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Um dos modelos teóricos desenvolvidos pela Teoria Crítica, especificamente a
crítica à instrumentalização da razão, entende que a racionalidade surgida do processo
Iluminista, que propunha a libertação do homem das forças obscurantistas do mito, foi
frustrada pela adoção dos métodos positivistas da pesquisa quantitativa que mais tarde
se converteu na racionalidade instrumental. Esta é caraterizada pelo domínio da natureza
através da visão analítica do objeto de estudo, justificando certas práticas de dominação
como necessárias ao progresso e ao desenvolvimento social. Logo, a crítica contundente
da Teoria Crítica ao positivismo surge como um instrumento de contestação da ordem
vigente bem como da racionalidade que a sustenta, contribuindo para um movimento em
prol da emancipação do sujeito das forças hegemônicas da sociedade.
O panorama social gerado pela racionalidade instrumental canaliza e direciona as
faculdades mentais rumo à quantificação – tendência a valorizar questões de ordem
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técnica em detrimento dos aspectos humanos – de forma a eliminar o pensamento
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negativo, fator fundamental no questionamento dos fatos, abolindo, consequentemente,
a tensão entre o que “é” e o que “deve ser”, resultando, em último caso, em um
pensamento unidimensional (MARCUSE, 1978). De fato, havia perspectivas de que o
desenvolvimento técnico experimentado pela civilização moderna permitiria a eliminação
do trabalho alienado e a pacificação da luta pela existência; no entanto, para que o
sistema capitalista sobreviva, a manutenção do status quo precisa ser contínua, exigindo
a coordenação tanto do sistema produtivo, que dissemina padrões de trabalho servil e
alienado, quanto da subjetividade individual, através da utilização da esfera cultural na
constituição de uma subjetividade acrítica. Esse foi um dos pontos mais ressaltados pela
Teoria Crítica (no seu modelo de crítica da razão instrumental), pois a partir do momento
em que o sistema econômico consegue introjetar na consciência dos indivíduos os
mecanismos próprios da dominação, assim como as normas de funcionamento da
sociedade repressiva, é possível fazer com que o aparato de dominação se mantenha e se
autorreplique sem encontrar resistência.
A análise da cultura realizada pela Teoria Crítica pressupõe que enquanto
elemento carregado de historicidade, a cultura desempenha dois papéis distintos na
sociedade contemporânea: na formação e manutenção das forças de dominação, ao
mesmo tempo em que representa também a possibilidade de libertação dessas mesmas
forças. A análise dialética da cultura realizada pela Teoria Crítica representa um
importante elemento teórico para a pesquisa educacional, pois é através dela que
podemos vislumbrar os mecanismos ideológicos de dominação que agem na formação da
subjetividade, impedindo o surgimento de uma consciência crítica capaz de romper com o
continum da dominação.
Conforme Giroux (1986, p.39), ao rejeitar a noção de cultura adotada pela maioria
das análises sociológicas, assim como pelo marxismo ortodoxo, os membros do Instituto
de Pesquisa Social, de forma especial Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin,
rejeitaram também a noção tradicional que via a cultura como um âmbito autônomo, não
relacionado com os processos tanto políticos quanto econômicos que moviam a
sociedade, ou no caso do marxismo, a redução do âmbito cultural a um mero reflexo da
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esfera econômica. Nesse sentido, era preciso empreender uma análise da cultura que

X Anped Sul

CRÍTICA DA CULTURA E SOCIEDADE: A TEORIA CRÍTICA COMO POSSÍVEL REFERÊNCIA PARA PESQUISA
EDUCACIONAL
Fernando Dala Santa ‐ Vivian Baroni

abarcasse as transformações ocorridas no âmbito histórico e objetivo assim como a
transformação do próprio conceito de razão, o que implicava em uma abordagem que
apontasse para a crescente objetificação da cultura.
Basicamente, para Giroux a escola enquanto espaço em que a cultura é
transmitida e apreendida representa um importante instrumento para a manutenção e
reprodução de práticas e ideologias que fortalecem a estrutura de poder da sociedade de
classes. Dessa forma, a teoria educacional, tanto a tradicional quanto a liberal, tem se
atido à lógica da necessidade e da eficiência, ou seja, a escola é vista como uma
instituição neutra, independente das interações histórico‐sociais que perpassam a
sociedade, e que tem por objetivo fornecer aos alunos o conhecimento e as habilidades
que se mostram necessárias para desempenhar com sucesso seu papel na sociedade.
Assim, o foco da educação passa a ser a formação profissional, exclusivamente técnica e
voltada para o alcance de sucesso no mercado de trabalho, e não a educação ampla do
homem como um ser social e político, capaz de pensar e problematizar a sua existência a
partir de um paradigma crítico de pensamento.
Uma teoria que analise criticamente a educação contemporânea, conforme Giroux
(1986, p.68), teria necessariamente que basear‐se em um princípio que reconheça a
estrutura dialética entre interesse social, poder político e econômico de um lado, e
conhecimento e prática escolar de outro, no qual o ponto de partida pode se situar na
problemática do “currículo oculto”. Portanto, a escola precisa ser vista como um espaço
educacional que se constitui por dois currículos: um é o explicito e formal, caracterizado
pelas normas e diretrizes adotadas formalmente pela escola, assim como pela estrutura
de disciplinas; e outro, oculto e informal, constituído pelas “crenças e valores
transmitidos tacitamente através das relações sociais e rotinas que caracterizam o dia‐a‐
dia da experiência escolar” (GIROUX, 1986, p.69).
A importância do conceito de currículo oculto reside na sua função de identificar a
escola como parte de uma sociedade ampla, capaz de influenciar decisivamente (implícita
ou explicitamente) na constituição da subjetividade dos indivíduos. Tal conceito ajuda a
clarificar as noções de poder e hegemonia que operam por trás dos mecanismos de
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escolarização, auxiliando na construção de uma pedagogia crítica, capaz de estabelecer
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uma análise que alcance a totalidade dos processos escolares e a sua influência direta e
indireta sobre os indivíduos que se encontram submetidos a ela.
A importância dada à cultura e à sua relação intrínseca com o poder, trabalhada
pela Teoria Crítica, representa um importante aspecto a ser considerado quando nos
movemos em direção a uma Teoria Crítica da educação, pois é através dela que podemos
entrever uma variedade de conceitos imprescindíveis para a compreensão de como a
subjetividade pode ser moldada, tanto dentro quanto fora do espaço escolar (GIROUX,
1986, p.58). Logo, utilizando‐se dos conceitos da Teoria Crítica, que apresentam uma
fundamentação sólida para a compreensão da relação entre cultura e poder, é possível
construir uma abrangente perspectiva teórica para analisar a natureza da dominação e as
possibilidades de resistência.
Giroux (1986, p.59) propõe que neste caso, o tecido cultural (linguagem, tradições,
etc.) dos indivíduos seja utilizado como uma ferramenta de tomada de consciência, que
lhes permita examinar criticamente o papel que a sociedade tem desempenhado em sua
autoformação; ou seja, “eles terão os instrumentos para examinar como essa sociedade
tem funcionado para moldar e frustrar suas aspirações e objetivos, ou como os tem
impedido mesmo de imaginar uma vida diferente da que levam”. Dessa forma, a Teoria
Crítica teria o papel de evidenciar as estruturas de poder que medeiam o processo social e
produtivo, confrontando os sujeitos diretamente com o que a sociedade repressiva
incorporou tanto ideologicamente quanto materialmente em sua existência, permitindo
ainda iniciar, com a tomada de consciência, o processo de luta pela libertação das
condições de servidão.
O desafio consiste em tornar o político mais pedagógico e o pedagógico mais
político. Isso significa inserir a escola nos processos políticos, tornando‐a um espaço onde
“poder e política operam a partir de uma relação dialética entre indivíduos e grupos, que
funcionam dentro de condições históricas e limites estruturais específicos” (GIROUX
1988, p.32). Significa também tratar o aluno como ser crítico, capaz de problematizar o
conhecimento a ponto de torná‐lo emancipatório, o que implica dar voz ativa aos
estudantes, problematizando a prática pedagógica a partir de suas vivências concretas,
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suas características culturais, de classe, raciais e de sexo, em conjunto com as
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particularidades de seus diversos problemas, perspectivas e esperanças.
As escolas, enquanto partes integrantes de uma sociedade complexa,
representam espaços sociais marcados por lutas e contradições, que embora sirvam
muitas vezes como baluarte à perpetuação da dominação, também apresentam
possibilidades de se tornarem centros de resistência e prática emancipatória. No entanto,
para continuarmos com esta perspectiva de análise, se mostra necessário considerarmos
o processo educativo como pertencente a uma conjuntura mais ampla, que se realiza
dentro de condições históricas, sociais e econômicas específicas e em permanente
mudança. Tendo clara essa perspectiva, compreendemos que a escola sozinha não pode
mudar a totalidade da estrutura social; porém, na medida em que o processo educativo
torna‐se também político, atuando tanto dentro quanto fora da escola como veículo de
contestação da ordem vigente, assim como fornecendo modelos de resistência e
autonomia, a escola torna‐se um espaço importante na luta política pela emancipação na
medida em que ofereceaos indivíduos as ferramentas mentais capazes de iniciar o
processo de libertação.
Sendo tomado como elemento essencial da questão sócio‐política, o processo
educativo torna‐se o centro de uma disputa na qual o conceito de cultura é de
inquestionável relevância, na medida em que “existe entre a educação e a cultura uma
relação íntima e orgânica” (PEDRA, 1993, p.30). As análises desenvolvidas pela Teoria
Crítica tornam‐se o substrato sobre o qual se tematizam as implicações do paradigma
dialético de cultura no processo de escolarização, oferecendo elementos que ajudam a
evidenciar as formas como a servidão e a reificação são reproduzidas tanto pelas
instituições escolares, quanto pela cultura que permeia a sociedade, fornecendo uma
visão ampla do aparato de dominação da sociedade moderna.
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