓ Se é arte ou teoria → não tem nada a ver com 
ideologia. 

✓ Cultura é produção de valor de uso (e não de troca) 

✓ Ludovico fez a montagem de mais-valia com ideologia 
no início dos anos 1970 

✓ Motivo: emergência do capital monopolista e a 
função crucial aí ocupada pelos meios de 
comunicação (sobretudo pela televisão). 

✓ Corrigiu Adorno: “indústria ideológica” e não 
“indústria cultural” 

✓ “O capitalismo monopolista é televisivo desde 1945” 
– quando surgiram a televisão, o dólar como moeda 
internacional e a bomba atômica. 

✓  Da força de trabalho é extraída uma energia psíquica 
excedente. O trabalhador (ou o desempregado) é 
produtor de mais-valia ideológica quando está vendo 
e ouvindo televisão. 

✓ O pai de Ludovico morreu vendo televisão... 

✓ “Vendo televisão o trabalhador não deixa de 
trabalhar: trabalho alienado produtor de mais-valia 
imaterial ou de energia psíquica excedente”. 

✓ “Com a televisão a vida do operário não mais 
começará quando deixar o mercado de trabalho. A 
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televisão prolonga o trabalho alienado como fonte de 
exploração psíquica”. 

✓ O trabalho forçado... continua com o entretenimento 
televisivo (o que em nada altera se o trabalhador 
considera isso um passatempo agradável). 

✓ O conceito de mais-valia ideológica é uma 
contribuição original de Ludovico Silva para o 
pensamento de Marx e Engels. 

✓ Televisão → concentra todos os outros meios – 
imprensa, rádio, cinema. 

✓ A televisão é o superfetiche do sistema capitalista, 
um “médium mediorum” que fala sem parar de 
outras mercadorias → mostra e personifica todas as 
mercadorias, inclusive o dinheiro.  

✓ Fetichismo da mercadoria – coisifica a pessoa e 
personifica a coisa. (sintetizando Marx) 

✓ Este livro estupendo é absolutamente vital para nós 
→ brasileiros hipnotizados pela televisão (tevê que 
está a atingir todas as classes e frações de classes). 

✓ No capitalismo monopolista, a televisão é mais 
importante que a escola e a religião. 

✓ Segundo Ludovico, a televisão é uma espécie de 
entidade santificada! 

✓ A ofensiva midiática capitalista ocorreu nos anos 70 – 
no Brasil se expandiu com a telenovela (nota: 
migrada do rádio).  

✓ A crítica do subdesenvolvimento e do homem 
colonizado na América Latina exige uma teoria 
marxista da indústria ideológica.  

✓ O que é a televisão na periferia do capitalismo? 

✓ TV à é pelo menos uma agência local de interesses do 
capital estrangeiro, que gera a interiorização do 
subdesenvolvimento à que passa pelos meios e pela 
força de trabalho psíquica. 

✓ Os modos de ver e ouvir → são condicionados 
socialmente 

✓ O grande mérito analítico de Ludovico: colocar a 
televisão no âmago da teoria do 
subdesenvolvimento. 

✓ Em sua análise interatuam indissoluvelmente: o 
subdesenvolvimento, a televisão e a ideologia. 

✓ Leiamos 3 citações da prazerosa verve de Ludovico 
Silva... 

✓ Uma forma de formular a mais-valia ideológica 
poderia ser a frase de Marcuse: "A contrarrevolução 
ancorada na estrutura instintiva" (p. 19). Leia com 

cuidado o texto que segue: “A chamada economia do 
consumo e a política do capitalismo criaram uma 
segunda natureza no homem, condenando-o libidinal 
e agressivamente à forma de uma mercadoria. A 
necessidade de possuir, consumir, manipular e 
constantemente renovar a abundância de bens, 
aparelhos, instrumentos, máquinas, oferecidos e 
impostos às pessoas [...]. A segunda natureza do 
homem [nós lemos: pré-consciência] milita contra 
qualquer mudança capaz de transtornar e, talvez, de 
abolir esta dependência do homem com relação a um 
mercado cada vez mais densamente cheio de 
mercadorias; de abolir sua existência como 
consumidor que se consome a si mesmo ao comprar 
e vender. As necessidades geradas por este sistema 
são, assim, eminentemente estabilizadoras e 
conservadoras: a contrarrevolução ancorada na 
estrutura instintiva. 

✓ Citação: “...o "tempo livre" das relações atuais de 
trabalho não é um verdadeiro tempo livre porque, na 
realidade, não é um tempo para o desenvolvimento 
pleno do indivíduo... Mais importante: é um ‘tempo 
livre’ no qual trabalhamos para a preservação do 
sistema, é o tempo de produção da mais-valia 
ideológica. A energia psíquica permanece 
concentrada nas múltiplas mensagens que o sistema 
distribui; permanecemos atados à ideologia 
capitalista e se trata de um tempo de nossa jornada 
que não é indiferente à produção capitalista, mas ao 
contrário: é utilizado como tempo ótimo para o 
condicionamento ideológico.  

✓ “É o tempo do rádio, da televisão, dos jornais, do 
cinema, das revistas e, se apenas se sai à passeio, é o 
tempo dos anúncios luminosos, das lojas, das 
mercadorias: Homo homini Mercator. Esse 
condicionamento que assedia o homem médio desta 
sociedade até os seus sonhos, mutila por completo 
todo impulso para o livre desenvolvimento da 
personalidade... O tempo livre da sociedade 
capitalista-imperialista não é um tempo livre: é o 
tempo da produção da mais-valia ideológica.” 

_____________________________________ 

Fichamento com base no Prefácio e trechos do livro “A 

mais-valia ideológica”, de Ludovico Silva. O Prefácio foi 

escrito por Gilberto Felisberto Vasconcellos. 
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Discurso sobre o colonialismo   

Por AIMÉ CÉSAIRE 

1 

Uma civilização que se revela incapaz de resolver os 

problemas que o seu funcionamento suscita, é uma 

civilização decadente. 

Uma civilização que prefere fechar os olhos aos seus 

problemas mais cruciais, é uma civilização enferma. 

Uma civilização que trapaceia com os seus princípios, é 

uma civilização moribunda. 

A verdade é que a civilização dita «europeia», a 

civilização «ocidental», tal como a modelaram dois 

séculos de regime burguês, é incapaz de resolver os 

dois problemas maiores a que a sua existência deu 

origem: o problema do proletariado e o problema 

colonial; que, essa Europa acusada no tribunal da 

«razão» como no tribunal da «consciência», se vê 

impotente para se justificar; e se refugia, cada vez 

mais, numa hipocrisia tanto mais odiosa quanto menos 

susceptível de ludibriar. 

A Europa é indefensável. 

Parece que é esta a constatação que se confiam, 

baixinho, os estrategas americanos. 

O que, em si, não é grave. 

O que é grave é que «a Europa», moralmente, 

espiritualmente, é indefensável. 

E acontece que hoje não são unicamente as massas 

europeias que incriminam, mas o ato de acusação é 

proferido no plano mundial por dezenas e dezenas de 

milhões de homens que, do fundo da escravidão, se 

erigem em juízes. 

Pode-se matar na Indochina, torturar em Madagascar, 

prender na África Negra, seviciar nas Antilhas. Os 

colonizados sabem, a partir de agora, que têm uma 

vantagem sobre os colonialistas. Sabem que os seus 

«amos» provisórios mentem. 

Logo, que os seus amos são fracos, 

E, porque hoje me pedem que fale da colonização e da 

civilização, vamos direito ao embuste principal, donde 

proliferam todos os outros. 

Colonização e civilização? 

A maldição mais comum nesta matéria é deixarmo-nos 

iludir, de boa-fé, por uma hipocrisia coletiva, hábil em 

enunciar mal os problemas para melhor legitimar as 

soluções que se lhes aplicam. 

Equivale a dizer que o fundamental, aqui, é ver claro, 

pensar claro — entenda-se, perigosamente—, 

responder claro à inocente questão inicial: o que é, no 

seu princípio, a colonização? Concordemos no que ela 

não é; nem evangelização, nem empresa filantrópica, 

nem vontade de recuar as fronteiras da ignorância, da 

doença, da tirania, nem propagação de Deus, nem 

extensão do Direito; admitamos, uma vez por todas, 

sem vontade de fugir às consequências, que o gesto 

decisivo, aqui, é o do aventureiro e do pirata, do 

comerciante e do armador, do pesquisador de ouro e 

do mercador, do apetite e da força, tendo por detrás a 

sombra projetada, maléfica, de uma forma de 

civilização que a dado momento da sua história se vê 

obrigada, internamente, a alargar à escala mundial a 

concorrência das suas economias antagônicas. 

Prosseguindo a minha análise, verifico que a hipocrisia 

é recente; que nem Cortez, ao descobrir o México do 

alto do grande téocalli, nem Pizarro, diante de Cuzco (e 

muito menos Marco Polo, diante de Cambaluc), se 

proclamam os mandatários de uma ordem superior; 

que matam; que saqueiam; que possuem capacetes, 

lanças, cupidez; que os bajuladores vieram mais tarde; 

que, neste domínio, o grande responsável é o 

pedantismo cristão, por ter enunciado equações 

desonestas: cristianismo = civilização; paganismo = 

selvajaria, de que só se podiam deduzir abomináveis 
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consequências colonialistas e racistas, cujas vítimas 

haviam de ser os índios, os Amarelos, os Negros. 

Posto isto, admito que é bom pôr civilizações 

diferentes em contato umas com as outras; que 

consorciar mundos diferentes é excelente; que uma 

civilização, seja qual for o seu gênio íntimo, se estiola 

se se encerrar sobre si mesma; que, aqui, o 

intercâmbio é o oxigênio e que a grande sorte da 

Europa é ter sido uma encruzilhada e que o fato de ter 

sido o lugar geométrico de todas as ideias, o 

receptáculo de todas as filosofias, o ponto de 

acolhimento de todos os sentimentos, fez dela o 

melhor redistribuidor de energia. 

Mas então, pergunto: a colonização pôs 

verdadeiramente em contato? Ou, se se prefere, era 

ela a melhor das maneiras para se estabelecer o 

contato? 

Eu respondo não. 

E digo que da colonização à civilização a distância é 

infinita; que, de todas as expedições coloniais 

acumuladas, de todos os estatutos coloniais 

elaborados, de todas as circulares ministeriais 

expedidas, é impossível resultar um só valor humano. 

2 
Seria preciso estudar, primeiro, como a colonização se 

esmera em descivilizar o colonizador, em embrutecê-

lo, na verdadeira acepção da palavra, em degradá-lo, 

em despertá-lo para os instintos ocultos, para a cobiça, 

para a violência, para o ódio racial, para o relativismo 

moral, e mostrar que, sempre que há uma cabeça 

degolada e um olho esvaziado no Vietnã e que na 

França se aceita, uma rapariguinha violada e que em 

França se aceita, um Malgaxe supliciado e que em 

França se aceita, há uma aquisição da civilização que 

pesa com o seu peso morto, uma regressão universal 

que se opera, uma gangrena que se instala, um foco de 

infecção que alastra e que no fim de todos estes 

tratados violados, de todas estas mentiras propaladas, 

de todos estes prisioneiros manietados e 

«interrogados», de todos estes patriotas torturados, 

no fim desta arrogância racial encorajada, desta 

jactância ostensiva, há o veneno instilado nas veias da 

Europa e o progresso lento, mas seguro, 

do asselvajamento do continente. 

E então, um belo dia, a burguesia é despertada por um 

terrível ricochete: as gestapos afadigam-se, as prisões 

enchem-se, os torcionários inventam, requintam, 

discutem em torno dos cavaletes. 

As pessoas espantam-se, indignam-se. Dizem: «Como 

é curioso! Ora! É o nazismo, isso passa!» E aguardam, 

e esmeram; e calam em si próprias a verdade — que é 

uma barbárie, mas a barbárie suprema, a que coroa, a 

que resume a quotidianidade das barbáries; que é o 

nazismo, sim, mas que antes de serem as suas vítimas, 

foram os cúmplices; que o toleraram, esse mesmo 

nazismo, antes de o sofrer, absolveram-no, fecharam-

lhe os olhos, legitimaram-no, porque até aí só se tinha 

aplicado a povos não europeus; que o cultivaram, são 

responsáveis por ele, e que ele brota, rompe, goteja, 

antes de submergir nas suas águas avermelhadas de 

todas as fissuras da civilização ocidental e cristã. 

Sim, valeria a pena estudar clinicamente, no pormenor, 

os itinerários de Hitler e do hitlerismo e revelar ao 

burguês muito distinto, muito humanista, muito 

cristão do século XX que traz em si um Hitler que se 

ignora, que Hitler vive nele, que Hitler é o 

seu demônio, que se o vitupera é por falta de lógica, 

que, no fundo, o que não perdoa a Hitler não é 

o crime em si, o crime contra o homem, não é a 

humilhação do homem em si, é o crime contra o 

homem branco, a humilhação do homem branco e o 

ter aplicado à Europa processos colonialistas a que até 

aqui só os árabes da Argélia, os «coolies» da índia e os 

negros de África estavam subordinados. 

E aí está a grande censura que dirijo ao pseudo-

humanismo: o ter, por tempo excessivo, apoucado os 

direitos do homem, o ter tido e ainda ter deles uma 

concepção estreita e parcelar, parcial e facciosa e, bem 

feitas as contas, sordidamente racista. 

Falei muito de Hitler. É que ele merece-o: permite-nos 

uma visão ampla e permite-nos apreender que a 

sociedade capitalista, no seu estágio atual, é incapaz de 

fundar um direito das pessoas, tal como se revela 

impotente para fundar uma moral individual. Queira-

se ou não: no fim deste beco sem saída chamado 
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Europa, quero dizer, a Europa de Adenauer, de 

Schuman, Bidault e alguns outros, há Hitler. No fim do 

capitalismo, desejoso de se sobreviver, há Hitler. No 

fim do humanismo formal e da renúncia filosófica, há 

Hitler. 

E, desde logo, uma das suas frases se me impõe: «Nós 

aspiramos, não à igualdade, mas sim à dominação. O 

país de raça estrangeira deverá voltar a ser um país de 

servos, de jornaleiros agrícolas ou de trabalhadores 

industriais. Não se trata de suprimir as desigualdades 

entre os homens, mas de as amplificar e as converter 

em lei.» 

Isto soa claro, arrogante, brutal, e instala-nos em plena 

selvajaria ululante. Mas desçamos um grau. 

Quem fala? Tenho vergonha de o dizer: é o 

humanista ocidental, o filósofo «idealista». Que se 

chame Renan (Joseph Ernest Renan – 1823-1892 – foi 

um escritor, filósofo, teólogo, filólogo e historiador 

francês), é um acaso. Que tenha sido tirado dum livro 

intitulado La Reforme Intellectuelle et Morale, que 

tenha sido escrito em França, no amanhã de uma 

guerra que a França quisera que fosse do direito contra 

a força, diz muito sobre a ética burguesa. 

«A regeneração das raças inferiores ou abastardadas 

pelas raças superiores está dentro da ordem 

providencial da humanidade. O homem do povo é 

quase sempre, entre nós, um nobre renegado, a sua 

mão pesada é mais atreita (propensa) ao manejo da 

espada do que do utensílio servil. Prefere bater-se a 

trabalhar, isto é, regressa ao seu primeiro 

estado. Regere império populos, eis a nossa vocação. 

Derramai esta devorante atividade sobre os países que, 

como a China, concitam a conquista estrangeira. Dos 

aventureiros que desinquietam a sociedade europeia, 

fazei um ver sacrum, um enxame como os dos Francos, 

dos Lombardos, dos Normandos, e cada qual estará no 

seu papel. A natureza gerou uma raça de operários — 

é a raça chinesa— duma maravilhosa destreza de mão 

e quase sem nenhum sentimento de honra; governai-a 

com justiça, cobrando-lhe, pelo benefício de tal 

governo, um amplo erário em proveito da raça 

conquistadora, e ela ficará satisfeita; uma raça de 

trabalhadores da terra, é o negro; sede para ele bom e 

humano e tudo estará em ordem; uma raça de 

senhores e soldados é a raça europeia. Que se reduza 

esta nobre raça a trabalhar no ergástulo (na prisão) 

como os negros e os chineses, e ela se revolta. Entre 

nós, todo o revoltado é, mais ou menos, um soldado 

que errou a vocação, um ser feito para a vida heroica e 

que constrangeram a uma tarefa contrária à sua 

raça, mau operário, soldado bom demais. Ora a vida 

que revolta os nossos trabalhadores faria a felicidade 

dum chinês, dum fellah (o mesmo que camponês ou 

trabalhador agrícola árabe), seres de maneira alguma 

militares. «Que cada qual faça aquilo para que nasceu 

e tudo correrá bem.» 

Hitler? Rosenberg? Não, Renan. 

Mas desçamos ainda mais um grau. E é o político 

verborrágico. Quem protesta? Ninguém, que eu saiba, 

quando o senhor Albert Sarraut, botando discurso aos 

alunos da Escola Colonial, lhes ensina que seria pueril 

opor aos empreendimentos europeus de colonização 

«um pretenso direito de ocupação e não sei que outro 

direito de feroz isolamento que perpetuaria em mãos 

incapazes a vã posse de riquezas desaproveitadas». 

E quem se indigna ao ouvir um certo Padre Barde 

assegurar que os bens deste mundo, «se ficassem 

indefinidamente repartidos, como o seriam sem a 

colonização, não corresponderiam nem aos desígnios 

de Deus, nem às justas exigências da coletividade 

humana»? 

Dado — como o afirma o seu confrade em cristianismo, 

o Rev. P.e Muller— «... que a humanidade não deve, 

não pode tolerar que a incapacidade, a incúria, a 

preguiça dos povos selvagens deixem indefinidamente 

sem emprego as riquezas que Deus lhes confiou para 

as colocarem ao serviço do bem de todos». 

Ninguém. 

Quero dizer: nem um escritor encartado, nem um 

acadêmico, nem um pregador, nem um político, nem 

um cruzado do direito e da religião, nem um «defensor 

da pessoa humana». 

E, todavia, pela boca dos Sarraut e dos Barde, dos 

Muller e dos Renan, pela boca de todos os que 

julgavam e julgam lícito aplicar aos povos extra-

europeus, e em benefício de nações mais fortes e 
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melhor equipadas, «uma espécie de expropriação por 

motivo de utilidade pública», era já Hitler que falava I 

Onde quero eu chegar? A esta ideia: que ninguém 

coloniza inocentemente, nem ninguém coloniza 

impunemente; que uma nação que coloniza, que uma 

civilização que justifica a colonização — portanto, a 

força — é já uma civilização doente, uma civilização 

moralmente ferida que, irresistivelmente, de 

consequência em consequência, de negação em 

negação, chama o seu Hitler, isto é, o seu castigo. 

Colonização: testa de ponte numa civilização da 

barbárie donde, pode, em qualquer momento, 

desembocar a negação pura e simples da civilização. 

Da história das expedições coloniais respiguei algumas 

características que citei algures, com todo o vagar. 

Isso não teve a sorte de agradar a toda a gente. Parece 

que é desenterrar cadáveres antigos. Vejamos: 

Seria inútil citar o coronel de Montagnac, um dos 

conquistadores da Argélia? 

«Para varrer as ideias que me assediam algumas vezes, 

mando cortar cabeças, não cabeças de alcachofras, 

mas verdadeiras cabeças de homens.» 

Conviria recusar a palavra ao conde d’Hérisson? 

«É verdade que trazemos um barril cheio de orelhas 

colhidas, par por par, aos prisioneiros, amigos ou 

inimigos.» 

Deveria negar-se a Saint-Arnaud o direito de fazer a sua 

bárbara profissão de fé? 

«Devasta-se, incendeia-se, pilha-se, destroem-se as 

casas e as árvores.» 

Deveria impedir-se o marechal Bugeaud de 

sistematizar tudo isto numa teoria audaciosa e 

reivindicar-se dos egrégios antepassados? 

«Impõe-se uma grande invasão em África que se 

assemelhe ao que faziam os Francos, ao que faziam os 

Godos.» 

Deveria, enfim, relegar-se para as trevas do olvido o 

feito de armas memorável do comandante Gérard e 

silenciar a tomada de Ambike, cidade que, a bem dizer, 

nunca pensara em defender-se? 

«Os atiradores não tinham ordem de matar senão os 

homens, mas não os contiveram: Ébrios com o odor do 

sangue, não pouparam nem uma mulher, nem uma 

criança... Ao fim da tarde, sob a ação do calor, uma 

pequena neblina se levantou: era o sangue das cinco 

mil vítimas, a sombra da cidade, que se evaporava ao 

pôr-do-sol.» 

Os factos são ou não verdadeiros? E as volúpias 

sádicas, as inomináveis delícias que fazem tremelicar a 

carcaça de Lotí, quando retém, no fundo do seu 

binóculo de oficial, um bom massacre de Anamitas? 

Verdade ou mentira?4 E se estes factos são verídicos, 

como não está ao alcance de ninguém negá-lo, dir-se-

á, para os minimizar, que estes cadáveres nada 

provam? 

Quanto a mim, se recordei uns tantos detalhes dessas 

hediondas matanças, não foi por deleitação morosa, 

foi porque penso que estas cabeças humanas, estas 

colheitas de orelhas, estas casas queimadas, estas 

invasões góticas, este sangue que fumega, estas 

cidades que se evaporam à lâmina do gládio, não é a 

tão baixo preço que nos desembaraçaremos delas. 

Provam que a colonização desumaniza, repito, mesmo 

o homem mais civilizado; que a ação colonial, a 

empresa colonial, a conquista colonial, fundada sobre 

o desprezo pelo homem indígena e justificada por esse 

desprezo, tende, inevitavelmente, a modificar quem a 

empreende; que o colonizador, para se dar boa 

consciência se habitua a ver no outro o animal, se 

exercita a tratá-lo como animal, tende objetivamente 

a transformar-se, ele próprio, em animai. É esta ação, 

este ricochete da colonização, que importava assinalar. 

Parcialidade? Não. Houve tempo em que estes 

mesmos factos eram motivo de vaidade e em que, 

seguros do amanhã, não se mastigavam as palavras. 

Uma última citação; vou buscá-la a um certo Carl Siger, 

autor de um Ensaio sobre a Colonização*'. 

«Os países novos constituem um vasto campo aberto 

às atividades individuais, violentas, que nas 

metrópoles colidiriam com certos preconceitos, com 

uma concepção ajuizada e regrada da vida, e que nas 

colônias podem desenvolver-se mais livremente e, por 

conseguinte, afirmar melhor o seu valor. Assim, as 

colônias podem, até certo ponto, servir de válvula de 

https://docero.com.br/OEBPS/Text/main.xhtml#bookmark4
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segurança da sociedade moderna. Se esta utilidade 

fosse a única seria imensa.» 

Em verdade, há taras que ninguém pode reparar e que 

nunca se acabaram de expiar. 

Mas falemos dos colonizados. 

Bem vejo o que a colonização destruiu: as admiráveis 

civilizações índias e que nem Deterding, nem a Royal 

Dutch, nem a Standard Oil jamais me consolarão dos 

Astecas e dos Incas. 

Bem vejo — condenadas a prazo— as civilizações em 

que a colonização introduziu um princípio de ruína: 

Oceania, Nigéria, Niassalândia. Vejo menos bem o que 

ela lhes trouxe. 

Segurança? Cultura? Juridismo? Entretanto, olho e 

vejo por toda a parte onde existem, frente a frente, 

colonizadores e colonizados, a força, a brutalidade, a 

crueldade, o sadismo, o choque, e, parodiando a 

formação cultural, a fabricação apressada de uns 

tantos milhares de funcionários subalternos, «boys», 

artesãos, empregados de comércio e intérpretes 

necessários à boa marcha dos negócios. 

Falei de contato. 

Entre colonizador e colonizado, só há lugar para o 

trabalho forçado, a intimidação, a pressão, a polícia, o 

imposto, o roubo, a violação, as culturas obrigatórias, 

o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a suficiência, 

a grosseria, as elites descerebradas, as massas 

aviltadas. 

Nenhum contacto humano, mas relações de 

dominação e de submissão que transformam o homem 

colonizador em criado, ajudante, comitre, chicote e o 

homem indígena em instrumento de produção. 

É a minha vez de enunciar uma equação: colonização ~ 

- coisificação. 

Ouço a tempestade. Falam-me de progresso, de 

«realizações», de doenças curadas, de níveis de vida 

elevados acima de si próprios. 

Eu, eu falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de 

culturas espezinhadas, de instituições minadas, de 

terras confiscadas, de religiões assassinadas, de 

magnificências artísticas aniquiladas, de 

extraordinárias possibilidades suprimidas. 

Lançam-me à cara factos, estatísticas, quilometragens 

de estradas, de canais, de caminhos de ferro. 

Mas eu falo de milhares de homens sacrificados no 

Congo-Oceano. Falo dos que, no momento em que 

escrevo, cavam à mão o porto de Abidjan. Falo de 

milhões de homens arrancados aos seus deuses, à sua 

terra, aos seus hábitos, à sua vida, à vida, à dança, à 

sabedoria. 

Falo de milhões de homens a quem inculcaram 

sabiamente o medo, o complexo de inferioridade, o 

tremor, a genuflexão, o desespero, o servilismo. 

Lançam-me em cheio aos olhos toneladas de algodão 

ou de cacau exportado, hectares de oliveiras ou de 

vinhas plantadas. 

Mas eu falo de economias naturais, 

de economias harmoniosas e viáveis, 

de economias adaptadas à condição do homem 

indígena desorganizadas, de culturas de subsistência 

destruídas, de subalimentação instalada, de 

desenvolvimento agrícola orientado unicamente para 

benefício das metrópoles, de rapinas de produtos, de 

rapinas de matérias-primas. 

Ufanam-se de abusos suprimidos. 

Eu também, também eu falo de abusos, mas para dizer 

que aos antigos — muito reais — sobrepuseram outros 

— muito detestáveis. Falam-me de tiranos locais 

trazidos à razão; porém constato que, regra geral, eles 

fazem muito boa parelha com os novos e que, destes 

aos antigos e vice-versa, se estabeleceu, em 

detrimento dos povos, um circuito de bons serviços e 

cumplicidade. 

Falam-me de civilização, eu falo de proletarização e de 

mistificação. 

Quanto a mim, faço a apologia sistemática das 

civilizações para-europeias. 

Cada dia que passa, cada negação de justiça, cada carga 

policial, cada reclamação operária afogada em sangue, 

cada escândalo abafado, cada expedição punitiva, cada 

viatura de C.R.S., cada polícia e cada miliciano fazem-

nos sentir o preço das nossas velhas sociedades. 
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Eram sociedades comunitárias, nunca de todos para 

alguns. 

Eram sociedades não só pré-capitalistas, como se disse, 

mas também anticapitalistas. 

Eram sociedades democráticas, sempre. 

Eram sociedades cooperativas, sociedades fraternais. 

Faço a apologia sistemática das sociedades destruídas 

pelo imperialismo. 

Elas eram um facto, não tinham a mínima pretensão de 

ser uma ideia, não eram, apesar dos seus defeitos, 

odiosas ou condenáveis. Contentavam-se em ser. 

Perante elas, nem a palavra derrota nem a 

palavra calamidade tinham sentido. Elas reservavam, 

intacta, a esperança. 

Enquanto que essas são as únicas palavras que se 

podem aplicar, com toda a honestidade, aos 

empreendimentos europeus fora da Europa. A minha 

única consolação é que as colonizações passam, as 

nações dormitam apenas um momento e os povos 

ficam. 

Posto isto, parece que em certos meios se fingiu 

descobrir em mim um «inimigo da Europa» e um 

profeta do regresso ao passado pré-europeu. 

Pelo meu lado, busco em vão onde pude defender tais 

argumentos; onde me viram subestimar a importância 

da Europa na história do pensamento humano; onde 

me ouviram pregar um qualquer regresso; onde me 

viram pretender que podia haver regresso. 

A verdade é que eu disse uma coisa total mente 

diferente, a saber: que o grande drama histórico da 

África não foi tanto o seu contacto demasiado tardio 

com o resto do Mundo, como a maneira como esse 

contacto se operou; que foi no momento em que a 

Europa caiu nas mãos dos financeiros e capitães da 

indústria, os mais desprovidos de escrúpulos, que a 

Europa se «propagou»; que o nosso azar quis que fosse 

essa a Europa que encontrámos no nosso caminho e 

que a Europa tem contas a prestar perante a 

comunidade humana pela maior pilha de cadáveres da 

história. 

Aliás, ao julgar a ação colonizadora, acrescentei que a 

Europa se acomodou bastante bem com todos os 

feudais indígenas que aceitavam servir; urdiu com eles 

uma cumplicidade viciosa; tornou a sua tirania mais 

efetiva e mais eficaz, e que a sua ação tendeu nada 

menos que a prolongar artificialmente a sobrevivência 

dos passados locais no que eles continham de mais 

pernicioso. 

Eu disse — e é muito diferente — que a Europa 

colonizadora enxertou o abuso moderno na antiga 

injustiça, o odioso racismo na velha desigualdade. 

Se é um processo de intenção que me movem, 

mantenho que a Europa colonizadora é desleal ao 

legitimar a posterior! a ação colonizadora pelos 

evidentes progressos materiais realizados em certos 

domínios sob o regime colonial, dado que a mutação 

brusca é sempre possível, em História como em 

qualquer outro capítulo; que ninguém sabe a que 

estádio de desenvolvimento teriam chegado esses 

mesmos países sem a intervenção europeia; que o 

equipamento técnico, a reorganização administrativa, 

numa palavra, «a europeização» da África ou da Ásia 

não estavam — como o prova o exemplo japonês — de 

modo algum ligados à ocupação europeia; que a 

europeização dos continentes não europeus podia 

processar-se doutra maneira que não sob a bota da 

Europa; que esse movimento de europeização estava 

em curso; que foi mesmo afrouxado; que em todo o 

caso foi falseado pela dominação da Europa. 

A prova é que atualmente são os indígenas de África ou 

da Ásia que reclamam escolas e é a Europa 

colonizadora que as recusa; que é o homem africano 

que pede portos e estradas e é a Europa colonizadora 

que regateia; que é o colonizado que quer avançar e é 

o colonizador que o retém. 

 


