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O  aspecto  mais  problemático  do  sistema  do  capital,  apesar  de  sua  força
incomensurável como forma de controle sociometabólico, é a total incapacidade de
tratar as causas como causas, não importando a gravidade de suas implicações a
longo prazo (Mészáros, 2006b, p.175).

... Quanto mais tais esquemas encontram-se interiorizados e dominados, tanto mais
escapam  quase  que  totalmente  às  tomadas  de  consciência  parecendo-lhe  assim
coextensivos e consubstanciais à sua consciência (Bourdieu, 2011, p.204).

Contrariamente ao mito, difundido por Taylor e uma parte do patronato, o trabalho
operário, mesmo o mais parcelar, está sempre ligado a uma certa intervenção da
inteligência  humana,  que  lhe  confere  sentido  e  torna-o  possível  graças  a  uma
variedade de saberes  informais,  no mais  das  vezes  escamoteados pelos  próprios
interessados – aliás, o atual reconhecimento, pelo patronato de ponta (A. Riboud,
1987), da realidade incontornável desses saberes é apenas uma confirmação da sua
vigência (Lojkine, 1990, p.64).



RESUMO

Eddie Francisco Manoel Ferreira Orsini.  Cartoons, imagens e Sociologia: uma estratégia

na  crise  da  Educação.  2016.  Produto  Final  (Especialização  em Docência  da  Educação

Básica  na  Disciplina  Sociologia)  –  Colégio  Pedro  II,  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação,

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.

Neste  momento de crise  da Educação,  em que a  realidade da Educação nos Colégios

Estaduais da rede regular é extremamente dura, pretende-se investigar o uso de cartoons e

outros elementos gráficos como recurso didático neste ambiente de dificuldades e desafios.

Tenta-se construir um modus operandi para o uso da imagem (tão presente na sociedade),

mas sem que se perca a riqueza do conteúdo da disciplina. Usa-se a teoria e método de

István Mészáros, mas com a presença de outros momentos do marxismo. Neste estudo, o

ser  humano  é  compreendido  enquanto  um  complexo  de  complexos,  a  saber,  trabalho,

pensamento  e  linguagem;  mas  este  axioma  lukacsiano  é  reposicionado  pela  crítica  de

Mészáros  ao  capital  e  sua  sociabilidade  caracterizada  pela  “autoalienação”.  Desta

perspectiva, fica claro que a Educação não deixa de ser a maneira que o indivíduo tem de

direcionar sua capacidade de trabalho sobre si mesmo e, claro, também às instituições que

fazem parte deste processo. Desta maneira, alcançamos uma aproximação maior entre o

universo do educando e o do educador, demonstrando a capacidade dos recursos gráficos

como  catalisadores  do  Ensino.  No  ambiente  da  pós-modernidade  e  da  revolução

informacional com sua fluidez desconcertante, a imagem revelou-se um excelente recurso;

mas vimos que ela demanda também que o educador saiba fazer uso dela.

Palavras-chave:  Sociologia,  Ensino  Médio,  Crise  da  Educação,  Recursos  Didáticos,

Marxismo, Alienação.
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ABSTRACT 

Eddie  Francisco  Manoel  Ferreira  Orsini.  Cartoons,  images  e  Sociology:  a  strategy  in

Education  crisis.  2016.  Final  Work  (Specialization  in  Teaching  of  Primary  Education

Discipline  Sociology)  –  High  School  Pedro  II,  Dean  of  Graduate  Studies,  Research,

Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2016.

At this time of crisis Education, in which the reality of education in the State Colleges of

regular  network  is  extremely  hard  intend  to  investigate  the  use  of  cartoons  and  other

graphics as a teaching resource in this environment of difficulties and challenges. We try to

build a modus operandi for the use of the image (as present in society), but without losing the

richness of the subject content. It uses the theory and method of István Mészáros, but the

presence of other moments of Marxism. In this study, the human being is understood as a

complex  of  complexes,  namely  work,  thought  and  speech;  but  this  lukacsian  axiom  is

repositioned  by  critics  of  Mészáros  to  the  capital  and  sociability  characterized  by

"selfalienation".  From this perspective it  is clear that education is nonetheless the way in

which the individual has to direct his ability to work over yourself  and of course also the

institutions that are part of this process. In this way, we achieve a closer relationship between

the  student  of  the  universe  and  the  educator,  demonstrating  the  power  of  the  graphics

capabilities  as  the  Education  catalysts.  In  the  environment  of  postmodernity  and  the

information revolution with it  is disconcerting fluidity, the image proved to be an excellent

resource; but we have seen it demands also that the educator knows how to use it.

Keywords:  Sociology,  High  School,  Education  Crisis,  Didactic  Resources,  Marxism,

Alienation.
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Figura 1 – Esquema básico do Ser Social

Figura 2 – Esquema do processo de autoalienação
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Cartoon 1

Imagem 1

Imagem 2
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Imagem 3

Imagem 4
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Ilustração 1
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Imagem 6

Imagem 7
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Cartoon 2

Cartoon 3

Cartoon 4
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1 INTRODUÇÃO

O Ensino de Sociologia envolve o entendimento de um conteúdo muito diferente e distante,

talvez esta seja a melhor definição, da realidade do educando do Ensino Médio do Estado

do Rio de Janeiro. Esta é uma dificuldade com a qual os professores de Sociologia não

podem deixar de concordar.

Muitos vão falar em crise da Educação, caracterização que concordamos. Entre os anos de

2012-2014, chegamos a realizar uma pesquisa sobre este contexto de crise da Educação e

os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  e  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  +

(PCN+);  embora  não  tenha  sido  aceita  no  curso  de  pós-graduação,  transformamos  a

pesquisa  em  um  livro  eletrônico.  Observando  os  documentos  e  material  didático  de

Sociologia,  além  da  prática  diária  do  Ensino,  pudemos  identificar  claramente  estes

problemas envolvidos no Ensino-aprendizagem. Partindo de uma orientação metodológica e

teórica  materialista  histórico-dialética,  pudemos  ver  como  esta  crise  da  Educação  está

imbricada com a crise do trabalho (abstrato) identificada pelos estudiosos desde a década

de 1990. Assim, investigamos a  existência das pessoas que compõem o universo escolar

além da consciência destas mesmas pessoas, identificando o problema da crise, como a

estrutura educacional reage a eles e os equívocos e acertos aqui encontrados.

Há não apenas uma distância entre os educandos e o conhecimento ministrado na Escola

que se efetiva na linguagem, mas também nos outros complexos humanos a que Lukács faz

referência  em  suas  obras  sobre  Ontologia,  a  saber:  o  trabalho, a linguagem e  o

pensamento. Logo, tratava-se de construir “uma ponte” entre estes dois universos distantes.

Desta maneira, desenvolvemos material didático com forte e impactante uso de elementos

gráficos, com destaque para charges e outros tipos de imagens. Mesmo assim, confirmando

a hipótese acima levantada sobre os complexos humanos, vimos que os elementos gráficos

são  necessários,  mas  não  suficientes;  tornam  a  intervenção  do  educador  ainda  mais

necessária, e mais produtiva. Realizamos a experiência de aplicação do material didático

em uma aula sobre a Sociologia de Karl Marx.
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2 OBJETIVOS

Pretendemos aqui fazer um inventário das condições atuais da Educação no Estado do Rio

de Janeiro, e, a partir daí, construir uma maneira de lidar com as condições de crise da

Educação,  construindo  estratégias  propositivas  para  que  o  Ensino  de  Sociologia  possa

cumprir sua função na escola.

O objetivo do material didático e da presente reflexão é, por um lado, criar mediações entre

o universo do Educando, caracterizado por ter como momento predominante o complexo do

trabalho – embora este não possa ser dissociado dos dois outros complexos: pensamento e

linguagem –, e, por outro, igualmente criar mediações entre o universo do educador, escola

e todo o legado cultural, cujo momento predominante são o pensamento e a linguagem, que

não pode também ser dissociado do terceiro complexo, o trabalho (Lessa, 2006).

Na sociedade do capital, caracterizada pela divisão do trabalho, temos uma parte dos que

trabalham lidando com o saber e o conhecimento humano; mas distante do complexo do

trabalho. Doutro lado, temos uma parte desta mesma população lidando com o trabalho,

mas  distante  do  pensamento  e  linguagem1.  Na  verdade,  mesmo que  a  sociedade  seja

estruturada assim, os indivíduos não deixam de ter os três complexos agindo articulada e

simultaneamente; mas uma classe se caracteriza por um trabalho aparentemente apenas

teórico,  e  a  outra,  por

um  trabalho

aparentemente  prático;

ou  trabalho  intelectual

e trabalho manual.

Todavia, esta é apenas

a  parte  que

poderíamos chamar de

ontologia  positiva  do

trabalho,  pois  Marx

também  caracterizava

o  trabalho,  dentro  da

sociedade  de  classes,

como  uma  forma  de

1 “...  os  professores  partem  da  hipótese  de  que  existe,  entre  o  ensinante  e  o  ensinado,  uma
comunidade linguística e de cultura, uma cumplicidade prévia de valores, o que só ocorre quando o
sistema escolar está lidando com seus próprios herdeiros” (Bourdieu, 2002, p.55-6).
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dominar a classe trabalhadora e a sociedade por meio das relações do capital. Isto também

é confirmado nas propostas marxianas que falam em abolição do trabalho, superação do

trabalho;  mesmo  que  somente  na  fase  superior  do  socialismo:  o  comunismo.

Evidentemente, Marx falava de um projeto real, em que teríamos a transição do trabalho

enquanto  trabalho  alienado,  a  atividade  autoalienada,  para  o  trabalho  enquanto

autoatividade autônoma dos indivíduos sociais.  Porque o trabalho alienado2 é a principal

cadeia com a qual o capital mantém sua subsunção real do trabalho social.

A ontologia luckacsiana compreende o ser humano enquanto este complexo de complexos

(pois  seu  elemento  menor  é  um  imenso  complexo  e  formador  da  estrutura  complexa

característica  do  ser  social),  mas  é  em  Marx  que  tal  ontologia  emerge,  e  é  em  uma

passagem deste pensador que podemos compreender melhor como é absurdo postular um

trabalho  unicamente

manual,  ou

unicamente

intelectual. Vejamos:

A

vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida. No modo
da  atividade  vital  encontra-se  o  caráter  inteiro  de  uma  species,  seu  caráter
genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do homem. A vida
mesmo aparece como meio de vida.
O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela. É
ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto de sua vontade e
de  sua  consciência.  Ele  tem  atividade  vital  consciente.  Esta  não  é  uma
determinidade com a qual ele coincide imediatamente. A atividade vital consciente
distingue o homem imediatamente da atividade vital animal. Justamente, [e] só por
isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser consciente, i.  e.,  a sua
própria vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser genérico. Eis por que a
sua atividade é atividade livre. O trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto
que o homem, precisamente porque é um ser consciente, faz da sua atividade
vital, da sua essência, apenas um meio para sua existência. (...)
É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações,

2 "A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho
exteriorizado, da relação externa do trabalhador com a natureza e consigo mesmo. A propriedade
privada resulta,  portanto,  por  análise,  do  conceito  de  trabalho  exteriorizado,  isto  é,  de  homem
exteriorizado, de trabalho estranhado, de vida estranhada, de homem estranhado" (Marx, 2004, p.87).
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como a abelha,  castor,  formiga etc.  No entanto,  produz apenas aquilo  de que
necessita imediatamente para si ou sua cria; produz unilateral[mente], enquanto o
homem produz universal[mente];  o  animal  produz apenas sob o domínio  da
carência física imediata, enquanto o  homem produz mesmo livre da carência
física,  e  só  produz,  primeira  e  verdadeiramente,  na  [sua]  liberdade  [com
relação] a ela; o animal só produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz a
natureza inteira; [no animal], o seu produto pertence imediatamente ao seu corpo
físico,  enquanto  o homem se  defronta  livre[mente]  com o  seu  produto.  O
animal forma apenas segundo a medida e a carência da species à qual pertence,
enquanto  o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer specie, e
sabe considerar, por toda a parte, a medida inerente ao objeto; o homem
também forma, por isso, segundo as leis da beleza.
O  objeto  do  trabalho  é,  portanto,  a  objetivação  da  vida  genérica  do  homem:
quando o homem se duplica não apenas na consciência, intelectual[mente], mas
operativa,  efetiva[mente],  contemplando-se,  por  isso,  a  si  mesmo num mundo
criado por ele (Marx, 2004, p.84-5, grifos nossos).

 Por construir,  primeiro mentalmente,  como teleologia,  a sua atividade e produto;  o pior

arquiteto é melhor que a melhor abelha. Mas as três revoluções industriais interpuseram

uma série de mediações da divisão sociotécnica do trabalho entre o cérebro que trabalha e

a mão.

Enquanto o processo de trabalho é puramente individual,  um único trabalhador
exerce  todas  as  funções  que  mais  tarde  se  dissociam.  Ao  apropriar-se
individualmente de objetos naturais para prover sua vida, é ele quem controla a si
mesmo; mais tarde, ficará sob o controle de outrem. O homem isolado não pode
atuar sobre a natureza, sem pôr em ação seus músculos sob o controle de seu
cérebro. Fisiologicamente, a cabeça e mãos são partes de um sistema; do mesmo
modo, o processo de trabalho conjuga o trabalho do cérebro e o das mãos. Mais
tarde se separam e acabam por se tornar hostilmente contrários.  (Marx,  1994,
p.584).

Logo,  o universo da escola e dos educadores é um universo diferente do universo dos

educandos do Ensino Médio do Estado. Precisamos, desta maneira de mediações entre os

dois universos que devem ser objetivadas nos três complexos de complexos – ↔ trabalho

↔ linguagem ↔ pensamento ↔ – para que ocorra o processo no qual o educador é um

coordenador do trabalho que o educando direciona a si mesmo no processo pedagógico.

Somos ajudados porque, embora a sociedade do capital trate de afastar os complexos de

complexos uns dos outros através do trabalho alienado, que é sempre uma autoalienação,

eles não podem ser completamente separados; não sem uma perda no bem-estar deste

indivíduo  e  sua propriedade.  Desta  maneira  temos  um esforço societário  em separar  o

trabalho abstrato dos conhecimentos  em geral  e  estes,  do trabalho abstrato;  em que a

maioria realiza atividades maquinais e eminentemente práticas e manuais. Por isto também

a crise da educação é tão sentida. E mesmo a ciência e o conhecimento, ao primeiro grupo,

os  que  têm  o  trabalho  caracterizado  pela  predominância  do  pensamento  e  linguagem,

aparecem mais como instrumentos de trabalho do que como parte deste próprio ser que

trabalha  com  o  conhecimento.  Doutro  lado,  dentre  os  que  trabalham  distantes  do
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pensamento  e  linguagem,  este  trabalho  reduzido  a  trabalho  simples  e  maquinal,

encontramos  poucas  possibilidades  de  desenvolvimento  das  suas  faculdades  em geral.

Mas,  quanto  ao  ser  social  humano  não  pode  ocorrer  isto  de  maneira  absoluta  e  total,

comenta  Lukács  sobre  o  desenvolvimento  do  homem  primitivo  ao  homem  civilizado  e

científico: “com a escolha da pedra inicial começa a ciência” (Lukács, 1969, p.14).

Lévi-Strauss  chega  até  a  unilateralidade  de  relativizar  a  diferença  entre  o  pensamento

selvagem e  “civilizado”,  o  que  é  certa  unilateralidade,  mas  não  se  pode  falar  de  duas

inteligências humanas, no máximo de dois estágios ou momentos de seu desenvolvimento

histórico. A questão é que o complexo de complexo é uma estrutura universal, na qual não

há a oposição de trabalho e pensamento; é, antes, uma estrutura totalizada,  omnilateral.

Baseando-se  no  trabalho  como  principal  complexo,  o  educador  pode  fazer  com que  o

educando tenha uma base material para “incorporar” o capital cultural, por que os universos

em questão – dos que vivem do trabalho simples e maquinal e dos que vivem do trabalho

intelectual – possui um ponto comum representado pelo material didático e a linguagem e a

maneira de pensar do educador que leciona. Neste processo, em que o trabalho objetivado

em geral é o suporte para as trocas entre os dois universos, podemos ver como a Educação

é essencialmente um processo no qual o trabalho é o momento predominante do complexo

de complexos:

A  acumulação  de  capital  cultural  exige  uma  incorporação  que,  enquanto
pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, custa tempo que deve ser
investido  pessoalmente  pelo  investidor  (...).  Sendo  pessoal,  o  trabalho  de
aquisição é um trabalho do ‘sujeito’ sobre si mesmo (fala-se em ‘cultivar-se’). O
capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e
tornou-se parte integrante da ‘pessoa’, um habitus. Aquele que o possui ‘pagou
com sua própria pessoa’ e com aquilo que tem de mais pessoal:  seu tempo.
(Bourdieu, 2002, p.74-5, grifo nosso).

A escola não pode deixar de construir-se sobre esta fratura da sociedade do capital, na qual

até mesmo o tempo disponível para se cultivar é distribuído de maneira desigual. Devemos,

então,  fazer  uso  deste  tempo  despendido  pelo  educando  em  atividades  próximas  ao

universo do trabalho aparentemente apenas manual,  ao articular  o processo de Ensino-

aprendizagem com o capital cultural e social já sedimentado pelo educando. 

Desta maneira, o material didático e o professor devem buscar aproximar, por ambos os

lados,  estes  dois  universos  distantes,  para  que  os  educandos  encontrem  meios  para

incorporar o capital cultural da Sociologia. Quanto a isto há algumas questões ontológicas

importantes.

O trabalho objetivado em qualquer maneira – do educando e do educador – é que revela até

onde pode ir a capacidade, e apenas o que foi objetivado pelo indivíduo é o que conta para

seu aprimoramento, pois, “Ninguém vê o que está oculto nele [no homem], mas apenas o

que suas obras revelam” (Paracelso apud Mészáros, 2006a, p.267).
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É o suporte necessário para a troca de informações entre o educador e educando.  E é

através deste processo que o educando e o educador vão realizando descobertas, tanto no

sentido de que o que não sei não deixa de ser uma descoberta e passo a conhecer ou

descubro por dedução/indução; não deixa de ser uma descoberta (mesmo que o processo

tenha  sido  feito),  mas  também,  antes  deste  processo  de  descoberta,  para  educador  e

educando, estas coisas descobertas simplesmente não existem. Temos, então, que levar

estas questões ontológicas em consideração no desenvolvimento do processo pedagógico.

Assim, ambos os lados do processo pedagógico – educador e educando – vão realizando a

ampliação de seus círculos de conhecimento com estes tipos diferentes de descobertas.

Outro fator ontológico que dificulta a educação atualmente é o fato de que tanto o que é

falado,  trabalhado,  pensado  dos  dois  lados,  educador  e  educandos,  só  pode  ser

compreendido até onde vão os sentidos de ambos os lados; por isto, o trabalho do educador

deve estar articulado com o pensamento e a linguagem de ambos os lados. Comenta Marx:

assim como para o  ouvido não musical  a  mais  bela  música não tem nenhum
sentido, é nenhum objeto, porque o meu sentido só pode ser a confirmação de
uma das minhas forças essenciais, portanto só pode ser para mim da maneira
como a minha força essencial  é  para si  como capacidade subjetiva,  porque o
sentido de um objeto para mim (...) vai precisamente tão longe quanto vai o meu
sentido...; [é] apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana
que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva... (2004, p.110)

Temos que considerar estes três aspectos: o que foi objetivado como obra de ambos os

lados, as descobertas feitas e os sentidos teoréticos do educador e educando. Do contrário,

teremos apenas o difícil  diálogo que vemos atualmente entre educadores  e educandos,

característico da crise da Educação.

As imagens e charges são muito produtivas também porque a cultura contemporânea é 
marcada pela predominância da imagem e sua força e capacidade de comunicação. Isto não 
significa ficar preso ou limitado à imagem – ela é apenas um convite para que educador e 
educandos mergulhem no universo letrado sem esquecer o mundo. Quando a imagem está 
articulada ao conteúdo disciplinar, temos, muitas vezes, uma situação concreta retratada, 
com a qual o educando pode associar o conteúdo com sua realidade, conhecendo-a, e 
também à Sociologia. O que deve ficar patente é que a maior parte do capital cultural de 
uma pessoa não está associado diretamente à escola. Assim sendo, devemos criar estratégias 
para que se aproveite o conhecimento já sedimentado e construam-se veículos entre o tempo 
que o educando despende na educação formal e a totalidade do aprendido, no tempo livre e 
tempo de trabalho.

Desta maneira, pensamos realizar a mediação necessária entre o universo do educador e

dos  educandos,  para  que  possa  ser  realizado o  processo  de  cultivação do corpo e  do

espírito. Outro aspecto importante é que, de um lado, o universo do educando, geralmente,

está associado a uma cultura mais marcada pela oralidade; do outro lado, no universo em

que o educador e o conhecimento estão inseridos, a forma escrita é que tem o predomínio.
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A  imagem  e  os  recursos  gráficos  em  geral  podem  fazer  com  que  este  universo

predominantemente determinado pela forma escrita se torne menos abstrato e codificado,

aproximando-se do universo existencial do educando no qual a forma oral e menos abstrata

é o momento mais marcante. O  cartoon,  a imagem e demais recursos gráficos fazem a

intervenção do educador ainda mais necessária, mas também mais produtiva e próxima do

educando sem deixar de realizar o trânsito para a forma escrita que é o cerne da Educação.

E  a  capacidade  da  imagem de  fomentar  as  emoções  é  muito  recompensadora  para  o

Ensino-aprendizagem.

Uma consideração é importante sobre a leitura e o universo simbólico.

exercício  [ou  seja,  trabalho]  necessário  e  permanente  de estabelecer  relações
entre o texto e o contexto. [...]  eu digo que ler não é só caminhar sobre as
palavras, e também não é voar sobre as palavras. Ler é reescrever o que
estamos lendo.  É descobrir  a conexão entre o texto e o contexto do texto,  e
também como vincular o texto/contexto com o meu contexto, o contexto do leitor
[vinculá-lo  também a  uma  escrita  que  nascerá  daqui,  do  que  é  o  ser  social,
“indivíduo social”, os seus sentidos]. E o que acontece é que muitas vezes lemos
autores que morreram cem anos atrás e não sabemos nada sobre nossa própria
época! Portanto, sou favorável a que se exija seriedade intelectual para conhecer
o texto e o contexto. Mas, para mim, o que é importante, o que é indispensável, é
ser crítico. A crítica cria a disciplina intelectual necessária, fazendo perguntas ao
que se lê, ao que se está escrito, ao livro, ao texto. Não devemos nos submeter ao
texto, ser submissos diante do texto. A questão é brigar com o texto, apesar de
amá-lo, não é? Entrar em conflito com o texto. Em última análise, é uma operação
que exige muito. Assim, a questão não é só impor aos alunos numerosos capítulos
de livros, mas exigir que os alunos enfrentem o texto seriamente. (Freire  apud
Mota, 2003, p.99-100) 

Neste processo em que ler é também reescrever, pensar o texto e compreender, a imagem

possui  uma capacidade ímpar  de dar suporte ao desenvolvimento do pensamento e da

linguagem do educando, criando o nexo entre educador e educando, e fazendo do texto um

universo menos distante do universo oral onde vive cotidianamente. Este método permite

uma maneira de se contrapor à ubiquidade do trabalho alienado sobre o qual Marx teoriza,

agindo da maneira que ele recomenda, criando uma “atividade livre”:

O meio pelo qual o estranhamento procede é [ele] mesmo um [meio] prático... (...)
A  suprassunção  do  estranhamento-de-si  faz  o  mesmo  caminho  que  o
estranhamento-de-si. (...) A sua forma de existência é, portanto, o  capital, que
deve ser suprimido ‘enquanto tal’ (Proudhon). Ou o modo particular do trabalho
– enquanto trabalho  nivelado, parcelado e por isso não-livre...  (Marx,  2004,
Grifos nossos, p.87-103)

Assim, objetivamos criar – de acordo com as condições sociais – se não um sistema que

possa permitir que se lecione Sociologia em meio à crise da Educação, pelo menos uma
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maneira  sistemática  e  que  ofereça  segurança  e  meios  para  a  incorporação  do  capital

cultural pelo educando. Para nossa felicidade, pudemos ver que o uso de cartoons, imagens

e recursos gráficos possibilita vencer estas barreiras que o capital interpõe na Educação

destes jovens e adultos.

O professor pode demonstrar categorias do Materialismo Histórico-Dialético, por exemplo,

modo de produção (forças produtivas, relações de produção e relações de propriedades e a

superestrutura) com uma charge deste tipo:

Nesta situação acima, as forças produtivas avançaram, mas as relações de produção não

se  adequaram  tanto.  Elas  até  mudaram,  mas  coisa  importantes  não  mudaram,  e  há

explicação para isto na Sociologia. Tranquilamente é possível construir um material didático

assim com outras matrizes teóricas da Sociologia, fazendo com que o seu conteúdo abstrato

adquira concretude.
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3 JUSTIFICATIVA

Uma  vez  que  estabelecemos  nossos  objetivos,  visamos  agora  –  escolhido  o  uso  dos

recursos gráficos – demonstrar porque motivo justificamos nossa escolha baseando-nos em

três conceitos básicos da Teoria Marxista, a saber: a alienação, a ideologia e a sociedade do

espetáculo. Tentaremos, portanto, a partir de uma compreensão das condições criadas por

estes três conceitos e formas de ser, na contemporaneidade, fazer uso das potencialidades

positivas desenvolvidas nos últimos anos, pois a alienação não é homogênea.

Marx comenta que a religião está ligada à

alienação  do  trabalho;  mas  mesmo  a

religião  não  pode  ser  reduzida  à

“consciência  alienada”,  ele  a  descreve

também  como  o  suspiro  da  criatura

oprimida  e  o  seu  protesto.  E  a  religião

acaba  sendo  menor  que  o  capital  e  o

sistema  do  dinheiro.  A  sociologia

weberiana também não teria dificuldade de

lidar com charges e outras imagens.

Embora  o  saber  popular  apresente  um

capital  cultural  incorporado  e  legítimo,  a

sociedade  é  caracterizada  não  apenas

pela existência alienada, “consciência alienada”, no sentido ontológico dado por Marx desde

seus Manuscritos até O capital, mas também pela “consciência da alienação”. Este pode ser

o material-base para a reflexão sociológica e até para outras ações. Os Manuscritos são a

base  também  para  uma  dialética  do  valor,  a  crítica  realizada  ali  é  o  veículo  para  o

desenvolvimento de sua teoria. A “dimensão ontológica básica da autoalienação do trabalho

não aparece em sua universalidade senão bem no final  dessa obra”:  frente à categoria

dinheiro.  Mas  sua  universalidade  já  pode  ser  vista  de  forma  implícita  no  início  dos

Manuscritos,  por ser uma síntese  in status nascendi do pensamento marxiano. De modo

correspondente,  “o  método  de  análise  de  Marx  é  mais  reativo  do  que  positivo  e

autossustentado: ele deixa que sua mão seja guiada pela problemática do objeto imediato

de sua crítica [os economistas políticos]” (Mészáros, 2006a, p.95). O presente da sociedade

é  caracterizado  por  esta  autoalienação  e  o  complexo  ideológico  que  emerge  da

autoalienação, mas também é caracterizado o que Guy Debord chamou de sociedade do

espetáculo:

Toda  a  vida  das  sociedades  nas  quais  reinam  as  modernas  condições  de
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produção se apresenta como uma imensa acumulação de  espetáculos.  Tudo o
que era vivido diretamente tornou-se uma representação (...)

O  espetáculo  não  é  um conjunto  de  imagens,  mas  uma  relação  social  entre
pessoas, mediada por imagens. (...)

Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o
projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma
decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real.
Sob todas as suas formas particulares  (...)

O  espetáculo  domina  os  homens  vivos  quando  a  economia  já  os  dominou
totalmente. 

O espetáculo  é  o  capital  em tal  grau de acumulação  que  se  torna  a  imagem
(Debord, 2011, p.13-25).

O universo do espetáculo, e não apenas a

mídia, acaba por fazer com que as pessoas

acreditem mais na imagem do espetáculo

do que na própria realidade cinzenta. O que

é vendido através da imagem é uma coisa

totalmente  diferente  da  realidade.  Neste

exemplo,  a  imagem descreve  a  teoria  de

Debord com a própria realidade por  meio

da fotografia.

Guy Debord edita seu livro no ano de 1962,

mas podemos dizer que mesmo na década

anterior, nos países centrais do capital, o papel da imagem e todas as maneiras de usá-la já

deixara profundas marcas na sociedade do capital. É na década de 1990 que o espetáculo e

a imagem adquirem uma importância na sociedade – a grande difusão dos computadores

ocorrida nesse mesmo período, embora não tenha apenas esta tendência, ajudou a fazer

com  que  as  imagens  em  geral

adquirissem  um  peso  gigantesco.

Logo,  o  espetáculo  não  é  apenas

uma parte da produção, mas a parte

que  mais  força  possui  sobre  a

consciência da sociedade. De lá para

cá, o uso das imagens por meio do

espetáculo  desenvolveu-se  mais

ainda. Então, não podemos – mesmo

que falemos da categoria e realidade

social  da  autoalienação –  fazer

apenas  referências  ao  complexo  ideológico característico  do  capitalismo  e  formações
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sociais constituídas de classes sociais.

A própria mídia não pode ser separada do que Debord chama de sociedade do espetáculo.

Neste caso, uma notícia pode trazer o erro ontológico de não revelar o verdadeiro sujeito da

ação. Marx fala muito sobre como Hegel e a Economia Política realizam este equívoco em

relação ao sujeito. Algo totalmente ligado ao fetichismo.

Inversamente,  o  conteúdo  de  Sociologia,  e  não  apenas  o  marxista,  não  se  prende  a

aparência e a imagens superficiais,  indo a fundo na essência da sociedade;  o que não

significa  apenas  uma  ideia  distante  do  que  há  para  a  maior  parte  da  população  da

sociedade do capital na era da sociedade do espetáculo e, na verdade, uma ideia inversa a

estas ideias com as quais o educando tem contato.

Como a alienação não é algo homogêneo,  devemos retomar o debate  de Marx – para

Feuerbach, isso só pode ser feito por quem está fora da sociedade alienada. “não devemos

partir  da  suposição,  autodestrutiva,  de  que  a  alienação  é  uma  totalidade  inerte  e

homogênea. [Assim feito] (...) a única coisa que podemos opor a esse pesadelo conceitual é

um conceito igualmente assustador de ‘movimento’ e ‘negação’ como ‘nulidade’. (...) Surge

da suposição de opostos dualistas abstratos e rígidos – como a ‘necessidade absoluta’ e a

‘liberdade absoluta’ – que, por sua própria definição, não podem comunicar-se e interagir um

com o outro. Não há nenhuma possibilidade genuína de movimento num retrato como este

da realidade” (Mészáros, 2006a, p.165). Estes opostos dualistas não existem, não enquanto

totalidades  inertes  e  homogêneas,  e  tanto  a  sociedade  do  capital  como  as  imagens

produzidas por pessoas, cuja vida se passa nesta sociedade, não são, portanto, apenas

dados de uma “consciência alienada”. Cabe partir das imagens e ideias que a sociedade já

produziu e pelos quais a “consciência

da  alienação”  já  se  faz  ativa  –

acionando  o  instrumental  da

Sociologia  –,  de  maneira  que  até

mesmo a imagem e a ideia que mais

represente  a  “consciência  alienada”

não  se  torna  antididática  ou

antipedagógica;  pois  o  educador

possui  a  chave  heurística  que

permite  a  ele  e  ao  educando

extraírem conhecimento dela.

E a sociedade do espetáculo se torna
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tão  importante  que  consome  recursos  que  deveriam  ser  destinados  a  outras  áreas.

Celebridades passam a ter mais apelo para a opinião pública que outros segmentos; mesmo

os intelectuais. A sociedade do espetáculo domina a mente das massas, fazendo com que,

mesmo com necessidades básicas não atendidas, logo a classe dominante consiga seus

sucessos políticos na minguante democracia.

Se fosse essa totalidade inerte, nada poderia ser feito. Na verdade, nem existiria o problema

da alienação, uma vez que a consciência seria parte desta mesma homogeneidade inerte,

apenas “consciência da totalidade inerte”, uma contradição em termos. Ao contrário de a

“consciência  da  totalidade  inerte  enquanto  alienação.  A  alienação  é  um  conceito

inerentemente dinâmico: um conceito que necessariamente implica mudança. A atividade

alienada  não  produz  só  a  ‘consciência  alienada’,  mas  também  a  ‘consciência  de  ser

alienado’”  (p.  166).  Neste  quadro,  as  necessidades  produzem  poderes  e  os  poderes,

necessidades. Mesmo que na mente do filósofo abstrato isso se reflita de forma alienada,

em nada muda o fato de, no nível da realidade, a necessidade ser genuinamente humana,

isto  é,  está  arraigada  na  realidade  mutável.  Quando  Marx  propõe  outro  tipo  de

sociometabolismo,  ele  está  propondo  que  a  necessidade  atual  seja  superada  pela

necessidade  de  superar  a  alienação  que  é  interna  à  sociedade  que  opera  com  a

autoalienação. Se não aceitarmos tal linha de raciocínio teremos que dizer que a Filosofia

parou em Hegel, que afirma que a externação/objetivação do ser humano sempre redunda

em  uma  alienação  insuperável.  Nada  poderia  ser  mais  falso  e  pessimista  que  isto.

Tampouco podemos confundir a posição do educador e educando como totalidades inertes

e homogêneas,  nem como condições que,  independentemente do momento em que se

encontrem educador e educando, sejam condições absolutas nas quais não possa haver

uma mão dupla no Ensino-aprendizagem, da maneira postulada por Feuerbach. Negando a

necessidade de que o educador seja educado, frente à alienação, Feuerbach nega essa

totalidade homogênea e inerte – fazendo com que apenas as circunstâncias moldem os

seres humanos e nunca o contrário – seria errado não ver que o mesmo filósofo é também

um “educador antialienação”. Logo,

A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui.
O sentido constrangido à carência prática rude também tem apenas um sentido
tacanho. (...) O homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido
para  o  mais  belo  espetáculo;  o  comerciante  de  minerais  vê  apenas  o  valor
mercantil, mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral; ele não tem sentido
mineralógico algum; portanto, na objetivação da essência humana, tanto do ponto
de vista teórico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos os sentidos
do homem quanto para criar sentido humano correspondente à riqueza inteira do
ser humano e natural (Marx, 2004, p.110-111).

Desta forma, a imagem, o espetáculo e o  cartoon são usados enquanto catalisadores do
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processo de Educação dos sentidos humanos; pois são eles os meios para que a apreensão

do conhecimento; Bourdieu comenta que o capital cultural tende a retornar ao corpo que já o

tem incorporado  (Bourdieu,  2011,  p.304-307).  Podemos,  então,  usar  a  imagem e  estes

recursos didáticos para que os educandos que possuem maior capital cultural incorporado

possam ajudar, elevando a zona de desenvolvimento proximal ao ter um ponto comum entre

toda a turma e o educador, representado neste elemento gráfico. Outro aspecto fundamental

é que estes elementos gráficos são mobilizadores de uma série imensa de sentimentos cuja

importância  a  Pedagogia  não  nega,  como  podemos  ver  no  truísmo  que  afirma  que

lembramos as coisas que mais nos desagradam e mais nos agradam; logo, tocados pela

imagem e os  sentimentos  que  ela  representa,  encontramos melhores  condições  para  a

sedimentação do conteúdo disciplinar.  Desta maneira,  a  confusão antes instaurada pela

tumultuada  relação  de  “consciência  alienada”  e  “consciência  da  alienação”  na  qual  o

educando  se  encontra,  pode  ser  superada  pelo  uso  do  capital  cultural  da  Sociologia,

garantido pela criação de uma comunidade de sentidos, construídos por serem partilhados a

mesma linguagem, o mesmo pensamento e o mesmo trabalho. Evitando a unilateralidade de

achar que a imagem e o espetáculo não podem ser humanos, “consciência da alienação”; e

não apenas monopólio do capital.

Além disto, a imagem e os elementos gráficos possuem outra grande vantagem: seu poder

de síntese mesmo dos componentes sociais mais complexos e das ideias mais sofisticadas.

Claro, não se trata de acreditar no absurdo de que uma imagem vale mais que mil palavras,

talvez mesmo uma pessoa não tão instruída possa já demonstrar como mil palavras podem

fazer muito mais que uma imagem... Trata-se, sim, de ver que as mil palavras serão muito

mais  significativas  ao  possuírem  como  suporte  um  elemento  gráfico  que  não  apenas

exemplifique, mas mostre a relação complexa que há na realidade cuja existência é uma

mônada na qual os mais diferentes conceitos estão presentes, mesmo que em um pedaço

pequeno  da  realidade,  podendo  ser  representados  por  uma  rede  conceitual,  na  qual

poderemos ver também a interdisciplinaridade demandada pela compreensão desta mesma

realidade social. Assim, o movimento pelo qual a História humana se efetiva pode ser visto,

mesmo que em uma imagem estática; pois o conteúdo sociológico e o trabalho do educador

permitem que a imagem possa ter sua extensa e complexa síntese compreendida e também

incorporada pelo educando. Fazendo com que, na próxima “visita” que o educando realize,

tanto à realidade social quanto ao material didático, este possa extrair um número maior de

elementos com os quais a Sociologia ministra suas aulas.

Mesmo a questão das drogas e criminalidade não é retratada de maneira realista. O que torna a

realidade  uma coisa  subordinada  ao  fetichismo do  capital.  O sujeito  –  o  seu  trabalho,  a
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totalidade do processo e da vida social – fica escravo de uma parte do resultado do processo –

o fetichismo – e as demais partes perdem

o  que  deveriam  ter  de  importância  no

processo.

Por  fim,  como,  nos  últimos  anos,  a

sociedade  do  capital  foi  não  apenas

tomada  pela  produção  espetacular,  mas

igualmente  por  modismos  conceituais  da

pós-modernidade  e,  sobretudo,  pela

realidade  fragmentária  que  a  pós-

modernidade  da  acumulação  flexível

exerce  sobre  nossas  existências  e

consciências,  o  educando  terá,  portanto,

acesso a um conhecimento que pode fazer

com  que  ele  enxergue  mais  do  que  a

aparência  superficial  que  estes  elementos  nos  apresentam  no  dia  a  dia.  Ele  poderá

compreender os termos do próprio espetáculo e também a maneira como o espetáculo se

estrutura  nos  bastidores  e  nas  estruturas  sociais  ao  se  tornar  algo  necessário  para  o

funcionamento  ótimo desta  mesma sociedade  baseada  na autoalienação.  O que  é  não

apenas uma ferramenta única para viver nesta sociedade, como também uma maneira de

aproximar o universo da escola e do capital cultural do universo cotidiano do educando.

Vimos anteriormente que o ato de ler não é uma questão pouco complexa e que ler, na

verdade, é reescrever o que se está lendo, que dentro das condições normais o indivíduo

que lê não aceita irrestritamente o texto e pode até brigar com ele. Assim, o suporte gráfico

cumpre um papel fundamental porque, embora escrito, dentro do universo letrado, muitas

vezes  ele  fala  fluentemente  a  linguagem  comum  oral  do  cotidiano  e  pode  oferecer  a

mediação procurada para que o conteúdo de Sociologia, na maioria das vezes sumamente

erudito, torne-se mais próximo à existência do educando, sem que ele deixe de ter um gosto

do universo letrado do qual a maioria da população está tão distante,  como vemos nas

pesquisas que comprovam os números modestos de leitores no país. Não precisamos nem

mesmo citar e recorrer às outras expressões visuais – apenas o cartoon, considerado uma

arte, com o poder de catarse que a arte possui, constitui-se em uma peça única de recurso

didático.

O fetichismo acaba sendo tão dominante que aceitamos coisas que são erradas não apenas

moralmente, mas até economicamente. O que é aceito e não aceito é condicionado também
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pela  sociedade  do

espetáculo  e  a

autoalienação  cotidiana  da

práxis. O que não se trata de

uma questão moral, mas de

uma  questão  ontológica  –

com estes  critérios  –  como

ser feliz? Não seria também

difícil  associar  este  post à

situação  de  anomia  que

Durkheim estuda, a questão

do suicídio.

Inverte-se, desta maneira, a tendência à alienação a que a sociedade do espetáculo joga a

população tornando o Ensino-aprendizagem da Sociologia dificultado pelo simulacro que o

espetáculo  oferece  –  no  lugar  da  coisa  em  si –,  tratando  de  tornar  nossos  sentidos

estranhos à  reflexão crítica.  Esta  traz,  por  necessidade,  as  coisas  para  seu verdadeiro

fundamento.
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4 METODOLOGIA

Como  já  possuímos  muitos  elementos  da  realidade  e  princípios  teóricos,  levantaremos

agora  os  princípios  metodológicos  relacionando-os  a  estes  elementos.  Começamos

justificando a opção teórico-metodológica, relatando a nossa experiência docente e, por fim,

os princípios metodológicos.

A nossa opção pela orientação teórica e metodológica do Materialismo Histórico-dialético

ocorre porque o modo de operar do capital causa grandes impactos na consciência histórica

dos  indivíduos  sociais,  afastando-os  do que  realmente  existe  enquanto  realidade  e  seu

desenvolvimento histórico em termos objetivos. O que não significa de um ponto de vista

neutro, mas, sim, do ponto de vista da realidade, pois os fatos são também formados por

nossos valores,  mas os fatos consideram estes valores apenas até certa medida,  logo,

qualquer  desideratum constitui-se um erro que evitaremos. Algo bem diferente da ideia de

neutralidade  axiológica,  que  seria  uma  maneira  pela  qual  as  Ciências  Sociais  seriam

praticadas sem que se “tomasse partido”, estando, desta maneira, supostamente, próximo

aos fatos. Desta maneira, buscamos a objetividade, e não a impossível neutralidade.

Somos também auxiliados por termos, além da pesquisa relacionada à própria monografia,

realizado pesquisa anterior que resultou no ebook. A prática docente também é uma fonte

única não apenas de dados, mas também de ensaios teóricos e metodológicos que não se

reduzem à indiferença do que é escrito no papel. O que não deixa de colocar a experiência

de  residente  do  Colégio  Pedro  II  como  a  principal  fonte  teórico  e  metodológica.  Neste

período pudemos ver como, independente da técnica de pesquisa (métodos qualitativos ou

quantitativos,  ou  qualquer  outra  abordagem),  a  grande  questão  que  está  em  jogo  é  o

controle semântico, o controle do sentido – por isto, uma visão do todo é essencial, contudo

não suficiente. Trata-se da diferença entre o que poderíamos chamar de lógica e do que é

conhecido  como  dialética.  Uma  realidade  social  só  pode  ter  todos  os  seus  sentidos

apreendidos quando, além de esgotadas as possibilidades lógicas, deve-se considerar não

apenas a ideia oposta e contrária; a ambiguidade e, até mesmo, a polissemia inerente ao

ser  humano;  como  também  considerar  que  há  a  possibilidade  criadora,  isto  é,

automediadora também inerente às pessoas e à sociedade. Mas o capital com sua maneira

de  se  efetivar,  que  nos  faz  tender  ao  dualismo  e  cair  em  dicotomias,  compromete  a

apreensão do sentido da ação social Comenta Mészáros:

De fato,  o mesmo tipo de dicotomias a-dialéticas,  característico do sistema do
capital como um todo, teve de prevalecer por meio da dominação da quantidade
sobre a qualidade, do abstrato sobre concreto, e do formal sobre o substantivo, da
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maneira  como vimos no  domínio  necessariamente reificador  do  valor  de troca
sobre  o  valor  de  uso sob  a  relação  universal  de  valor  de  ordem  reprodutiva
estabelecida (2011, p.175).

Estas inversões que ocorrem, em que quantidade, abstrato e formal tornam-se a maneira de

operar  do capital,  tanto são produto desta forma de conhecimento baseada na lógica e

demonstrando desprezo pela dialética, como também tal forma histórica de conhecimento é

produtora das estruturas e limites do capital. Forma-se, então, um verdadeiro ciclo vicioso;

contudo,  como  vimos  na  parte  em  que  estabelecemos  que  a  alienação  não  pode  ser

homogênea,  isto  também  significa  que  este  ciclo  pode  ser  quebrado.  Nossa  postura

metodológica, desta maneira, constitui-se em buscarmos a mediação cujo desdobramento

conduz para fora do ciclo vicioso.

Esta mediação,  por  sua vez,  apenas pode ser  construída por  meio do método e teoria

dialéticos;  pois,  do  contrário,  sequer  o  controle  semântico  pode  ser  mantido  frente  às

dicotomias  e  dualismos  impostos  pela  sociabilidade  do  capital.  Logo,  faz-se  necessário

esclarecer algumas coisas sobre as diferenças entre o que Coutinho chamou de “razão

reduzida ao intelecto”; pois são procedimentos teórico-metodológicos essenciais à pesquisa.

A importância  da  autoalienação  inerente  ao  capital  não  poderia  jamais  ser  exagerada;

porque os melhores cérebros já produzidos pela humanidade acabaram não entendendo

como a razão, considerando apenas seu caráter lógico e analítico, não pode apreender a

realidade humana sem distorções.  Sobre este problema reunimos uma série de trechos

fundamentais, de Coutinho, expostos a seguir:

É  interessante  assinalar,  de  passagem,  que  Kierkegaard  refere-se  a  uma
“dialética” puramente qualitativa para descrever as passagens das etapas estética,
ética e religiosa entre si. Já os estruturalistas, particularmente Lévi-Strauss, como
veremos,  acreditam numa evolução  puramente  quantitativa,  sem alterações de
qualidade (ou seja, sem modificações categoriais). Ambas as posições são falsas,
na medida em que desconhecem uma das leis básicas da razão dialética, ou seja,
a  unidade  e  integração  das  modificações  qualitativas  e  quantitativas.  A
transformação de qualidade  sem a  mediação  da quantidade é tão irracional  e
absurda  quanto  um  crescimento  quantitativo  sem  alterações  de  qualidade
(Coutinho, 2010, p.48). A sociologia positivista e a economia vulgar, por um lado,
desligando-se da história e formalizando ao extremo seu objeto, afastam de suas
preocupações qualquer referência à objetividade das contradições no capitalismo;
a  filosofia,  por  outro  lado,  transformando-se  em  pura  epistemologia  (isto  é,
recusando cidadania filosófica à ontologia e à ética) (Id., p.50-51).

A questão da dialética é tão presente na existência humana que ela aparece inclusive em

“pichações”, grafites e outras mídias. O princípio de questionar tudo não se mostra muito

sustentável, sua duplicação se torna contraditória. O princípio pode ser aplicado a si mesmo:

se devemos questionar  tudo,  devemos também questionar  a necessidade de questionar

tudo? E evidentemente esta não é a única contradição social.
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Portanto,  eliminar  dialética  e/ou

contradição  do  trabalho  de  pesquisa

significa retirar desta a maneira de extrair

da  contradição  o  conhecimento  e/ou

fechar-se a uma dimensão da realidade

rica  de  dados  e,  podemos  dizer,  parte

fundamental  do  objeto  de  estudo;

contudo,  não  totalizada  enquanto  um

novo  conhecimento.  Seguindo  esta

concepção  metodológica,  tratamos  de

analisar a realidade e moldar a proposta

de trabalho por meio do holismo implícito

nesta  proposta,  tratando  as  relações

entre  quantidade  e  qualidade,  entre

abstrato  e  concreto,  entre  formal  e

substantivo  sem reducionismos comuns

na referida literatura. O recurso pedagógico gráfico, especialmente os cartoons e quadrinhos

ocorre porque estes – enquanto uma forma de arte – não podem se dar ao luxo de realizar

este reducionismo, da quantidade sobre a qualidade, por exemplo, pois são peças de arte

que  devem  seguir  a  constituição  “humanamente  natural  e  naturalmente  humana”  da

omnilateralidade,  do  ser  humano  totalizado;  porque  esta  arte  e  as  demais  dirigem-se

diretamente aos sentidos humanos. Muitos quadrinhos chegam mesmo a fazer referência a

esta outra questão, o reducionismo do substantivo ao formal; outros quadrinhos mencionam

diretamente  outros  temas  do

conteúdo  de  Sociologia.  A  razão

analítica, por exemplo, terá menos a

dizer  sobre  um  cartoon,  ao  menos,

se  proceder  desta  maneira:

reduzindo o abstrato ao concreto.

A  contradição  é  tão  presente  na

sociedade do capital que mesmo que

ele,  de  muitas  maneiras,  limite  o

desenvolvimento  do  indivíduo,  foi

também  o  primeiro  sistema  a

realmente  desenvolver  as

capacidades  individuais  através  da
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divisão do trabalho. O capital definitivamente faz as duas coisas, embora Mészáros entenda

que ele tem preferido mais igualar destruição a consumo que desenvolver as capacidades

humanas individuais – que são uma riqueza econômica também. 

Outro equívoco contido nesta questão da diferença entre a razão, a lógica e a dialética que

pretendemos evitar é estar preso à ideia de que o conhecimento apenas nasce por meio da

lógica em objetos homogêneos e não-contraditórios. Coutinho, comentando a “miséria da

razão”  do  estruturalismo,  demonstra  a  inconsistência  ontológica  desta  forma  histórica

teórico-metodológica:

Todavia, não se justifica que essa abstração [o caráter inconsciente da língua e a
sua  neutralidade  diante  das  contradições  sociais,  que  enseja  um  predomínio
relativo da permanência sobre a mudança, do sistemático sobre o histórico] seja
tomada como o “limite” insuportável da racionalidade na esfera da linguagem. É
esta, porém, a posição de Saussure. A linguagem como um todo, para ele, seria
algo irracional: “Seria ilusório reunir, sob o mesmo ponto de vista, a língua a fala.
O  conjunto  global  da  linguagem  é  incognoscível,  já  que  não  é  homogêneo”.
Observa-se  aqui  um  evidente  processo  de  projeção  do  epistemológico  (a
abstração  de  um  elemento)  no  ontológico  (a  arbitrária  transformação  desse
elemento abstraído em uma entidade fetichizada). Por outro lado, é clara aqui a
sujeição de Saussure à “miséria da razão”; para ele, somente o homogêneo, isto
é, o não contraditório, é passível de apreensão racional. Nesse ponto, o conceito
saussuriano  da  razão  é  diretamente  derivado  de  Comte  (Id.,  p.83).  O
“inconsciente”  é  o  fetiche  das  regras  intelectivas  que  são  próprias  da  práxis
manipulatória  (Coutinho,  2010.,  p.101).  Tanto  Lévi-Strauss  quanto  Foucault
afirmam a existência de um nível mental mais profundo, “inconsciente” ou seja, o
pensamento e a vida social dos homens concretos. Ambos são agnósticos diante
da história: enquanto Lévi-Strauss considera simples “doxologia” – simples opinião
subjetiva – qualquer afirmação relativa  à história real  dos homens (Id.,  p.157).
Desconhecendo  a  gênese  histórico-ontológica  dos  processos,  Lévi-Strauss
converte essas regras fixadas pelo hábito e tornadas inconscientes num a priori
idealista. (...) Limitando a razão ao intelecto, Sebag destrói a dialética de universal,
particular e singular, que permite apreender casualidades singulares (Id., p.140).

Uma coisa é dizer que há o inconsciente e as estruturas sociais, o que não negamos; outra

é atribuir-lhes este fetichismo. A maneira pela qual a razão analítica trabalha o objeto e o

descreve  é  robótica  (não  por  acaso Coutinho  irá  relacioná-la  à  Tecnoestrutura);  justo  o

contrário do caráter orgânico de sociedade e indivíduo social. Além disso, podemos apenas

fazer uma análise da estrutura, inconsciente ou não, da língua concatenando-a aos demais

complexos de complexos: trabalho e pensamento. E, embora o quadrinho ou cartoon faça

referência  a  uma  situação  particular,  o  conteúdo  de  Sociologia  demonstra  como  esta

situação particular está em unidade com o universal e o singular. O caráter complementar

destes complexos pode ser literalmente ilustrado.

Assim sendo, fizemos uma pesquisa por livros didáticos, textos de diferentes áreas, jornais,

pesquisas sobre a área de Educação, algum material estatístico, além das distintas práticas

às quais fizemos referência; mas o fizemos imbuídos dos princípios teórico-metodológicos
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indicados pela dialética. Pois entendemos que se a teoria não se fecha às determinações

sociais o método também não deve se fechar à história do ser social. Embora, geralmente

na nossa sociedade, a prática metodológica e de pesquisa tenda

A hipostatização anistórica e idealista das categorias; a inversão metodológica de
suas  interconexões  objetivas  (como,  por  exemplo,  no  caso  da  relação  entre
produção  e  consumo);  a  tendência  a  explicações  unilaterais  e  mecânicas,
trazendo  em  seu  bojo  uma  crença  fetichista  na  determinação  natural  e  na
permanência absoluta das relações sociais refletidas nas inversões categoriais; a
liquidação dos resultados dialéticos obtidos em contextos ideologicamente menos
sensíveis; o triunfo final da circularidade até nos esquemas conceituais de figuras
magistrais como Hegel (Mészáros, 2009, p. 53).

O que acontece é que em meio à realidade conflitiva e adversa do capital, a neutralidade

axiológica tende a ser uma tentação, pois é uma maneira de não apenas evitar o conflito,

mas também ter uma palavra final que não possa ser contestada, estando para todos os

lados do conflito desmentidas suas posições. Imaginando que uma entidade como a “Razão

Instrumental”,  ou  a  “Razão  Prática”,  possa  anular  a  situação  diante  da  qual  se  está.

Mészáros comenta como isto é uma posição mais que ilusória:

Graças  à  imposição  bem  sucedida  dessas  premissas  [o  discurso  dualista  e
reducionista, não considerar a crítica legítima quando incidente sobre o ‘domínio
estritamente econômico’], os valores e as estratégias sociais correspondentes em
questão podem ser debatidos à exaustão com referência a um ‘domínio do valor’ e
a sua ‘razão prática’, contrapondo metodologicamente este ao ‘domínio dos fatos’,
ao  mundo  da  ‘racionalidade  técnica/administrativa/instrumental’  etc.,  mas  o
resultado não poderá, por definição, afetar o ‘domínio do que é’ (Mészáros, 2009,
p.115).

Todo objeto das Ciências Sociais é complexo e multideterminado; portanto, para apreender

seus  diferentes  aspectos,  a  dialética  é  essencial.  Por  meio  das  comuns  dicotomias  e

dualismos  são  formuladas  teses  unilaterais  que  não  percebem  aspectos  contraditórios,

ambíguos e a polissemia toda. A neutralidade axiológica possui seus valores – fazendo uso

do seu método que reduz “a razão ao intelecto” – no desenvolvimento das ciências naturais,

mas, quando falamos do ser humano, a dialética se faz mais que necessária. E mesmo as

ciências naturais não podem ser abstraídas, com seu impacto na sociedade, da abordagem

dialética.

Somente uma reflexão e uma prática integradora e integrada de meios e fins, valores e

fatos, centrada na totalidade pode evitar as unilateralidades tão comuns no discurso que se

identifica – em alguma medida – com o ponto de vista da Economia Política. Logo, nossa

opção metodológica centra-se na ontologia – como pudemos ver nas primeiras partes – mas

sem que abandonemos as outras áreas com as quais a Teoria Social marxista constitui seu

método. Esta opção pela centralidade ontológica ocorre porque a autoalienação afeta todos

os setores da sociedade.
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Se o capital transforma a vida em uma vida na qual meus sentidos estão estranhados de

mim mesmo, esta opção ontológica se dá porque, se meus sentidos têm seu lugar tomado

pelo estranhamento dos sentidos representado no sentido do ter, ele o faz mas deixa atrás

de  si  uma  falta,  uma  necessidade  que  não  pode  ser  suprida  pelo  sistema  do  capital,

especialmente, esta necessidade não satisfeita – em meio à crise estrutural do capital –

torna-se ainda  mais  sensível  e  é  mais  sentida.  Por  sua  vez,  a  ação  da Educação,  do

trabalho sobre si mesmo, faz com que esta necessidade – ao mesmo tempo que é suprida

com o processo de Ensino-aprendizagem formador dos sentidos do educando – torne-se

ainda mais autoconsciente por parte do educando, incentivando-o a seguir em frente.

O controle semântico só pode ser efetivado quando se analisa o material de pesquisa em

busca de oportunidades, com perspectiva, visando a atividade pedagógica. Desta maneira,

a  intuição  humana  e  o  esforço  já  capacitam  à  aquisição  e  à  manutenção  do  controle

semântico. Deve-se buscar mediações sucessivas de trabalho e aproximações sucessivas

ao objeto. Comentando Hegel, Mészáros demonstra a importância dessa postura:

O  processo  de  vida  concebido  dessa  forma  por  Hegel  é  extremamente
problemático na medida em que opera com a ajuda do conceito lógico-metafísico
apriorístico  da  apenas  declarada  ‘mediação’  em  vez  de  uma  categoria
historicamente  inteligível  e  identificável  de  mediação  social.  (Mészáros,  2009,
p.155).

O  professor  pode  exemplificar  a  maneira  como  o  dinheiro  (e  o  direito)  são  as

pseudomediações  universais  da  sociedade  do  capital.  Que,  como  mediação  universal,

mesmo  que  falsa,  eles  estão  por  todo  o  tecido  social  e  são  partes  essenciais  deste

sociometabolismo. Sendo tão essenciais, acabam por se tornar mais importantes que as

demais  partes,  já  que na relação D –  M – D’ apenas o  resultado,  ou melhor,  parte do

resultado importa; processo e sujeito do trabalho são perdidos.

Assim, a mediação deve ser buscada,  mas deve-se estar consciente de que ela é uma

mediação social; que é a mediação entre o universo do educando do Estado e o educador.

As  imagens  facilitam  muito  este  trabalho,  pois  além  de  sintetizar  bastante  conteúdo
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semântico, a imagem ativa os sentidos humanos teoréticos aos quais Marx faz referência

nos  Manuscritos.  Esta  questão  da  mediação  social  pode  parecer  truísmo e,  talvez,  até

mesmo tautologia;  entretanto  é  uma coisa  com a qual  não estamos acostumados,  pois

nossa  socialização  se  faz  no  momento  em que  a  “consciência  alienada”  é  o  momento

predominante,  e  não  a  “consciência  da  alienação”.  O  capital  trata  de  –  por  meio  da

expropriação do trabalho – criar uma série de mediações sociais (que seriam universais,

como exige uma mediação social), mas estas são pseudouniversais. Nesta forma societária

e igualmente no conceito teórico, é notório como o dualismo e a dicotomia ocorrem: junto à

postulação de uma instância coletiva,  temos o individualismo – assim,  oscila-se entre o

estruturalismo e o individualismo metodológico.

Com esta postulação, é inevitável abrigar-se – dada a sociabilidade do capital – não apenas

no  individualismo  e  sua  correspondente  mediação  pseudouniversal,  mas  também  na

neutralidade  axiológica;  pois,  nesta  sociabilidade  conflitiva,  a  objetividade  é  um  grande

desafio.  Não  por  acaso,  Marx  deixará  claro  que  as  categorias  não  são  construções

unicamente “teóricas”.

E a mediação social realmente viável, em meio à autoalienação, para ser uma mediação

bem-sucedida do ser social, deve ser formada pelas estruturas fundamentais ontológicas às

quais fizemos referência: ↔ trabalho ↔ linguagem ↔ pensamento ↔.

Logo, sendo o universo do educando ainda predominantemente marcado pela cultura oral,

sendo a imagem um objeto humano no qual estão mediadas muitas ideias, centramos nosso

trabalho  no  uso  intensivo  dos elementos  gráficos,  porque  a  imagem sintetiza  bem este

complexo  de  complexo  e,  algo  essencial  de  seu  caráter  ontológico,  este  complexo  de

complexos – quando o estranhamento do ter não destruiu os sentidos teoréticos – só pode

operar em sua complementaridade, esta é a  omnilateralidade à qual Marx faz referência,

mesmo na indústria alienada. Com esta estratégia pedagógica podemos ter – no material

didático – um suporte material para que os educandos se sintam motivados, por meio da

aproximação dos dois universos (educando e educador), a direcionar sua capacidade de

trabalho sobre si  mesmos, descobrindo, desta maneira, aos poucos, a riqueza dos seus

sentidos teoréticos e do conteúdo de Sociologia.

Contudo,  se  este  é  um material  didático  adequado  ao  Ensino-aprendizagem,  o  mesmo

material demanda também uma maneira adequada de trabalhá-lo em sala de aula. Mesmo

com elementos gráficos, ouvindo e falando a linguagem dos educandos, é necessário ainda

que a postura do educador que esteja em sintonia com a exposição que fizemos na parte

acerca dos objetivos de nossa pesquisa. É preciso levar em consideração as descobertas
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que os educandos já fizeram, avaliá-los segundo o que eles objetivaram (seja em trabalho,

seja em palavra) e até onde seus sentidos foram cultivados. Vejamos melhor esta questão.

Devido ao fato de o educando estar inserido na concepção filosófica que compreende que o

singular e o particular não estão em unidade com o universal ou por sequer saber lidar com

estes  conceitos,  o  educando,  muitas  vezes,  imagina  que  as  situações  trazidas  pelos

cartoons e quadrinhos são situações particulares que não dizem respeito a mais nada se

não àquilo a que o quadrinho faça referência. Não entendendo que entre singular, particular

e universal há mediações que os mantêm em unidade, o educando não consegue enxergar

que, como no fio condutor do enredo do cartoon existem as estruturas sociais que criam a

situação que constitui o argumento da peça. O objetivo de nossa aula é que o educando

consiga não apenas entender o quadrinho como também entender a estrutura social que

condiciona a ação. O professor deve sempre explicitar a relação entre os dois – estrutura

social e enredo – de maneira clara e com linguagem acessível, talvez, até mesmo citando

exemplos diferentes.

Além disso, o educando (com sua cultura marcadamente oral) não está habituado a uma

linguagem mais complexa que, frequentemente, há nos cartoons. Dessa forma, o conteúdo

deve ser explicitado, sem deixar de adicionar novos elementos do vocabulário ao repertório

do educando. Outras dificuldades que encontramos é o uso de conceitos e de figuras de

linguagem com os quais o educando não está habituado. Mas, nada que uma explanação

acerca do conceito e seu significado – lembrando sempre que este não é um pensamento

na cabeça dos cientistas sociais, mas também uma realidade material da  forma de ser –

levando o educando à compreensão do

conceito e o seu uso no enredo. Por sua

vez, deve-se também explicar as figuras

de  linguagem  presentes  (ironia,

hipérbole,  metonímia,  metáfora,  etc.),  o

que não é tarefa impossível, pois se eles

não  sabem  o  significado  destas

palavras, nada os impede de já estarem

fazendo uso destas figuras de linguagem

que são lugar-comum na comunicação.

No  exemplo  acima,  a  igualdade

burguesa  pode  ser  apresentada  com

uma simples imagem. A igualdade política e legal deixa de se efetivar porque ela é fundada

em  uma  total  desigualdade  ontológica  e  econômica.  Pode-se  até  mostrar  como  o
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capitalismo é “menor” em tamanho e qualidade ao se lembrar que nos regimes anteriores,

pré-capitalistas,  a “igualdade”  é  ainda mais restrita.  Esta figura também mostra como o

Estado está ligado invariavelmente à classe dominante.

Outro obstáculo que pode ocorrer na compreensão do material gráfico é o desconhecimento

de fatos históricos  e sociais  que sejam citados nos  cartoons,  pela maneira como estes

elementos gráficos transmitem seu argumento – cheia de significado e usando imagens

fortes  –  vemos  que,  uma  vez  que  educador  exponha  os  fatos  históricos  e  sociais,  os

educandos não encontram tantas dificuldades em compreender a ilustração e a relação

entre sua realidade, a ilustração e o conteúdo de Sociologia. Por último, o senso comum

trazido pelo educando é um obstáculo, mas a concretude com a qual o quadrinho ilustra o

discurso abstrato em uma situação social  retratada por  ele  ajuda muito a ultrapassá-lo.

Atentamos em nosso trabalho para o fato de ser menos a explicação oferecida pelo senso

comum que o valor emotivo que ela possui para o educando a principal fonte de resistência

a um diálogo com o conteúdo de Sociologia.  Mas, sempre que forem trabalhadas estas

emoções e comprovado, por parte do educador, como todos possuem capacidade de se

contraporem  ao  enorme  peso  das  estruturas  sociais,  porque  são  indivíduos  sociais

automediadores, esta resistência tende a ceder.
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO

Paradigmas: da Ontologia do ser social ao livro A teoria da alienação em Marx

Objetivamos,  nesta  parte  do  presente  texto,  expor  a  maneira  que  nos  baseamos

teoricamente.  Apresentando  nossas  diferentes  fontes  teóricas  e  a  conexão  que

estabelecemos entre elas sem perder de vista a realidade, fazendo com que a teoria não se

encontre tão distante da realidade como muitas vezes ocorre. Logo, condições sociais e

teoria são analisados simultaneamente. Tratamos ainda das justificativas teóricas de nossas

opções o que constitui uma excelente oportunidade para demonstrar as ligações orgânicas

entre teoria e realidade, entre microcosmos e macrocosmos da sociedade.

O ser social é um complexo de linguagem, trabalho e pensamento abstrato, que emerge

quando  este  complexo  de  complexos  surge  como  um  todo  e,  simultaneamente,  se

desenvolve ao longo dos séculos, suprindo e criando as necessidades do "ser objetivo".

Contudo,  embora façamos uso da ontologia desenvolvida por Lukács,  não concordamos

com  a  caracterização  que  este  autor  faz  da  autoalienação  do  trabalho.  Importante

contribuição teórica já foi dada neste sentido – de restabelecimento da categoria alienação

no sistema marxiano – pelo filósofo István Mészáros, ao demonstrar não apenas com a

análise  de  textos,  mas  igualmente  e  sobretudo  pela  análise  das  relações  sociais  de

produção  e  propriedade  ocorridas  tanto  nas  sociedades  capitalistas  como  também  nas

sociedades  pós-capitalistas,  nas  quais  ainda  vemos  a  ação  da  alienação  do  trabalho

limitando a modificação da estrutura  social  porque este  processo é,  antes  de tudo,  um

processo de autoalienação, ou seja, um processo no qual me alieno de mim mesmo e por

minhas próprias ações. Não apenas a aceitação, por parte de Lukács, da permanência da

divisão hierárquica do trabalho na sociedade pós-capitalista, mas também a problemática

identificação  hegeliana  entre  externação/objetivação  e  alienação,  compromete  o

desenvolvimento  teórico  e  prático  da ação emancipadora.  Desta  maneira,  corrigimos os

problemas que encontramos na ontologia do ser social tratando de “aparar suas arestas” por

meio das proposições teóricas e seus desenvolvimentos encontrados na obra de Mészáros.

Ao contrário de Lukács, o professor Mészáros acredita que a fábrica capitalista não pode ser

transplantada para o solo socialista sem encontrar graves problemas; problemas que não

são de ordem teórica abstrata e secundária, mas sim problemas práticos de implicações

profundas, como podemos acompanhar na seguinte passagem:
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Neste  processo  de  alienação,  o  capital  degrada  o  trabalho,  sujeito  real  da
reprodução social, à condição de objetividade reificada – mero 'fator material de
produção' – e com isso derruba, não somente na teoria, mas na prática social
palpável,  o  verdadeiro  relacionamento  entre  sujeito  e  objeto.  Para  o  capital,
entretanto, o problema é que o 'fator material de produção' não pode deixar de ser
o  sujeito  real  da  produção.  Para  desempenhar  suas  funções  produtivas...  o
trabalho é forçado a aceitar um outro sujeito acima de si, mesmo que na realidade
este seja apenas um pseudossujeito (2006b, p.126).

Quando o sujeito valoriza mais uma coisa que a si mesmo e as partes de sua personalidade,

as demais pessoas, a sua atividade, o produto de sua atividade e sua consciência, pois a

mediação pseudouniversal está para o pseudossujeito; são dois lados da mesma relação. E

nesta charge fica claro qual lado predomina: somente outra representação do dinheiro e da

riqueza como uma coisa – e não uma capacidade humana – pode ser tão importante quanto

o dinheiro. Mas o dinheiro não existe sozinho, ele é parte da relação-capital.

Por destruir a relação, no momento predominante, o capital realiza uma ruptura no complexo

de  complexos  do  ser  social,  produzindo  analfabetismo  funcional  na  chamada  "era  de

informação", pois nem a grande reestruturação flexível da produção removeu as fraturas

imanentes do capital entre: 1) produção e controle; 2) produção e consumo; 3) produção e

circulação (Mészáros, 2006b, p.94-132). Com esta tríplice fratura, o capital pôde reproduzir

sua hegemonia,  mas só até o momento que se desenvolve até seu limite intensivo (em

oposição  ao  extensivo),  pois  encontra  em  si  uma  barreira  a  si  –  a  crise  estrutural  –

condicionando a crise atual da educação.

Quando o empresariado europeu e a Unesco promovem a pedagogia da competência que

nasce do vazio existencial da educação formal como se dá sob o capital, de seu dualismo

imanente;  preparação  para o  trabalho,  ou  para  os  postos  de  saber  e  pesquisa  tão

importantes para a válvula de escape do capital, esta Educação não pode se ver livre tanto

de uma "ciência abstratamente material"  (Marx,  2004,  p.  111-112) como de um  trabalho

abstrato que pouco, ou nada, desenvolve os sentidos humanos. Nasce da crise do fordismo

(e estrutural  do  capital),  pois,  à  maneira  do capital  –  de  não resolver  uma contradição

sequer,  mas  apenas  deslocando-as  com  a  elevação  das  operações  –  tem-se  o
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desenvolvimento típico do capital,  enviesado, em que o processo de trabalho passa a ser

progressivamente integrador do que Marx chamou de "trabalhador coletivo", demandando

uma postura mais inteligente entre o produtor e o “corpo inorgânico”, integrando trabalho

improdutivo  e  produtivo  (Lojkine,  1995).  As novas tecnologias  e  o  progresso da ciência

fundamentam este novo paradigma de educação (competências e  capital  humano),  mas

estão  longe  de  esgotar  todas  as  possibilidades  abertas  por  esta  nova  fase  das  forças

produtivas, visam, antes, manter a subordinação estrutural da maior parte da população ao

capital; pois se há muitas mudanças desde o advento destes elementos podemos também

ver que, se mudou, a estrutura social tornou o trabalho mais subordinado ao capital. Para

que isto fique mais evidente, basta citar um truísmo antigo no movimento social em geral –

não serão apenas soluções tecnológicas que superarão os problemas sociais... Devido à

maioria  esmagadora da população estar  dentro das relações assalariadas de produção;

mesmo os setores mais qualificados que trabalham com o conhecimento, ou seja, o que

Gramsci caracteriza como “intelectual”, estão contrapostos ao capital – a crise da sociedade

do trabalho abstrato,  inclusive,  já  chegou a  estes  postos que muitos veem como puros

exemplos da classe média e pequena-burguesia. Embora sejam postos onde o trabalho é

que é determinante; pois o capital cultural incorporado demanda grandes quantidades de

trabalho direcionado sobre si mesmo e – sem o “corpo inorgânico” – o capital cultural tenda

a ser mais uma vertente da relação capital e trabalho assalariado.

Vemos  que,  sob  o  capital,  a  educação  não  é  só  produção  da  força  de  trabalho,  mas,

sobretudo, internalização dos imperativos do capital. O ser automediador e o tempo que

deveria ser aberto (pois é automediador) torna-se, para os PCNs, o tempo, como o capital

permite, de sua tirania; nunca o tempo como "um simples pseudônimo da vida" (Mészáros,

2007, p. 23) o tempo como espaço para o desenvolvimento das faculdades humanas, pois

mesmo ele não pode ser socializado com a elevação da produtividade. A socialização do

tempo livre enfrenta uma resistência incrível. O desenvolvimento do ser social tem de seguir

a tendência geral do capital, como a educação não pode ser só trabalho sobre si enquanto

atividade e produto  autônomos,  mas deve ser internalização do determinismo do capital

(que tem seu momento predominante no processo em que o trabalho é dominado pelo

trabalho); deve ocorrer sob o "despotismo de fábrica" e sob a tutela do "educador", que os

autores postulam como um "emancipador" (PCN+, p. 10), quando a "emancipação humana"

(e mesmo a “emancipação política”) só pode ser resultado da ação autônoma e de massa

dos  próprios  "produtores  livremente  associados".  Mas  esta  não  é  a  primeira  utopia

educacional. Assim, a educação só pode ser redentora se for  substantiva – não pode ser

meramente  adjetiva,  como  a  atual  Sociologia  que  se  faz  como  crítica  à  ideologia,

desconhecendo suas cadeias causais empíricas e substantivas formadoras da ideologia. Ela
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deve postular a educação como toda a vida, com destaque para o momento do trabalho, no

qual temos os dois polos da riqueza (esta, ao contrário do que o capital nos faz imaginar,

não é uma coleção de bens, muito menos de mercadorias), mas o conjunto do movimento

de vir-a-ser do ser social, em que temos, de um lado, os objetos (objetivação) e; por outro,

as necessidades (subjetivação dos objetos).

Isto demanda uma incorporação crítica dos saberes produzidos nas sociedades de classe,

por parte dos produtores, em que se educará não para o trabalho, mas pelo trabalho. E que,

se a educação é mudança, não pode deixar de ser mudança no único sentido marcante da

história: as revoluções, ou a mudança não apenas da escola. Assim, precisamos não só

denunciar  o  "despotismo  de  fábrica",  mas  buscar  mediações  de  autogestão.  Porque  o

capital opera reduzindo a multideterminação à quantidade, ao abstrato e ao formal; apenas

o envolvimento direto das pessoas que participam do processo de trabalho pode fazer com

que os conceitos hierarquicamente superiores – a qualidade, o concreto e o substantivo –

possam tornar-se parte da realidade do processo.

A cultura "popular" é marcantemente oral.  A passagem da linguagem oral à escrita só é

possível pelo trabalho articulado aos dois outros complexos humanos, mas considerando-se

o trabalho como laboratório do ser social. Assim, a escola deve buscar a realidade do ser

social (enquanto linguagem, trabalho e pensamento) e cotejá-la com o legado "erudito", não

esperando encontrar em nenhum dos dois lados a verdade. Além de não homogênea, a

alienação está tanto do lado dos que pensam (distante do trabalho) como dos que fazem (no

qual  os  complexos  estão  subsumidos  à  inerente  falta  de  significado  da  produção  de

mercadorias). A verdade estará na síntese destes dois lados, desde que se coloque para

além  do  capital.  Logo,  ao  contrário  do  recomendado  pelos  PCNs,  o  trabalho  entre  as

ciências da linguagem e as humanas é uma conditio sine qua non para que se passe – em

aproximações sucessivas e mediações – da forma predominantemente oral/popular para a

erudita/escrita. Isto demandará o uso intensivo de recursos didáticos e só pode ser feito

assumindo-se o  axioma de que o  ser  social  é  automediador,  ao  qual  se  deve oferecer

escolhas substantivas.

O que "está em jogo" para a educação? É a estrutura de mediações de segunda ordem que

formam um ciclo vicioso (Mészáros, 2006b, p.94-132) e a insistência do capital cultural em

voltar  a  sua  origem,  tão  comentada  por  Bourdieu  (2011,  p.304-307).   Assim,  beber  na

pedagogia  do  capital  (do  suposto  "capital  humano"  que  existiria  sem  uma  relação

substantiva  com seu  “corpo  inorgânico”)  só  pode  ser  uma regressão.  Mas  os  recursos

didáticos, sem os axiomas presentes nesta crítica e, o principal, sem o verdadeiro sujeito em

ação – movimentos sociais – jamais poderão ser insumos do que deveria ser o objetivo da
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produção (o enriquecimento físico e espiritual do "indivíduo social") que não pode ocorrer

apenas por meio de uma estrutura distributiva "diferente", mas deve ser, desde a produção

(que é também distribuição de instrumentos) até o consumo um todo orgânico e no qual

uma das suas partes, por seu próprio devir, ative e se assente sobre as outras partes: da

objetivação à subjetivação (internalização). Pois, de ambos os lados, o capital é um óbice ao

enriquecimento do sujeito-trabalho, e dificilmente a escola é modificável apenas por uma

ação local.

Embora tenhamos optado pelo conteúdo relacionado ao pensamento de Karl Marx, embora

trabalhemos com os princípios teóricos e metodológicos do Materialismo Histórico-Dialético,

ressaltamos que as  demais  matrizes  da Sociologia  são totalmente  presentes  em nossa

prática  docente.  Na verdade,  sua presença é  obrigatória  – como deixar  de socializar  o

legado de uma ciência tão importante – e até, estas outras matrizes, tornam-se ainda mais

significativas  porque  demonstram  o  rigor  científico  e  a  justeza  da  matriz  com  a  qual

preferimos trabalhar. Sendo completamente desnecessário distorcê-las para justificar nossa

opção pessoal. Assim, fazemos o que qualquer pessoa ou acadêmico faz que é escolher; e

jamais  vedamos  a  possibilidade  de  escolha  por  parte  do  educando.  Além disso,  nossa

escolha visa também fugir de excessivo ecletismo (muito comum no ensino de Sociologia) e

de sua consequente ausência de coerência.

Preferimos este caminho, exatamente pelo apontado acima: a justeza e o rigor com o qual

Marx e o Materialismo, mesmo marginalizados, foram se infiltrando no meio acadêmico. Por

que conseguiram isto com tantas e tão poderosas forças impedindo-os de simplesmente

exercer  sua atividade acadêmica? Respondemos com algo que parecerá uma metáfora,

contudo, não o é de maneira alguma: o Materialismo Histórico-Dialético, ao garimpar no

melhor  da  produção  cultural  humana,  conseguiu,  não  apenas,  construir  a  melhor

compreensão da sociedade burguesa, mas também do que lhe é colateral, os modos de

produção pré-capitalistas e as estruturas  fundamentais  do indivíduo e da sociedade em

geral; assim, podemos dizer que o Materialismo literalmente descobriu o código genético da

sociedade, tanto as primitivas e pré-capitalistas quanto as sociedades de classe. Onde as

outras  matrizes  teóricas  “patinam”  e  abusam  de  adjetivos,  demonstrando  apenas  sua

inconsistência, o Materialismo Histórico-Dialético simplesmente elenca e reflete de maneira

verdadeira sobre os aspectos substantivos das formações históricas; não por acaso, muitos

já assinalaram o caráter visionário de Marx e outros materialistas.

Quando a “crítica à economia política”  se articula ao melhor da produção da Psicologia,

muito pouco falta a ser explicado, e parte deste produto “decantado” aparentemente sem

explicação, o Materialismo que não se esqueceu de si mesmo, tem plena consciência que
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esta  parte  também se  encontra  dentro  do  indivíduo  social  e  da  sociedade  e  pode  ser

colocado  sob  a  rubrica  do  conceito  que  caracteriza  melhor  o  ser  social:  um  ser

automediador, logo, não mero reprodutor de padrões. Realizamos esta reflexão, pois o papel

da psicologia no Ensino tem sido subestimado.  Muito do que a Sociologia e as demais

ciências humanas trazem para o educando são fatos desagradáveis – no melhor estilo da

pulsão de morte, muito já se falou sobre como esta pulsão é também responsável pela

construção  da  civilização  –  logo,  muitas  vezes  o  Ensino,  especialmente  de  humanas,

estanca porque os educandos sentem-se pequenos e desprezados pelas forças sociais que

agem sobre eles3. Tornar estes desagradáveis fatos conscientes, e não há como o educador

não realizar isto, pode tornar as coisas mais difíceis e dolorosas; contudo, o educador não

está  apenas  formando uma pessoa  ciente  do  conteúdo  das disciplinas;  mas está,  sim,

formando um indivíduo social completo, ou seja,  omnilateral, de maneira que o educador

deve sempre levar em conta o estado psicológico dos educandos e demonstrá-los suas

próprias forças e capacidades para que eles saibam lidar com esta pulsão de morte tão

presente.  Assim,  em  nossas  aulas,  não  deixamos  jamais  de  mostrar  os  problemas,

tampouco de  apontar  soluções;  ou mesmo maneiras  de  conviver  com o  problema sem

sucumbir a eles.

Um toque de humor aqui é fundamental; por isto também de nossa escolha pelos cartoons!

É preciso aprender a trabalhar desta maneira, pois já é comum o indivíduo social sentir-se

pequeno  diante  da  sociedade;  ao  estudar  Sociologia  ou  outra  disciplina  da  área  de

humanas,  este  mal-estar  pode  fazer-se  ainda  mais  presente.  Mas,  o  educador  pode

contornar este problema com um simples aforismo de Marx que é comprovado por um sem-

número de pessoas: os problemas só são colocados quando já se encontram condições

humanas para que sejam solucionados. E não há dúvida que a Educação é fundamental

para que se possa lidar com o problema e não virar as costas para ele, pois este é a grande

meta da Educação: auxiliar o educando a descobrir suas forças, desenvolvê-las e colocá-las

em prática,  para  que  possam ter  o  orgulho  de  construírem sua  própria  História.  Neste

processo,  o  debate  torna-se  uma  constante,  as  opiniões  ganham  consistência  e

transformam-se em verdadeira correntes de pensamento em sala de aula, e isto é muito

3 “Em seus artigos sobre a questão judaica, o ponto de partida de Marx é, de novo, o princípio do
bellum omnium contra omnes, tal como é praticado pela sociedade burguesa, que divide o homem em
um cidadão público e um indivíduo privado, e separa o homem de seu ‘ser comunitário’, de si mesmo,
e dos outros homens. Mas então Marx continua até estender essas considerações a praticamente
todos  os  aspectos  dessa  extremamente  complexa  sociedade  burguesa;  das  interligações  entre
religião e Estado – encontrando um denominador comum precisamente numa referência mútua à
alienação – até as relações econômicas, políticas e familiares, que se manifestam, sem exceção, por
meio de alguma forma de alienação” (Mészáros, 2006a, p.73) “A cega ‘lei natural’ do mecanismo de
mercado,  a realização do princípio  do  bellum omnium contra  omnes,  significa  que os problemas
sociais não são nunca solucionados, mas apenas adiados; ou, na verdade – como o adiamento não
pode prosseguir indefinidamente – transferidos ao plano militar” (Id., p.281).
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bom. Quando Canário (2008, p.80) propõe diretrizes para a prática pedagógica, nesta época

de crise, ele defende que se busquem maneiras de ganhar gosto pela política por meio da

vida escolar.

Assim sendo, propomos um maior uso destes recursos didáticos, articulados a maneiras de

extrair de seu uso um Ensino de Sociologia que aproveite melhor as duras condições atuais

da Educação Pública atentando para o fato de que nestas sofríveis condições os educandos

talvez sejam a parte da escola que mais têm sentido as adversidades.
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6 RESULTADOS

O material  didático  que  constitui  o  produto  final  foi  aplicado  na  turma  do  NEJA (Nova

Educação de jovens e  Adultos),  no  dia  14 de abril  no  Colégio  Estadual  Tomás Antonio

Gonzaga. Foi ministrada uma aula expositiva – oferecendo a palavra aos educandos sempre

que eles achavam necessário – pois entendemos que, dada a dificuldade dos educandos

com a linguagem escrita esta exposição se faz necessária e não impede que os educandos

exerçam o direito de participar da aula com a palavra. A turma fez poucas intervenções;

contudo, demonstrou ter entendido o conteúdo da aula e os elementos gráficos presentes no

material didático. Na verdade, como aludimos, o momento pelo qual a Educação passa é

muito crítico e ainda tivemos o azar de que a prova-aula ocorresse simultaneamente à greve

dos professores do Estado, estando a comunidade escolar com o ânimo um tanto abatido.

O Colégio é um prédio histórico de 1929, construção muito bonita, porém mal-conservada.

Localiza-se no bairro do Catumbi,  próximo ao centro da cidade e do Sambódromo, uma

região que recebe poucos investimentos públicos ou privados,  estando,  assim,  bastante

mal-cuidada da cidade.  Próximo à  escola  há uma série  de comunidades,  favelas,  onde

moram a  maioria  dos  educandos.  Infelizmente,  há  um histórico  de  violência  na  região,

associado  à  criminalidade:  muitos  dias  letivos  não  ocorrem por  causa  dos tiroteios  nas

comunidades. Outro problema muito grave da região é a quase ausência de equipamentos

culturais e de lazer. A escola já teve dias melhores após sua criação; contudo, também, teve

dias piores, e vem melhorando, nos últimos anos, seu desempenho. Entretanto, podemos

dizer que a melhora é bem modesta – o que caracteriza a crise da Educação atual –, pois a

própria SEEDUC reconhece que a escola está no patamar C de sua escala de qualidade.

Isto também dificulta as coisas, pois quanto menores os resultados da escola, menor seu

acesso aos recursos da Secretaria (por exemplo, não tem direito a um inspetor). Aliás, no

primeiro mês – devido à crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro – chegamos a perder até

mesmo o porteiro  do  Colégio.  Logo,  a  melhora  nos  resultados  da  avaliação  interna de

estudantes e Escola não tem nenhuma garantia de sustentabilidade. Mesmo assim, mostra

como é possível ser uma contratendência à crise da Educação.

As turmas do NEJA são bem diferentes do Ensino Regular. São turmas nas quais a questão

disciplinar não se faz tão presente quanto no Regular; mas, dependendo de educando para

educando, o capital cultural incorporado pode ser mais escasso. Muitos estão há anos sem

estudar,  outros  apresentam  deficiências  por  outros  motivos,  outros  possuem  mais

dificuldade por trabalharem durante o dia (na verdade, a grande maioria do NEJA); coisas

que  acabam por  atrapalhar  um pouco rendimento  do indivíduo  em questão.  Também é
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nestas  turmas  de  Jovens  e  Adultos  que  encontramos  mais  motivação.  Contudo,  não

deixamos de sinalizar que a crise também pode ser sentida no fato de esta vontade, das

turmas  do  NEJA,  ainda  é  muito  abaixo  do  esperado  para  alguém  matriculado  numa

instituição de Ensino. Há muito momentos de apatia e abatimento. As dificuldades deles

ocorrem justamente no processo de “decifrar”  a linguagem escrita  – o ler  enquanto um

reescrever  –  pois,  nas  aulas,  compreendem  bem  a  exposição  verbal;  contudo  o

desempenho com um material didático, inclusive após a exposição, ainda é bem modesto.

Reparamos a dificuldade de ler, revelada não apenas na lentidão do processo, mas também

no fato de que muitas vezes leem errado (reparamos nisso quando pedimos a leitura em voz

alta  do  texto).  Esta  turma,  como  geralmente  são  as  turmas  do  NEJA,  é  bastante

heterogênea,  não  apenas devido  à  idade que pode  ir  da  juventude  à  fase adulta,  mas

também por outros fatores. O que é uma “faca de dois gumes”, porque se as experiências

diversas podem enriquecer as aulas, também podem tomar a forma de um hiato entre os

educandos.  Nesta  turma  em  particular,  na  qual  aplicamos  o  produto  final,  temos  a

configuração de uma turma bastante unida para os padrões referidos; o que, talvez, a faça

mais desinibida que a média.  Mas,  também devido a esta dificuldade com a linguagem

escrita e o pensamento metódico, muitas vezes suas intervenções são poucas, carregadas

de alguma dificuldade em se expressar. Neste cenário muito contraditório devemos assinalar

que esta é a melhor turma com a qual trabalhamos este ano.

Nessas condições, entendemos que o resultado alcançado é bastante positivo, pois além

dos fatos apontados que contribuem para a redução do rendimento do educando e a queda

na  zona  de  desenvolvimento  proximal,  o  conteúdo  de  Sociologia  –  especialmente  o

pensamento  de  Karl  Marx  –  está  distante  da  realidade  dos  educandos  e  exige  uma

capacidade  de  abstração  com  a  qual  o  educando  não  está  habituado.  No  entanto,  a

experiência foi extremamente positiva, uma vez que a turma compreendeu o conteúdo e as

referências que fizemos entre a parte curricular e a realidade vivida pela crise do governo do

Partido  dos  Trabalhadores.  Um dos  educandos chegou  a  comentar  a  diferença  entre  o

pensamento do autor e as práticas dos partidos contemporâneos. Outro fato que atenta para

o sucesso pedagógico: os estudantes terem entendido a difícil relação teórica da dialética

dos  conceitos  de  base  e  superestrutura,  diante  de  uma  considerável  dificuldade  que

apresentavam em compreender  como a base  do modo de  produção  é,  na maioria  das

vezes, o que Marx chama de “momento predominante” – explicamos citando o exemplo que

a  revolução  informacional  realizou  em  toda  a  sociedade,  chegando  a  alterar  as

superestruturas  mais mediadas da sociedade e perenes como a legislação – assim,  os

conceitos bastante abstratos e suas inter-relações também abstratas e distantes do discurso

que o educando tem contato foram compreendidos e incorporados ao capital cultural dos
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estudantes.

Embora não tenhamos lido toda a folha deixamos como ressalva a necessidade de ler parte

do material com a turma, fazendo a leitura o professor, ou algum educando; pois a falta de

prática  na  leitura  leva  não  apenas  a  dificuldade  em  realizar  o  processo  necessário  à

compreensão e interpretação do texto – por meio do processo que Freire descreve a ato de

ler como reescrever o texto – mas, mesmo a decodificação das letras em significado e fala é

uma dificuldade, muitas vezes, infelizmente, os estudantes leem errado algumas palavras.

Contudo, a exposição por parte do educador e o uso dos recursos didáticos, dentre os quais

os elementos gráficos, facilitam muito este processo tão desafiador que é a incorporação do

capital cultural em meio à crise da Educação.

Desta maneira, usamos os poucos minutos restantes da aula para que a turma pudesse ler

a folha e responder às perguntas ali contidas, ficando a entrega para a próxima aula. Acho

que outra prova de que a proposta de trabalho foi bem-sucedida está no fato de um único

estudante  ter  entregue  as  respostas  das  perguntas  na  mesma  aula,  tendo  um

aproveitamento satisfatório. Mas, infelizmente, este não é um fato comum na escola pública

atual.  A crise  estrutural  do  capital  acabou  por  afetar  o  sociometabolismo de  trabalho  e

Educação, e sendo esta essencialmente direcionarmos a nossa capacidade trabalho sobre

nós mesmos ocorre algo que identificamos em nossa pesquisa anterior: a recalcitrância ao

trabalho. Perdeu-se gosto pelo trabalho, e educar-se é uma forma de trabalho; a motivação

não é comum, não apenas ver o trabalho como uma possibilidade concreta, mas também

encontrar sentido neste esforço necessário à Educação.

Tivemos o seguinte padrão nas respostas dos educandos às questões do material:  uma

dificuldade grande em buscar no texto referências ao perguntado nas questões, além de

dois matizes de resposta, sendo o primeiro mais próximo ao pensamento ideológico e o

segundo mais próximo ao conteúdo marxiano. Vejamos as respostas.

Na questão em que a charge questionava o peso do voto do cidadão comum, um educando

respondeu que – como retratado na charge na qual o grande capitalista questionava o poder

de mudança do cidadão comum por não ter um banco – “Por uma parte sim, porque um voto

só  ele  não  pode  mudar  nada,  mas  milhares  de  votos  sim”.  O  que  demonstra  como  o

educando entendeu a charge, ou seja, como o indivíduo isolado é fraco e como um indivíduo

com um grande capital não está isolado e possui muito poder para modificar o mundo. Outro

educando respondeu que não, o voto teria muita força porque estamos inseridos em um

contexto de luta de classes – realizando ainda uma ótima relação entre conceitos bem

diferentes – segundo o educando a “luta de classes que se desenvolve à medida que os
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homens  e  mulheres  procuram  satisfazer  suas  necessidades  entre  classes  sociais”.

Podemos dizer que esta pessoa compreendeu o quanto a satisfação de necessidades na

nossa sociedade está associada à existência das classes e a luta entre elas – consideramos

esta resposta particularmente muito boa, embora estivesse “cruamente” redigida, pois é a

citação de um conceito fundamental, mas que atualmente está bem ausente das análises e

formulações sobre política e sociedade na Educação.

A melhor resposta a esta questão, que perguntava sobre o voto e como o Estado tem um

caráter de classe que é objetivo, mostrava os dois lados contraditórios do objeto perguntado,

o  Estado,  sem  cair  em  unilateralidades.  O  educando  afirmava  que  o  Estado  estava

relacionado ao crescimento das empresas, afirmando que havia o caráter de classe, mas

também comentava que havia possibilidade de mudança: “porque existem condicionantes

estruturais que levam o indivíduo, grupos e as classes para determinados caminhos; mas

todos têm capacidade de reagir a esses condicionamentos e até mesmo de transformá-los”.

A resposta é a prova da compreensão de um elemento do Materialismo muito importante e

difícil: como a realidade é formada por tendências e contratendências. Encontramos também

respostas que afirmam que,  ao contrário  da charge,  o voto teria,  sim, sua força,  o que

representa  uma visão  na  qual  se  reproduz  o  padrão  ideológico  que  discutimos;  pois  a

política  é  vista  como reduzida  ao  ato  de  votar  e  está  distante  da  vida  cotidiana  como

também o controle do processo de trabalho das pessoas está longe da mesma vida. Na

verdade, a luta da escola com toda a sociedade do espetáculo é desigual – isolar a escola

da sociedade e, sobretudo, da transformação social,  faz desta luta algo impossível.  São

coisas, a persistência deste discurso, que levam tempo para mudar.

Na questão seguinte, sobre um cartaz que criticava a ideia de lobby e perguntava se quem

manda  nos  políticos  são  os  grandes  empresários,  outros  educandos  deram  respostas

simples, dentre estas variações a mais marcante é esta: “Sim, porque através das empresas

os políticos ganham forças e dinheiro para garantir sua carreira política”. Alguns alunos não

responderam,  demonstrando  dificuldade e  representando como o discurso  sociológico  é

distante do universo do educando. Gostaríamos de salientar que este padrão de resposta

também  está  relacionado  à  compreensão  de  outras  relações  conceituais,  que  são  as

relações  entre  base  e  superestrutura,  as  relações  entre  forças  produtivas,  relações  de

produção e relações de propriedade. Que chegaram a ser citadas, mesmo que em uma

resposta errada.

Na  terceira  questão,  sobre  o  conhecido  grafite  (“Mais  políticos  presos.  Menos  presos

políticos.”), quase todos citaram a relação entre estado e sociedade, relações de produção,

e como a classe política tende a ser contrária ao interesse dos trabalhadores.  Contudo,
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nenhum educando soube explicar a diferença entre as duas palavras “políticos” no grafite,

outra  demonstração  da  distância  da  linguagem oral  para  a  linguagem escrita  e  todo  o

processo de autoalienação.

Entendemos que seria interessante uma correção coletiva em conjunto com a turma, várias

vezes realizamos esta atividade e ela é necessária com temas e trabalhos mais complexos

por causa das dificuldades do educando do Estado. Fazer uma correção durante a aula,

explicando as questões e a relação entre estas, texto e realidade. E, talvez seja produtivo

assinalar, boa parte desta dificuldade possui um fundo emocional e também da prática do

dia a dia do universo do educando que é muito distante da participação política, ou seja, a

participação não apenas do trabalho intelectual de pensá-la, mas também se envolver com a

política  além  do  voto  obrigatório.  Basta  reler  o  trecho  no  qual  falamos  do  bairro  para

entender  que  a  discussão  e  participação  não  possuem  muito  espaço,  o  que  torna  a

discussão política estranha ao educando. Outro fato facilmente constatável é o primado não

apenas  da  autoalienação,  ideologia,  mas  principalmente  do  conteúdo  da  sociedade  do

espetáculo. E como os espetáculos lá “consumidos” não possuem a riqueza de sentidos

teoréticos, mesmo comparados a fatuidade dos “enlatados” do cinema, como sua linguagem

é radicalmente literal,  não demandando muita capacidade de interpretação e abstração,

ensinar nos Colégios Estaduais é algo muito difícil. Neste mundo onde o sentido humano

ainda se encontra pouco desenvolvido é preciso um trabalho muito intenso – de tradução

recíproca do oral ao letrado, do letrado ao oral – para que o discurso realista marxiano seja

compreendido, pois a sociedade do espetáculo é fantasiosa e possui seu fetiche.
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7 CONCLUSÃO PARCIAL

Diante da realidade extremamente dura da Educação neste momento no Estado e no Brasil,

diante da maior greve já ocorrida em termos de duração, entendemos que a proposta do

produto final foi bem-sucedida. As imagens são um recurso didático mais que necessário e,

quando  bem trabalhadas,  oferecem  uma  maneira  pela  qual  o  universo  do  educando  e

educador permaneçam conectados. Contudo, trata-se de algo que se não for articulado a

uma atuação política dos profissionais da Educação,  comunidade escolar  e a sociedade

visando uma mudança social não passa de uma boa ideia sem condições de ser realizada.

Infelizmente, esta é a verdade. Notamos que os livros didáticos saídos nos últimos anos

apresentam elementos gráficos parecidos; contudo, nosso desempenho tem sido pior.

Bourdieu comenta que a escola cobra igualmente de todos, embora cada educando tenha

condições de reprodução diferentes. A diferença de aproveitamento entre os educandos não

deixa de aparecer; pelo contrário, assim, a escola trata de ser pedagógica, didática para que

possa  melhor  “distribuir”  os  bens  simbólicos  já,  de  partida,  distribuídos  desigualmente

(Borudieu, 2002, p.52-53). Por isto a escola é pouco modificável quando se atua apenas na

escola; embora o método aqui proposto possa se contrapor a esta tendência da sociedade e

da Educação. Mas, infelizmente, nossas políticas e políticas educacionais são construídas

como se  a  Educação  não  fosse  o  direcionamento  –  por  parte  do  indivíduo  –  de  suas

capacidades  principalmente  de  trabalho  sobre  sua  própria  pessoal;  não  apenas  uma

capacidade de linguagem e pensamento, a Educação nas políticas não é pensada como

uma modalidade do trabalho, nem articulada ao trabalho em geral. Tampouco a sociedade

tem tal concepção da Educação e sua articulação com o trabalho, como pudemos ver mais

acima.

Esta  é  uma  realidade  tão  poderosa  que  até  mesmo  autores  como  Bourdieu  possuem

dificuldade de ver que – não há dúvida da importância da Escola e pais na Educação –

todavia, é toda a dimensão prática da sociedade que afasta o legado cultural dos jovens.

Comentando a relação de frequência a museus ele afirma:

A existência de uma ligação tão forte entre a instrução e a frequência a museus
mostra que só a escola pode criar (ou desenvolver, segundo o caso) a aspiração à
cultura, mesmo à cultura menos escolar. Falar de ‘necessidades culturais’, sem
lembrar que elas são, diferentemente das ‘necessidades primárias’, produtos da
educação, é, com efeito, o melhor meio de dissimular (mais uma vez recorrendo a
ideologia do dom) que as desigualdades frente às obras de cultura erudita não são
senão um aspecto e  um efeito  das desigualdades frente  à  escola,  que  cria  a
necessidade cultural ao mesmo tempo em que dá e define os meios de satisfazê-
la (Bourdieu, 2002, p.60).
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Mais que o ambiente que descrevemos do bairro, sem equipamentos culturais e de lazer, a

vida  com  pouco  tempo  disponível,  muito  trabalho  e  certa  escassez  levam  ao  baixo

rendimento do educando. Desta maneira, a proposta é muito pertinente, contudo deve-se

compreender e sempre trabalhar levando isto em consideração: “Não há atalhos no caminho

que  leva  às  obras  de  cultura  e  os  encontros  artificialmente  arranjados  e  diretamente

provocados não têm futuro” (Bourdieu, 2002, p.62).

Portanto, o trabalho perseverante – especialmente quando é um trabalho coletivo – pode

levar  às  obras  de  cultura,  mesmo nessas  duras  condições  que  compartilhamos,  vimos

educandos  que  antes  eram  apáticos  e  distantes,  se  aproximarem  deste  maravilhoso

ambiente que é a cultura letrada e as obras de cultura ao iniciarem leituras. Não há dúvidas

de  que  o  nosso  trabalho,  o  dos  professores  e  profissionais  do  Colégio  Tomás  Antonio

Gonzaga, tem parte nisso.

Bourdieu  comenta  como,  no  capitalismo,  a  escola  exime-se  de  oferecer  a  todos

explicitamente o que exige de todos implicitamente – mesmo pode-se aplicar à sociedade –

então, o educador é obrigado a preencher as lacunas deixadas no passado da formação e

não pode ser inclemente. O educador, segundo a maioria das pessoas na Educação atual,

tem  que  transmitir  um  código.  Todavia,  Bourdieu  não  reduz  a  isto,  e,  como  vimos,  a

aquisição deste código só pode ser produto do trabalho4, as imagens ajudam ao momento

de percepção, em que o educando toma consciência; por isto é errado entender a Educação

como transmissão. Devemos entender a Educação como um trabalho sobre si mesmo e o

objetivo do Educador deve ser ensinar como realizar este processo de trabalho no qual a

própria pessoa é o objeto. Assim, as imagens ajudam muito, porque além de mobilizarem

emocionalmente o educando, são um meio potente de transmissão do sentido.

Logo, os resultados modestos que obtivemos com a aplicação do material não podem ser

considerados insatisfatórios  –  dado o  quadro de crise  da Educação –  são,  antes,  bons

resultados.  Além destes  resultados  modestos  tivemos a  certeza de  que  tal  maneira  de

lecionar Sociologia pode se tornar mais frutífera em condições melhores.

4 “A apropriação das obras de arte depende em sua intensidade, em suas modalidades e em sua
própria existência, do domínio que o espectador possui dos instrumentos de apropriação disponíveis
e,  mais  ainda,  do  código  genérico  e  específico  da  obra,  ou  por  assim dizer,  dos  esquemas de
interpretação  propriamente  artísticos  e  diretamente  adequados a cada  obra  particular  sendo tais
esquemas a condição de deciframento da obra. No caso especial das obras de cultura erudita, o
domínio do código não pode ser completamente adquirido pela aprendizagem corriqueira e difusa da
existência  cotidiana,  sendo,  portanto,  necessário  um ensino  metodicamente  organizado  por  uma
instituição montada com este objetivo” (Bourdieu, 2011, p.304).
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Embora  não  incluamos  nenhum  apêndice  na  monografia,  anexamos  ao  cd no  qual  a
monografia foi registrada o livro eletrônico que fizemos referência na monografia. Este mesmo
livro pode ser também encontrado no seguinte endereço eletrônico:

https://pt.scribd.com/doc/240984321/Os-Parametros-Curriculares-Nacionais-PCN-e-
PCN-e-a-crise-estrutural-do-capital-afirmacao-e-negacao-do-trabalho-pdf 

https://pt.scribd.com/doc/240984321/Os-Parametros-Curriculares-Nacionais-PCN-e-PCN-e-a-crise-estrutural-do-capital-afirmacao-e-negacao-do-trabalho-pdf
https://pt.scribd.com/doc/240984321/Os-Parametros-Curriculares-Nacionais-PCN-e-PCN-e-a-crise-estrutural-do-capital-afirmacao-e-negacao-do-trabalho-pdf

