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ALIENAÇÃO E EMANCIPAÇÃO 

NA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 
ESCOLAR: UM ESBOÇO PRELIMINAR

Mauro Sala1

Neste trabalho não discutiremos a questão da alienação e da 
emancipação na transmissão do conteúdo escolar no sentido que 
hegemonicamente é dirigida essa discussão. Aqui, não abordaremos a 
questão sob o foco técnico-pedagógico, ou didático. A questão que se 
impõe para nós não é propriamente a da forma de transmissão do co-
nhecimento: se essa é mais ou menos autoritária, se ela respeita ou não 
a estrutura do conhecimento que busca transmitir, questões que cer-
tamente apresentam grande importância para a prática escolar. Não 
é o processo que aqui entra em questão, mas o próprio conteúdo. De 
maneira geral, o problema que nos colocamos é de que uma sociedade 
que permanece fundamentalmente contraditória em sua estrutura 
não pode ser totalmente integrada nos conhecimentos que formula.

Com isso não queremos nos aproximar das teorias crítico-repro-
dutivistas da educação e nem das teorias dualistas da cultura e da 
escola. O que queremos é entender como aquela contradição tam-
bém se manifesta na educação escolar marcando o próprio conteúdo 
escolar, não com o objetivo de afastá-lo ou secundarizá-lo, mas de 
compreender os riscos e as possibilidades que ele comporta.

 1 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Araraquara, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
Escolar da Unesp, campus de Araraquara. 
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A especificidade da educação escolar 
e suas contradições

Temos definido a escola como uma instituição cujo papel cen-
tral é a socialização do conhecimento historicamente elaborado e 
acumulado pela humanidade, ou seja, temos definido como seu 
objetivo principal a transmissão-assimilação do saber sistematizado, 
o que significa definir como atividade nuclear da escola o ensino e a 
aprendizagem dos conteúdos escolares, historicamente construídos 
e definidos. 

Esse não é um ponto de vista arbitrário. É sobre a base da questão 
da socialização dos meios de produção que consideramos fundamen-
tal a socialização do saber elaborado, ou seja, sobre a dupla perspec-
tiva de que também os conhecimentos fazem parte dos meios de 
produção, e de que também eles podem concorrer para a superação da 
sociedade centrada na propriedade privada. Assim, temos claro que 
a socialização do conhecimento historicamente elaborado é apenas 
uma possibilidade se não tocarmos as questões prático-materiais que 
determinam a forma privada de apropriação das riquezas materiais 
e espirituais.

Isso não significa que vejamos a escola fadada a reproduzir toda 
estrutura hierárquica de exploração da sociedade capitalista. Que a 
escola, tal como conhecemos hoje, seja fruto da sociedade capitalista 
não impede que nela também se desenvolvam elementos contradi-
tórios que concorrem para a superação dessa sociedade. A própria 
função que essa escola desempenha no seio da totalidade social pode 
guardar esse potencial explosivo.

A formulação de que a escola deve socializar o conhecimento para 
a inserção do trabalhador no processo de valorização do capital, mas 
fazendo “em doses homeopáticas” (Adam Smith), evidencia o caráter 
ambíguo do posicionamento burguês ante a questão da educação 
escolar. Sabe que é necessária, mas deve conter os elementos que pos-
sam evidenciar ou fomentar a descoberta da própria estrutura da so-
ciedade, que não é apenas contraditória, mas hierarquicamente con-
traditória, com o domínio e a exploração de uma classe sobre a outra.
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Mesmo que a educação institucionalizada tenha, no desenvolvi-
mento da sociedade capitalista, servido – em sua quase totalidade – ao 
propósito não só de fornecer os conhecimentos e o pessoal necessá-
rio à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como 
também de gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os 
interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alter-
nativa (Mészáros, 2005), isso não altera essencialmente a questão, 
pois as possibilidades objetivas que a escola contém dizem respeito 
antes às suas contradições imanentes que ao seu desenvolvimento 
imediato, embora esse também não possa ser negligenciado.

Newton Duarte (1993; 2004) tematizou a questão da alienação e 
da humanização a partir, sobretudo, da questão da objetivação e da 
apropriação. Aqui, não a tematizaremos por esse enfoque, embora 
as possibilidades contidas no processo de objetivação e apropriação 
sejam indispensáveis para o nosso próprio problema, ou seja, sem a 
apropriação por parte dos indivíduos das objetivações social e histo-
ricamente constituídas, o nosso problema nem sequer se colocaria; 
pois o que discutiremos é como o próprio conhecimento escolar, que 
deve ser apropriado pelos alunos, traz a marca da sociedade que o 
formulou, e que para todos os efeitos permanece contraditória.

Assim, não traçaremos uma relação direta entre apropriação do 
conteúdo escolar e humanização do aluno, o que, de fato, também 
não faz o professor Newton Duarte. A dialética entre alienação e 
emancipação também é imanente ao próprio conteúdo escolar, pois 
a própria ciência também é tolhida pela relação entre capital e tra-
balho, a qual não pode superar; o que não significa negligenciá-la 
ou reduzi-la simplesmente à ideologia. 

Se no campo do pensamento burguês a educação escolar apare-
ce também como um risco, por isso deve ser ministrada em doses 
homeopáticas, para os marxistas ela não pode aparecer apenas de 
forma afirmativa e não crítica; pois, embora em um sentido diverso, 
ela também deve ser entendida como contendo um risco: o de servir 
apenas ao processo de valorização do mundo das coisas.

Na base da divisão social do trabalho o próprio processo de 
apropriação se converte também em um fenômeno de alienação, 
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assim como as objetivações do trabalho humano quando reduzidas 
à grandeza abstrata, à mercadoria. Essa característica da sociedade 
de classes também marca as objetivações e apropriações no campo 
da cultura e da ciência.

Marx (1983, p.17) já havia mostrado como a ciência econômica 
burguesa havia se convertido “em atividade de espadachins assala-
riados” no momento mesmo em que essa classe torna-se a histori-
camente dominante: 

Já não se tratava de saber se este ou aquele teorema era ou não 
verdadeiro, mas se, para o capital, ele era útil ou prejudicial, cômodo 
ou incômodo, subversivo ou não. No lugar da pesquisa desinteressa-
da entrou a espadacharia mercenária, no lugar da pesquisa científica 
imparcial entrou a má consciência e a má intenção da apologética.

Lukács (1968, p.52), que soube ler bem esse processo, caracteri-
za-o como processo de “decadência ideológica da burguesia”, que 
surge como tendência à mistificação:

Essa liquidação de todas as tentativas anteriormente realizadas 
pelos mais notáveis ideólogos burgueses, no sentido de compreender 
as verdadeiras forças motrizes da sociedade, sem temor das contradi-
ções que pudessem ser esclarecidas; essa fuga numa pseudo-história 
construída a bel-prazer, interpretada superficialmente, deformada 
em sentido subjetivista e místico, é a tendência geral da decadência 
ideológica.

Adorno & Horkheimer (1985, p.11), por sua vez, buscaram 
mostrar que o próprio esclarecimento, congelado pelo temor da 
verdade, converte-se em mito, dizendo que diante do “colapso atual 
da civilização burguesa, o que se torna problemático não é apenas a 
atividade, mas o sentido da ciência”. Assim, o que se põe em questão 
é o processo pelo qual a própria ciência pretende se autonomizar de 
qualquer fim realmente humano, passando a transitar, pela sua forma 
e pela sua estrutura, para a barbárie.
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Mészáros (2004), buscando encontrar os fundamentos materiais 
desse processo na “produção destrutiva” do capital como expressão 
de sua crise estrutural, diz que, articulado com o desenvolvimento 
do complexo industrial-militar, a ciência vive um processo de “tec-
nificação”, no qual transformar-se-ia num “ofício de técnicos en-
genhosos”. Para esse autor, no quadro da atual divisão do traba-
lho, “a ciência, fragmentada e dividida é direcionada para tarefas e 
problemas reificados produzindo resultados e soluções reificados”, 
tornando-se “não apenas de fato, mas por necessidade – em virtude 
de sua constituição objetiva sob as relações sociais dadas –, ignorante 
e despreocupada quanto às conseqüências sociais de sua profunda 
intervenção prática no processo de reprodução social expandida”. 
Segundo Mészáros, a ciência vem cada vez mais sendo “transfor-
mada e degradada à condição de ‘ciência aplicada’ do complexo in-
dustrial-militar” (ibidem, p.243-300).

O que se coloca em questão é o processo pelo qual a ciência com-
pete para a mistificação. Seja por seu engajamento de classe, pela 
crítica de seu próprio sentido ou pela função destrutiva que exerce, 
esse é um fenômeno que surge na sociedade burguesa no momento do 
perigo: das lutas da nova classe revolucionária e do aprofundamento 
em uma nova barbárie.

O entendimento desse processo como tendencial, e não como 
unívoco, prende-se ao pressuposto de que uma sociedade que per-
manece fundamentalmente contraditória em sua estrutura não pode 
ser totalmente integrada no plano da consciência. Não se trata de 
fazermos uma identificação unilateral e mecânica entre o desenvol-
vimento da luta de classes e suas determinações no campo da ciência, 
mas de compreendermos de como esse campo de objetivação só 
pôde ser constituído na base da divisão social do trabalho e de seu 
desenvolvimento histórico.

Podemos dizer então que a visão de que a ciência tem autonomia 
ante o desenvolvimento das contradições sociais concretas é uma 
ilusão socialmente necessária, ou seja, uma ideologia baseada na 
divisão entre o trabalho manual e intelectual que forja a impres-
são de que a produção material e a intelectual se constituem como 
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esferas essencialmente distintas; o que é tanto fator de possibili-
dade de desenvolvimento do conhecimento quanto de sua aliena-
ção, o que não significa que todo o produto dessa relação alienada 
seja alienação. 

Não podemos recorrer à velha separação burguesa entre mundo 
espiritual e mundo material, como se esse fosse o espaço das agruras 
e aquele o da realização do indivíduo; como se a materialidade fosse 
o campo incontornável das necessidades e dos conflitos e a cultura o 
mundo eternamente melhor e aperfeiçoável do indivíduo, que pode 
se realizar a partir de si mesmo, sem ter que transformar a realidade 
(Marcuse, 1997). É nessa pretensa separação que se encontra o grande 
risco de a socialização dos conhecimentos escolares se transformar 
em socialização da dominação de classe, se tornando instrumento de 
inculcação da ideologia dominante e produção de mão de obra para 
azeitar o funcionamento macio da maquinaria. Desse ponto de vista 
devemos nos afastar.

Dizer que a escola deve socializar os conhecimentos histori-
camente sistematizados e elaborados pela humanidade não pode 
significar tomá-los abstratamente ou em sua pretensa autonomia 
e neutralidade. Essa formulação deve reconhecer o caráter mate-
rialmente determinado do conhecimento, bem como reconhecer a 
própria materialidade como um desenvolvimento contraditório, o 
que significa abordá-los criticamente.

É justamente pelo fato de o conhecimento não poder ser total-
mente integrado e harmonizado no plano da ideologia dominante que 
decorre o temor burguês e sua recomendação taxativa de educar “em 
dose homeopática”. Pois se, por um lado, o marxista deve se afastar 
de uma concepção de conhecimento tomado como uma esfera separa-
da da existência material, por outro, a burguesia já tinha adquirido – 
como diz Marx (s. d., p.237) – a “noção exata do fato de que todas 
as armas que forjara contra o feudalismo voltavam seu gume contra 
ela, que todos os meios de cultura que criara rebelavam-se contra 
sua própria civilização, que todos os deuses que inventara a tinham 
abandonado”, ou seja, ela passou a perceber uma tendência hostil 
nas potências que liberou, o que nos faz ver que também nesse caso 
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não podemos fazer apenas uma identificação mecânica e abstrata 
entre classe dominante e produtos sociais.

Marx já mostrou porque se trata de uma falsidade caracterizar 
a burguesia como classe produtora, seja lá do que for. Ele mostrou 
que os produtores, no capitalismo, não são aqueles que detêm os 
meios de produção, mas aqueles que vendem sua força de traba-
lho por um salário, sendo a burguesia a classe que se apropria dos 
produtos que outras mãos produziram. Assim, também no campo 
da produção simbólica não podemos conceber a burguesia como a 
classe produtora, embora nesse caso ela tenha alguma participação. 
Aqui também ela é fundamentalmente a classe que se apropria do 
que, a rigor, não foi ela quem produziu. Entretanto, quem controla 
os meios de produção material também controla os espirituais, o que 
certamente também marca seus produtos, mas também de forma 
contraditória.

Assim como não é pelo fato de no desenvolvimento do capitalis-
mo termos criado necessidades de consumo puramente fictícias – 
o que Marcuse (1978) chamou de “necessidades repressivas” que 
servem apenas à reprodução do capital – que devemos colocar toda 
a produção material sob esse signo, também não é pela tendência da 
ciência à decadência ideológica e da cultura à sua industrialização 
capitalista que devemos fazer tomar a totalidade de seus produtos 
como ciência apologética ou indústria cultural, embora no capitalis-
mo contemporâneo esse peso não possa ser menosprezado.

Como, porém, buscamos nos afastar de uma teoria dualista da 
ciência e da cultura (embora em alguns caso o dualismo seja inevi-
tável), devemos dizer que não se trata aqui de uma oposição entre 
cultura e ciência alienada e emancipada, em que o afastamento da 
primeira fosse a condição para a elaboração da segunda. Tal proce-
dimento só pode redundar em alienação e formulações dogmáticas 
e apologéticas: primeiro por ser impossível superar apenas no plano 
da teoria as contradições e a alienação que se manifestam prática e 
materialmente; segundo, porque a formulação de qualquer crítica 
superadora (bem como de um movimento histórico revolucionário) 
passa pela apropriação e assimilação da totalidade das relações sociais 
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e dos produtos materiais e espirituais, mesmo que esses fatalmente 
contenham e reproduzam alienação.2

A negação não pode se dar apenas por um afastamento do objeto, 
mas passa também por um mergulho em suas contradições imanen-
tes, o que significa dizer que, num certo sentido, a própria negação 
liga-nos ao objeto negado; reproduzindo sua estrutura contraditória, 
mas também podendo captar as possibilidades objetivas que nela se 
desenvolvem.

Certamente o temor burguês ante a universalização da possibili-
dade de apropriação pelos indivíduos da totalidade das objetivações 
sociais não se dá pelo sentido da contradição que formulamos antes, 
ou seja, de que os conteúdos forjados no seio da sociedade de classes 
também trazem a marca da alienação. Esse temor na verdade se faz 
pelo avesso do que formulamos. Ele se dá não pela compreensão de 
que a contradição social também confere um elemento de alienação 
aos conteúdos escolares (o que a burguesia também não desconhece), 
mas pelo reconhecimento de sua universalidade imanente que não 
pode se realizar na base da divisão social do trabalho e do domínio 
da classe burguesa, e que, portanto, solicita a sua superação.

Marx nos ensinou a ver o desenvolvimento do capitalismo ao 
mesmo tempo positiva e negativamente. Assim, busca-se captar os 
traços demonstravelmente sinistros do capitalismo, como também 
o seu dinamismo extraordinário e libertador de uma só vez, sem 
atenuar a força de nenhum desses julgamentos. Ele nos ensinou a 
elevarmos nosso espírito a um ponto a partir do qual seria possível 
compreender que o capitalismo é ao mesmo tempo a melhor coisa 
que aconteceu e a pior. Certamente, podemos dizer que o traço mais 
sinistro do desenvolvimento capitalista é o fato de que desse dinamis-
mo extraordinário e libertador a maioria dos indivíduos está apartada. 
De fato, diz Marx nas teorias da mais-valia, esse desenvolvimento 

 2 O fato ecológico-concreto de que o padrão de vida de um estadunidense médio 
seja impossível de ser generalizado para o conjunto da população não tem a força 
de negar o que foi dito, mas sim de caracterizar a necessidade de superação de 
uma sociedade na qual os produtos sociais aparecem como “ontologicamente” 
não socializáveis.
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se faz em detrimento da maioria dos indivíduos. “A expansão a um 
nível mais elevado da personalidade só pode ser atingido graças a um 
processo histórico no qual os indivíduos são ‘sacrificados’.”

Noutro lugar, escreveu Marx (1987, p.89-90): 

Os indivíduos universalmente desenvolvidos – cujas relações 
sociais, enquanto relações que lhes são próprias e comuns, são igual-
mente submetidas ao seu controle comum – não são um produto da 
natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvol-
vimento das faculdades, que tornam possível esta individualidade, 
pressupõe precisamente a produção baseada sobre os valores de troca, 
pois só ela produz a universalidade da alienação do indivíduo para 
consigo mesmo e para com os outros, mas igualmente a universali-
dade e omnilateralidade das suas relações e capacidades. Em épocas 
mais antigas de seu desenvolvimento, o indivíduo singular revela-se 
mais completo, precisamente porque ainda não elaborou a plenitude 
de suas relações e ainda não as contrapôs a si mesmo como potências 
e relações sociais que são independentes dele. Se é ridículo alimentar 
nostalgias por aquela plenitude originária, é igualmente ridículo crer 
que se deva manter o homem neste completo esvaziamento. 

Assim, Agnes Heller (1992, p.38) pôde definir alienação como o 
“abismo entre o desenvolvimento humano genérico e as possibilida-
des de desenvolvimento dos indivíduos humanos, entre a produção 
humano-genérica e a participação consciente do indivíduo nesta 
produção”. Dessa forma, a superação da alienação pressupõe a apro-
priação pelos indivíduos dessas relações “universais e omnilaterais” 
e da realização para os indivíduos de suas possibilidades. Em última 
instância, a alienação

nada mais é que uma ruptura na qual a evolução da humanidade se 
destaca da evolução do indivíduo, na qual o efeito – que modifica e 
desenvolve o homem – da atividade apresenta-se apenas como relação 
social global, mas não como elemento capaz de provocar a formação 
do indivíduo, o desenvolvimento da personalidade e de sua atividade. 
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Logo a alienação é – no sentido marxista destas noções – a ruptura 
entre a essência e a existência do homem. (Markus, 1974, p.99)

As possibilidades para a existência são dadas pela totalidade 
das relações sociais, pelo desenvolvimento histórico da produção e 
das objetivações humanas. Elas não são arbitrárias nem abstratas, 
mas históricas e concretas. Por isso são possibilidades objetivas de 
apropriação pelos indivíduos, que definem tanto as possibilidades 
quanto a alienação.

A possibilidade não é a realidade, mas é, ela também, uma rea-
lidade: que o homem possa ou não possa fazer determinada coisa, 
isto tem importância na avaliação daquilo que ele realmente faz. 
Possibilidade quer dizer “liberdade”. A medida das liberdades entra 
no conceito de homem. Que existam as possibilidades objetivas de 
não se morrer de fome, e que, mesmo assim, se morra de fome, é algo 
que, ao que parece, tem sua importância. (Gramsci, 1999, p.406)

Gramsci coloca de maneira muito clara a questão. A “universa-
lização” do junkie food nada prova em contrário. A necessidade de 
que ninguém mais morra de fome não diminui com o espanto esta-
dunidense de que estão ficando obesos. Uma e outra são alienações 
e devem ser superadas. Mas não podemos tomá-las como da mesma 
ordem. E que ninguém duvide da possibilidade de que não se morra 
mais de fome! As possibilidades objetivas são possibilidades tanto 
para a apropriação de mais alienação quanto para sua superação. Mas, 
como completou Gramsci, “a existência das condições objetivas – 
ou possibilidade, ou liberdade – ainda não é suficiente: é necessário 
“conhecê-las” e saber utilizá-las. Querer utilizá-las” (ibidem). 

A tarefa da educação escolar perante 
suas contradições

Dessa forma, buscamos caracterizar as objetivações humanas 
como ao mesmo tempo universais e contraditórias. Buscar sociali-
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zá-las, e procurar o meio eficaz de garantir a apropriação delas, requer, 
além de seu reconhecimento, a vontade subjetiva de fazê-lo. Essa so-
cialização pede um posicionamento ante a própria cultura humana. 
Esse posicionamento deve ser capaz de perceber que a riqueza e a 
profundidade da análise das características concretas de um certo fe-
nômeno num dado contexto social não pode se realizar em detrimento 
da reflexão sobre o sentido que esse fenômeno tem no interior do pro-
cesso histórico maior. Dito de outra forma, deve ser capaz de captar 
justamente as possibilidades dadas ao processo histórico a partir da 
análise do desenvolvimento concreto e contraditório do fenômeno. 

Assim, as possibilidades objetivas para a superação do capital, da 
realização de uma sociabilidade livre e universal e de uma produção 
regida pela produção de coisas úteis, se encontram no desenvol-
vimento do próprio capitalismo e solicitam um passo adiante: o 
revolucionamento da própria estrutura que as gerou.

Para Lenin (1977), a tarefa da educação deve ser formar para 
o comunismo, o que significa dizer, formar para a superação da 
ordem do capital e para a transformação da realidade social para 
alcançarmos fins efetivamente humanos. Mas, segue Lenin (1977, 
p.207), essa formação não pode se dar apenas pela apropriação das 
insígnias comunistas e das formulações dos especialistas em cultura 
proletária, ela passa pela apropriação da soma dos conhecimentos 
acumulados pela humanidade sob o jugo da sociedade capitalista, 
latifundiária e burocrática. “Seria equivocado pensar que basta 
aprender as consignas comunistas, as conclusões da ciência comunis-
ta, sem assimilar a soma de conhecimentos dos quais é conseqüência 
o próprio comunismo.”

O que se coloca é a impossibilidade de se ensinar qualquer con-
teúdo que não o formulado no desenvolvimento da sociedade de 
classes. Não há outras objetivações para apropriarmos que não as 
criadas nesse desenvolvimento: o da pré-história da humanidade. 
Pois, ante uma situação de crise, as únicas armas de que dispomos 
são aquelas fornecidas pela conjuntura, ou seja, as que inventamos.

Querer afastar esse conteúdo por reconhecer nele elemento de 
alienação é um engodo que na realidade esconde o verdadeiro temor: 
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o da apropriação pela classe trabalhadora das potências que o capita-
lismo liberou, mas que ainda segue se realizando à custa da maioria 
dos indivíduos. A impossibilidade histórica de que essa apropriação 
universal se realize no interior do capitalismo evidencia o caráter 
materialmente determinado não só dos conteúdos do conhecimento, 
mas também de sua propriedade. 

Assim, o ensino-aprendizagem desses conhecimentos, se, por um 
lado, é necessário para a reprodução do capital, por outro, deve se 
restringir aos limites do processo de valorização desse. Deve-se fazer 
em doses homeopáticas, dando somente o necessário para o trabalha-
dor exercer seu papel na divisão social do trabalho, juntamente com 
a inculcação de um quadro de valores que a legitime, que no mais 
das vezes se confunde com a própria não difusão do conhecimento.

Gramsci, num comentário sobre a escola tradicional, aponta um ca-
minho para entendermos a questão. Então, diz Gramsci (2001, p.49):

A escola tradicional era oligárquica já que destinada à nova 
geração dos grupos dirigentes, destinada por sua vez a tornar-se 
dirigente: mas não era oligárquica pelo seu modo de ensino. Não 
é a aquisição de capacidades de direção, não é a tendência a formar 
homens superiores que dá a marca social de um tipo de escola. A 
marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo 
de escola próprio, destinado a perpetuar nestes estratos determinada 
função tradicional, dirigente ou instrumental. 

Noutra passagem de seus cadernos, Gramsci (1999, p.95-6) 
ajuda-nos ainda mais a por ordem nesta questão, quando diz:

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individual-
mente descobertas “originais”; significa também, e sobretudo, 
difundir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las” por 
assim dizer; e, portanto, transformá-las em base de ações vitais, em 
elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de 
que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente 
e de maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” 
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bem mais importante e “original” do que a descoberta, por parte de 
um “gênio” filosófico, de uma nova verdade que permaneça como 
patrimônio de pequenos grupos intelectuais.

Aqui, porém, também não cabe ingenuidade. Quando Saviani 
(2000, p.17) definiu o trabalho educativo como “ato de produzir, 
direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humani-
dade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens”, ele sentiu a necessidade de complementar: 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identi-
ficação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais 
adequadas para atingir esse objetivo.

Dessa forma, encerramos esse breve esboço afirmando novamen-
te que a alienação presente nos conteúdos é um fardo que a escola, 
no interior da sociedade capitalista, deve encarar. Reconhecê-lo não 
pode significar tergiversar sobre seu papel de socialização desses con-
teúdos, que no mais das vezes não é pura e simplesmente alienação, 
mas também contém a possibilidade da liberdade (embora, como 
já dissemos, há objetivações tanto no campo da produção material 
quanto espiritual em que essa dialética fica reduzida a um dualismo: 
pura e simples reificação). 

Uma análise crítica dessa questão não pode significar um recuo 
ante as tarefas que se impõe: a de lutar para que a existência de 
todos os indivíduos se alce ao nível das possibilidades contidas na 
totalidade das relações sociais. A crítica aos conteúdos da ciência, da 
arte, da política, da ética não pode significar seu abandono. Se é certo 
que a superação desses conteúdos, historicamente determinados e 
limitados pelas contradições que os sustêm, seja condição para que a 
apropriação signifique diretamente apropriação das forças essenciais 
humanas, ou seja humanização do indivíduo, não sendo também 
apropriação da alienação; também é certo que essa superação não 
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pode se dar apenas no plano dos próprios conteúdos da ciência, da 
arte, da política etc. Essa superação pede um passo que a escola não 
pode dar. Ela não é capaz de superar por si mesma uma contradição 
da qual ela própria é produto. Mas ela tem seu papel. E se podemos 
afirmá-lo de maneira taxativa, diríamos que seu papel é o de fazer 
que “os dominados dominem as armas que os dominantes usam para 
dominá-los”, mesmo que possamos dizer que portar armas não seja 
abstratamente bom. Romper o cortejo triunfante do qual a própria 
cultura é a presa para se afastar de um tipo de transmissão que não 
percebe que sob esse cortejo dos que triunfam jaz a corveia de seus 
contemporâneos. Fazer emergir esses contemporâneos não apenas 
para lhes afirmar sua cultura própria, o que também é indispensável, 
mas para mostrar-lhes sua necessária participação na criação da cul-
tura humana, da qual agora devem apropriar-se. Em suma, romper 
com a perspectiva burguesa que rompe o vínculo entre o desenvol-
vimento material e a cultura para integrarmos a história da escola e 
de seus conteúdos à história da luta de classes, para que assim, não 
negando suas contradições, mas mergulhando profundamente nelas, 
possamos escová-la a contrapelo (Benjamin, 1994). 
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