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Distrito Federal e Entorno 



 
2º CICLO DE FORMAÇÃO SINDICAL- DF/ENTORNO 

“Educação e Autonomia: Teoria e ação coletiva frente aos 

atuais conflitos sociais” 

 

Objetivo Geral: 

O objetivo da formação é discutir a educação no 
contexto atual e suas potencialidades e limites 
dentro da luta de classes. Sendo um setor 
estratégico na sociedade capitalista, tanto do ponto 
de vista ideológico, quanto do econômico e de 
reprodução de mão-de-obra.  

A educação tem sido um dos setores mais atacados 
pelos governos Federal e Estaduais/Distrital. A 
privatização da educação pública por meio da 
terceirização já é uma realidade em vários estados 
do Brasil.  

As classes dominantes já compreenderam a 
importância da educação para reproduzir o 
sistema, mas quando nós trabalhadoras/es vamos 
pensar e agir seriamente sobre um projeto coletivo 
e libertador? 

 

Metodologia: 

Trabalhar por ciclos de formação. O ciclo não se dá 
de forma linear, mas apenas como forma de 
organizar as indicações bibliográfica e de filmes. 
Assim, durante a formação sobre um elemento 
teremos a liberdade de buscar fontes bibliográficas 
de outros ciclos para melhor compreender um 
fenômeno e subsidiar a discussão acerca do 
mesmo. A proposta é de que na abertura de cada 
ciclo alguma camarada abra a temática levantando 
questões, polêmicas e explicações mais didáticas 
sobre determinados assuntos. 

 

04/11 – 19h30 

Mesa de abertura: “Educação e Autonomia: 
Teoria e ação coletiva frente aos atuais 

conflitos sociais” 

Debater a conjuntura atual permeada pelo 
processo de instrumentalização, terceirização e 
privatização da educação, via Estado e empresas, 
no contexto atual de aprofundamento dos conflitos 
sociais frente à conjuntura da crise econômica.  

 

07/11 – 9h às 12h 

Bloco 1 – Luta de Classes e Educação: A função 
ideológica da educação na sociedade do 

capital 

Discutir sobre a não neutralidade da educação e 
sua função ideológica e prática dentro da luta de 
classes. 

 

14/11 –14h às 18h 

Bloco 2 - Políticas públicas e educação: As 
ingerências dos organismos internacionais na 

formulação de políticas para a educação 

Analisar a influência do Banco Mundial/FMI na 
formulação das políticas pública educacionais 
(Plano Nacional de Educação, Educação do Campo, 
militarização, privatização via OS). Discutir os 
métodos de luta dos movimentos popular frente as 
políticas públicas. 

 

21/11 – 9h às 12h 

Bloco 3 – Práticas pedagógicas e as 
possibilidades de emancipação intelectual dos 

filhos do povo  

Debater a relação de ensino e aprendizagem entre 
professores e estudante, tendo como objetivo 
repensar as práticas pedagógicas hoje: seus 
problemas institucionais, materiais e sociais, bem 
como as possibilidades de romper a relação 
alienante e reprodutiva hoje colocada como política 
Estatal e empresarial. 

 

28/11 – 14h às 18h 

Bloco 4 – Sindicalismo na Educação: a 
necessidade de organização para a luta diária 

Frente as reflexões feitas sobre a educação cabe a 
necessidade de desenvolver a luta no chão da 
escola. O objetivo é debater a especificidade 
territorial da escola no contexto da luta sindical e 
da organização popular. 
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4 CAPÍTULO - Da Educação

4.1  O papel da Educação Escolar na Sociedade de Classes e o  Conhecimento/Saber de 

Origem Popular

A educação na sociedade de classe, para Mikhail Bakunin, constituiu-se como 

forte elemento de dominação e manutenção da burguesia sobre o conjunto do proletariado. Ao 

passo que divide a sociedade entre aqueles que se apropriam do conhecimento e executam 

funções de direção na sociedade, e aqueles que, ou têm a educação negada ou aprendem o 

suficiente para venderem sua força de trabalho.   

Já observamos o papel da ciência na sociedade burguesa, que substitui a teologia 

que atuava como teoria base do Estado feudal e da verdade universal. A ciência, com a 

revolução burguesa passa a ocupar esse papel de verdade universal, e a educação escolar, 

cumpre a função de consolidar a ciência burguesa como detentora da verdade universal. 

O pensador russo, defensor da emancipação do trabalho e da construção do 

socialismo, entende a relação com a educação de maneira contraditória. Sabendo diferenciar o 

papel de uma educação em uma sociedade de classes,  do papel da Educação para além do 

mundo da exploração, procura salientar que a Educação escolar na sociedade de classes 

garante o poder da burguesia e não é uma saída para a emancipação do povo.

O conhecimento e a ciência concentrados nas mãos de poucos, no caso a 

burguesia, serve como instrumento de manutenção da divisão de classes e escravização do 

proletariado. Sendo assim, para Bakunin, não se poderia defender o desenvolvimento da 

ciência sem saber a que fim esta se destina.

Aquele que sabe mais dominará naturalmente aquele que sabe menos; e se existir 
entre duas classes apenas esta diferença de educação e de instrução, esta diferença 
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produzirá em pouco tempo todas as outras, o mundo humano voltará ao seu estado 
atual, isto é, será dividido de novo numa massa de escravos e num pequeno número 
de dominadores, os primeiros trabalhando, como hoje, para os segundos (BAKUNIN 
apud SADDI, 2009, p.13).

O  monopólio do conhecimento, das ciências e da Educação, é, para o pensador 

russo, instrumento de coerção da burguesia sobre o proletariado. Ao passo que a burguesia se 

instrui, mas ao proletariado é restrito o acesso ao conhecimento, assim maior ainda será a 

dominação de classe e o fosso entre os que pensam e os que trabalham. 

Bakunin se opôs  aos preceitos educacionistas de Lavrov, um contemporâneo seu  que 

fazia parte de um setor do Populismo russo e que desenvolveu uma campanha educacionista 

que teve grande adesão da juventude, contrapondo-se ideia de que a educação escolar no 

campo seria um meio de libertação e de emancipação do povo pobre e analfabeto rumo ao 

socialismo  no  interior  da  Rússia.  Bakunin  assim  demonstra  sua  divergência  ironizando 

Lavrov:

É verdade, se a instrução do povo fosse a condição previa de sua emancipação, todos 
os povos, sem exceção, estariam então condenados a uma servidão sem saída e sem 
fim: permaneceriam na ignorância, em razão de sua servidão, e nessa servidão, em 
razão dessa ignorância (BAKUNIN, 2009, p.71).

A educação, para Bakunin não estaria, portanto distanciada de outras questões sociais, 

constituindo-se assim a parte dos problemas sociológicos que os rodeiam. Não bastava 

apenas, como acreditava esse setor do populismo russo, que fosse dada ao povo uma educação 

escolar e este se libertaria, pois o problema educacional estava inserido em uma totalidade 

social e era preciso resolver as demandas econômicas. Assim: “É evidente que a questão tão 

importante da instrução e da educação populares depende da solução desta outra questão bem 

mais difícil, que é uma reforma radical nas condições econômicas atuais das classes 

operarias.” (BAKUNIN, 1988, p.17).

Para Bakunin, o conhecimento livresco/literário não era condição previa do povo 

para a sua emancipação. Pois se o fosse o povo nunca estaria em condições subjetivas de se 

elevar contra o capital mesmo sendo superexplorados, pois não teriam sequer tempo para 

terem acesso à ciência/Educação.

A grande massa, o povo, mesmo sendo, em sua maioria, no século XIX, na 

Rússia, semifeudal e no restante da Europa iletrados, tinha o conhecimento material/objetivo 

sobre sua própria condição de explorado/oprimido, possuía assim, um conhecimento que lhe 

era próprio por conta de sua condição material de existência e isso lhe forneceria  uma 
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solidariedade que poderia dar  início para a  empreitada pela sua libertação, como nos adverte 

Bakunin: “Há no povo bastante força espontânea; esta é incomparavelmente maior que a força 

do  governo, todavia uma força espontânea não é uma força real (BAKUNIN, 2009, p.67).

Como podemos observar para Bakunin o povo não necessita de instrução 

científica para se emancipar. Pois há no povo uma força espontânea, força essa ligada à 

solidariedade na esfera do mundo trabalho e dos laços sociais construídos por vínculos 

comunitários. Essa solidariedade/força é um conhecimento adquirido pelos costumes em 

comum, pelas tradições dos povos e por relações culturais.  

Do ponto de vista dos conhecimentos livrescos, o homem do povo mais inteligente 
aparentará um simplório comparado ao primeiro jovem inexperiente e pretensioso 
recém-saído da universidade, comparado a qualquer imbecil diplomado. Por esse 
motivo, aqueles que tomam por critério da capacidade política do povo seu grau de 
instrução, devem acabar por se convencer que nenhum povo no mundo ainda está 
em condição de dirigir-se a si mesmo e que cabe às classes instruídas governá-lo 
(BAKUNIN, 2009, p. 69).

A instrução e a Educação do povo estariam submetidas, dentre outros elementos, 

como o fim da divisão social do trabalho, a um problema muito mais geral como a 

necessidade de uma revolução social e/ou uma reforma econômica organizadas pelas massas 

populares.

Dessa forma, mesmo Bakunin sendo um estudioso dos métodos científicos, 

confere ao povo um conhecimento/sabedoria que lhe é próprio. E que o grau de instrução 

acadêmica não é um fator determinante para libertação desse povo, pois há no povo um 

conhecimento que lhe é próprio.

A vida, a evolução, o progresso do povo, pertencem, de forma exclusiva, ao próprio 
povo. Este progresso não se realiza, é evidente, por meio de estudos livrescos, mas 
sim por um aumento natural da experiência e do pensamento; transmitido de geração 
a  geração, o progresso evolui por necessidade, desenvolve sua própria substância. 
(BAKUNIN, 2003, p.245).

O homem do povo possui, dependendo do povo, para Bakunin, um conhecimento 

que lhe é inerente por sua condição de vida, por suas condições materiais de existência. Uma 

espécie de sabedoria popular fruto de suas relações/experiências comunitárias e/ou das 

relações de trabalho. Um saber fruto da tradição e dos costumes que origina uma consciência 

histórica/comunitária e saberes específicos referentes a um determinado grupo.

Assim  cada  povo  possui  características  próprias  referentes  aos  seus  traços 

fisiológicos/étnicos,  político-sociais  e  culturais.  Cada  grupo,  por  suas  características  e 
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costumes em comum e por sua consciência histórica coletiva são mais do que a soma de 

individualidades, são um povo, que por esta mesma consciência, a vontade popular, possui 

saberes  específicos  distintos,  nem  inferior/superior  ao  da  ciência  moderna.  Mas  saberes 

específicos próprios que atrelados a determinadas consciências históricas de resistência pode 

desencadear a negação do Estado/Capital. 

            

Cada povo é um ser coletivo, possuindo sem dúvida propriedades tanto fisiológico-
psicológicas, quanto politica-sociais, particulares que, distinguindo-o de todos os 
outros povos, o individualizam de uma certa maneira; mas não é jamais um 
indivíduo, um ser indivíduo, um ser único e indivisível, no sentido real desta 
palavra. Por mais desenvolvida que seja sua consciência coletiva e por mais 
concentrada que possa se achar, no momento de uma grande crise nacional, a paixão, 
ou o que se chama de vontade popular na direção de um único objetivo, nunca esta 
concentração alcançaria a de um indivíduo real (BAKUNIN, 1988, p.50).

                          

A vontade popular seria a objetivação da consciência coletiva de um determinado 

grupo, a objetivação da subjetividade de uma comunidade específica a fim de conquistar uma 

demanda comum. A vontade popular enquanto consciência histórica objetivada é a síntese dos 

saberes populares adquiridos pela tradição/costume em comum a fim de alcançar um objetivo 

específico.

E o conhecimento livresco, por sua parte, distanciado de quaisquer necessidades 

que o povo precise, não é apenas desnecessário para que esse povo se emancipe, bem como 

lhe é nocivo quando o intuito lhes é governar, quando se origina das necessidades burguesas. 

A ciência, portanto, não deve estar acima do conhecimento e sabedoria criadora do povo. E a 

escola enquanto reprodutora da ciência burguesa não pode ser propulsora da revolução.

Bakunin faz uma analogia emblemática ao falar sobre a criação artística, que não 

esperou a ciência criar as leis da criação poética para existir, com o poder criativo do povo: 

“Mais os povos que criam sua história não são, provavelmente, menos ricos de instinto, nem 

menos poderosos criadores, nem mais dependentes dos Srs. Cientistas que os artistas!” 

(BAKUNIN, 1988). Pois há no povo um poder criador que não precisa da certificação da 

ciência para poder existir.

       A emancipação do povo sob o jugo do capital não passa, portanto, pelo 

conhecimento acadêmico livresco/escola, pois o próprio povo pela sua experiência e saber 

coletivo podem desenvolver aptidão/vontade para negarem o capital. Ainda que a 

libertação/emancipação completa do povo seja necessária o domínio da ciência, essa não lhe é 

necessária para a destruição do Estado/Capital.

 4.2 A instrução integral: Formação Intelectual e Trabalho Manual Integrado 
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Como a liberdade só existe na vontade e esta é a concatenação do pensamento 

com a Ação, do trabalho (na acepção sociológica de trabalho para Bakunin) com a Educação. 

A Educação dessa forma, em certa medida, é um caminho para se chegar à Liberdade.

O modelo educativo que Bakunin vai propor reflete seu posicionamento teórico a 

respeito da vontade como caminho para liberdade. Esse modelo, denominado por ele de 

instrução integral, visa à junção entre o trabalho e a educação, pois para o pensador russo a 

escola deve abarcar a esfera das ciências propedêuticas e o contato com trabalho laboral. Só 

por meio dessa instrução integral a sociedade conseguirá formar homens integrais que possam 

desenvolver tanto a ciência como trabalhos braçais/industriais.

“A instrução deve ser igual em todos os graus para todos; por conseguinte, deve ser 
integral, quer dizer, deve preparar as crianças de ambos os sexos tanto para a vida 
intelectual como a vida do trabalho, visando a que todos possam chegar a ser 
pessoas completas.” (BAKUNIN, 2003, p. 78)

A instrução integral é o conceito central de Bakunin no que se refere à educação. 

Neste, o autor vai defender que a igualdade entre os homens só pode existir de fato quando 

todos tiverem acesso à mesma instrução. A instrução integral se constitui pela junção diária 

entre formação manual e formação intelectual.

       Assim, para Bakunin, o trabalho é um princípio educativo e a escola deve tê-lo 

como guia curricular. O trabalho como elemento criador/ontológico deve ser a base dessa 

educação em consonância com as bases propedêuticas, ou seja, a base cientifica e o 

conhecimento historicamente sistematizado pela humanidade.

Bakunin, coerente com sua proposta, propõe os princípios de uma educação 

escolar na transição para a sociedade socialista. Com a instrução integral sendo o alicerce 

desse modelo educativo, e por sua vez a escola como um dos pilares da nova sociedade, ela 

cumpriria o papel de efetivar a sociedade socialista.

A instrução gratuita e obrigatória (para todos), depois as escolas primárias até as 
mais altas instituições de aperfeiçoamento, teórico e prático, nas ciências, nas letras, 
nas artes e nas indústrias – Sem outra reserva que a incapacidade absoluta qualquer 
estudante, e sem que a necessidade (e o direito) para cada um de escolher, depois do 
ensinamento geral, uma especialidade qualquer (BAKUNIN, 2000, Sociedade 
Internacional Secreta da Revolução, Oeuvres Complètes, tradução nossa).

Para Bakunin, a escola integral na construção da sociedade socialista deve 

comportar as bases propedêuticas com o ensino das letras, ciências e artes e também o saber 
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prático com o conhecimento industrial, essa parte prática configurando ainda como parte do 

ensino e não como parte do trabalho, para que só atingindo a maior idade o jovem possa 

escolher e dedicar-se a uma profissão específica.

A instrução integral seria desta forma, a possibilidade proposta por Bakunin, da 

formação que abarcasse a instrução intelectual e manual. O modelo educacional que não 

aumentasse o fosso entre os que pensam e os que trabalham na humanidade. Um modelo 

educacional que possibilitasse a todos desde sua tenra infância o contato equitativo com o 

saber teórico, e o trabalho manual, que seria, para o autor, também um saber prático.

Como já observamos, Bakunin defendia um modelo educacional para todo o povo 

que pudesse integrar o trabalho intelectual e o trabalho manual, conhecimento teórico e 

trabalhos prático-manuais e/ou fabris. O homem, enquanto ser genérico, só exerceria sua 

humanidade se tivesse uma formação integral que abarcasse essas duas áreas complementares 

da formação humana.

“Quando o homem de ciência trabalhar e o homem de trabalho pensar, o trabalho 
inteligente e livre será considerado como o mais belo título da glória para o homem, 
como a base de sua dignidade, de seu direito, como a manifestação de seu poder 
humano sobre a terra; - e a humanidade será constituída” (BAKUNIN, 2009, p.53). 

Dessa forma, para Bakunin o caminho da humanização passa pela construção do 

trabalho livre e inteligente, fruto da instrução integral. A instrução integral do homem, com 

todos desenvolvendo trabalhos teóricos e práticos, seria a construção da humanidade e o fim 

da escravidão. Que pressupõe a humanidade ter superado a divisão entre classes, um trabalho 

futuro a se realizar após a emancipação econômica das massas trabalhadoras e fim da divisão 

social do trabalho capitalista.

Para Bakunin, além do problema colocado nos capítulos anteriores, no qual 

afirmava que em sua maior parte a ciência e a educação escolar estão ligadas na sociedade de 

classes, a manutenção do domínio burguês sobre o proletariado. Outro problema se apresenta 

centralmente ao analisar a questão da educação escolar, que é a divisão social do trabalho, que 

no capitalismo impede a universalização escolar. Pois a divisão social do trabalho no regime 

do capital impõe aos trabalhadores, longas e cansativas jornadas de trabalho que os impedem 

de ter o mesmo acesso/permanência à  educação do que os setores burgueses. Ao criticar os 

socialistas burgueses que defendiam a instrução das massas como condição prévia para sua 

emancipação, Bakunin afirmava:

 Vocês deixam que o povo se esgote com o seu trabalho cotidiano e em sua pobreza 
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e então dizem: “Instruam-se!”  Gostaríamos de ver como vocês instruem o povo e 
seus filhos depois de 13, 14 ou 16 horas de trabalho embrutecedor, com a miséria e a 
incerteza do amanhã como únicas recompensas. Não, senhores. Apesar de nosso 
grande respeito pela importante questão da educação integral, declaramos que não é 
isso o mais importante para os povos. Em primeiro lugar estão a sua emancipação 
política que engendra necessariamente sua emancipação econômica e mais tarde, sua 
emancipação intelectual e moral (BAKUNIN, 2003, p.93).

A subordinação da emancipação econômica à instrução integral/formação humana 

não está vinculada a uma subordinação da esfera cultural à esfera econômica. Mas as próprias 

condições materiais de existência que determinariam a capacidade de estudo e cognição das 

massas trabalhadoras que possuem longas jornadas de trabalho. Até porque como já vimos, 

para Bakunin as massas possuem uma sabedoria própria fruto da existência/solidariedade dos 

seus laços comunitários e/ou das suas relações de trabalho.

As condições materiais de existência dos trabalhadores por conta da sua condição 

da longa jornada de trabalho e a condição de miséria a qual estava submetido a estes e à sua 

família seria um elemento fundamental na analise de Bakunin para se compreender a 

impossibilidade da universalização da educação na sociedade do capital. Dessa forma, a 

emancipação econômica seria um elemento que deveria anteceder à emancipação intelectual e 

moral.

                       

Sim, não há dúvida de que os operários farão todo o possível para obterem tanta 
instrução quanto possam nas condições materiais em que atualmente se encontram. 
Mas, sem se deixarem dissuadir pelos cantos de sereia de burgueses e socialistas 
burgueses, concentrarão seus esforços, antes de mais nada, nesta importante questão 
de sua emancipação econômica, que deve ser matriz de todas as demais 
emancipações (BAKUNIN, 2003, p.94).

Como a citação explicita, é justa a reivindicação dos trabalhadores em obterem 

mais instruções nas condições materiais que se encontram, de longas jornadas de trabalho e 

pobreza extrema. Mas para aplicar a instrução integral necessitam aprioristicamente se 

emanciparem economicamente. A emancipação econômica é assim a base da emancipação 

intelectual.

A instrução integral seria, portanto, um devir-ser da educação, uma meta a ser 

defendida dentro do capitalismo, uma bandeira a ser empunhada, ainda que não possa ser 

aplicada nessa sociedade, construída assim, efetivamente na sociedade que já realizou sua 

emancipação econômica. Um modelo não apenas complementar a emancipação das massas, 

mas necessário para a emancipação completa de todo o povo, na garantia da equidade de 

condições materiais e de aprendizado a todos, após o processo revolucionário.
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Os instrutores, os professores, os pais, todos são membros desta sociedade e estão 
mais ou menos embrutecidos e desmoralizados por ela. Como é que iriam dar aos 
alunos aquilo que a eles mesmos falta?! Só se prega bem a moral com o exemplo, e 
sendo a moral socialista, completamente contrária à moral atual, os mestres, 
necessariamente dominados mais ou menos pela última, fariam diante de seus alunos 
o contrário do que pregariam. Portanto, a educação socialista é impossível nas atuais 
escolas e nas atuais famílias. Mas a educação integral nesta sociedade é igualmente 
impossível: os burgueses não compreendem que seus filhos se tornem trabalhadores, 
e os trabalhadores estão privados de todos os meios para dar a seus filhos uma 
instrução científica (BAKUNIN, 2003, p.92).

Às longas jornadas de trabalho, fruto da divisão social do trabalho capitalista, 

concatena-se a outra divisão decorrida/decorrente desta, que seria a divisão entre o trabalho 

intelectual e trabalhado manual. Essa divisão se inicia no acesso ou não à educação, no qual a 

burguesia estudando, assume posições de comando na sociedade e o conjunto do proletariado 

desprovido de uma educação de qualidade, vende sua força de trabalho a preço baixo.

As extensas jornadas de trabalho impedem o trabalhador de ter a condição plena 

de estudos. O burguês por sua parte, não quer se sujeitar à ação laboral. Há de se obrigar por 

tanto que o homem das ciências trabalhe e possibilitar que o trabalhador laboral estude. Essa 

dupla ação resultaria na própria dissolução do burguês enquanto sujeito/conceito como tal, ao 

passo que sua condição de burguês resulta no comando das atividades laborais e não em sua 

execução prática.

Pois, a superação da atual divisão social do trabalho capitalista, no qual uns 

poucos exercem apenas funções de comando intelectual e uma grande massa exerce funções 

laborais/braçais, só irá ser possível quando os trabalhadores braçais puderem ter acesso ao 

saber elaborado e os intelectuais realizarem atividades braçais, de modo tal que permita o fim 

desse grande fosso entre os que comandam e os que trabalham. 

O proletariado também se dissolveria enquanto tal, posto que 

teria/obteria/trabalharia para ter consciência/reflexão do trabalho que executaria, e dos frutos 

que obtivera em sua produção, superando o trabalho que lhe é indiferente/alienado. Obtendo, 

assim, consciência de todo o processo de produção, da elaboração, da execução e do resultado 

de seu produto, refletindo sobre esse. Seria o fim do trabalho alienado e do estranhamento 

social. O encontro entre produto e produtor.

A condição de existência dessa educação que pressupõe o fim da divisão social do 

trabalho tal como se entende hoje é simultaneamente resultado/resultante da superação da 

divisão entre as classes. A emancipação econômica seria sua condição primeira de existência. 

Mas para oferecer as oportunidades equitativas, mesmo que mantendo o princípio da 
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alteridade, para superar definitivamente o fosso/abismo entre as capacidades de acesso ao 

conhecimento que separa hoje a humanidade, faz-se necessário a instrução integral como 

resultado/resultante, fruto/árvore do socialismo e da liberdade entre os povos. 

Com tal educação, igual para todos, com o culto do trabalho como única fonte de 
direitos e dignidade pessoal, e com a ajuda da potência da opinião pública 
esclarecida e purificada, os crimes serão uma rara exceção, uma doença, e você não 
precisará mais de prisões, nem de policiais, nem de carrascos (BAKUNIN, 2000, 
Oeuvres Complètes, tradução nossa). 

A emancipação econômica aliada à emancipação intelectual decorrente do 

processo da instrução integral seria a base da construção de uma nova sociedade, o fim da 

divisão entre os que apenas comandam/pensam e aqueles que apenas executam/trabalham, do 

fim dessa divisão e o início da instrução das massas decorre, para Bakunin, uma série de 

questões como a diminuição do crime, a construção criativa da humanidade etc.

O socialismo assim, que tem como condição previa a revolução social, e a 

emancipação econômica que essa provocaria, teria que para se permanecer e para se 

desenvolver e se efetivar de fato, acabar com a separação não apenas material que divide as 

classes, mas moral e cultural, que consolidar e construir a instrução integral como condição de 

efetivação da sociedade socialista futura.

CONCLUSÃO

Considerando o que foi apresentado no decorrer do texto, a Educação é uma peça-

chave para a humanidade sair cada vez mais da sua condição de animalidade e rumar para sua 

liberdade. A educação enquanto sistematização do pensamento é um processo que 

concatenado com o trabalho conforma a vontade. A vontade, por sua vez, enquanto efetivação 

do pensamento e ação, entre trabalho e Educação, possibilita ao homem uma maior 

independência frente à luta e as adversidades da natureza para assim poder rumar a liberdade.

Entretanto, no capitalismo, a partir da divisão social trabalho imposta pela 

apropriação da força de trabalho da burguesia sobre o proletariado, ocorre uma fissura entre 

ação e pensamento, entre educação e trabalho.  Fica impossibilitado no regime do capital a 

efetivação da vontade e a conquista da liberdade, pois no capitalismo não ocorre a 

concatenação entre trabalho e educação, pois a minoria pequeno-burguesa/burguesa estuda e 



o ESTADO

A tradição marxista é peremptória: o Es
tado é explicitamente concebido a partir do Ma
nifesto e do 18 do Brumário (e em todos os
textos cláss1cos ulteriores, sobretudo de Marx
sobre a Comuna de Pavis e de Lenine sobre
o Estado e a Revolução) como aparelho
repressivo. O Estado é uma «máquina» de
repressão que ,permite às classes dominantes
(no século XIX à classe burguesa e à «classe»
dos proprietários de terras) assegurar a sua
dominação sobre a classe operária para a
submeter ao processo de extorsão da mais
-valia (quer dizer, à exploração crupitalista).

O Estado é então e antes de mais aquilo
a que os clássicos do marxismo chamaram
o aparelho de Estado. Este termo compreende:
não só o aparelho especializado (no sentido
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estrita) cuja existência e necessidade reconhe
cemos a partir das exigências da rprá.tica jurí
dica, isto é a policia - os tribunais - as pri
sões; mas também o exér0ito, que (o ~raleta
riado pagou esta eXiperiênciacom o seu sangue)
Lntervém directamente como força repressiva
de arpodoem última instâmcia quando a polícia,
e os seus co~pos auxiliares eSlpecializados, são
«ultrapR.ssados pelos a;contecimentos»; e acima
deste conjunto o chefe do Estada, a governo e
a administração.

Apresentada sab esta forma, a teoria mar
xista-Ieninista do Estado capta o essencial,
sem dúvida. O aparelho de Estado que define
(' Estado coma força de execuçãO'e de interven
ção repressiva, «ao ser,viça das classes domi
nantes», na luta de classes travada pela bur
guesia e pelos seus aliados cantra a proleta
rIado é de facto o Estado, e define de facto
a «função» fundamental deste.

DA TEORIA DESCRITIVA A TEORIA

No entanto, também aqui e à semelhança
do que fiZÉ'mas notar a propósito da metáfora
do edifício (infraestrutura e superestrutura),

esta rupresentação da natureza do Estada per
manece descritiva.

Como vamos empregar várias veres este
adjectivo (descritivo) e, para evitar qualquer
equívoco, impõe-se uma breve explicação.

Quando dizemos, falando da metáfora do
edifíciO', eu falando da «teoria» marxista do
Estado, que são concepções ou representações
descritivas do seu objecto, não pretendemos
com isso criticá-Ias. Pelo contrário, pensamos
que as grandes descobertas científicas não
podem evitar passar pela fase a que chama
remos de uma <<teoria» descritiva. Fase essa
que seria a primeira fase de toda a teoria,
pelo menos no domíniO' que nos ocupa (o da
ciência das formações sociais) . Como tal,
poder-se-ia - e segundo cremos deve-se até 
encarar esta fase como uma fase transitória,
necessária ao desenvolvimento da teoria. Ins
crevemos o seu carácter transitório na nossa
expressão: «teoria descritiva» assinalando, na
conjunção dos termos que empregamos, o equi
valente a uma espécie de «contradição». Com
efeito, o termo de teoria «briga» decerto modo
com o adjectivo «descritiva» que lhe está
aposto. Muito precisamente, isto quer dizer:
1) que a «teoria descritiva» é de factO', sem dú-
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vida. possivel, o começo sem retorno da teoria,
mas 2) que a forma «descritiva» em que a te0
ria. se apresenta exige., precisamente pelo efeito
desta ~contradição», um desenvolvimento da
teoria que ultrapassa a forma da «des.crição».

Precisemos o nosso pensamento, voltando
ao nosso objecto presente: o Estado.

Quando dizemos que a «teoria» marxista
do Estado, de que dispomos, permanece em
parte «descritiva», isto significa antes de mais
que esta deoria» descritiva é, sem dúvida
possível, o próprio começo da teoria marxista
do Estado, e que este começo nos dá o essen
cial, isto é, o princípio decisivo de todo o desen
volvimento ulterior da teoria.

Diremüscom efeito que a teoria descritiva
do Estado é correcta, dado que podemos per
feitamente fazer correS/ponder à definição que
ela dá do seu objeoto a imensa maioria dos
f!l;ctos observáveis no domínio a que ela se
refere. Assim, a definição do Estado como
Estado de classe, existente no aparelho de
Estado repressivo, es.clarece de uma maneira
fulgurante todos Os fados observáveis nas di
versas ordens da repressão sej!l;mos seus domí
nios quais forem: dos massacres de Junho d.e
48 à Comuna de Paris, do sangrento Domingo
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de Maio de 1905 em petrogrado, da Resi8
LêIlJcia.de Charonne, etc .... às simples (e rela
tivamente anMinas) intervenções de uma «cen
sura» qu~ proíbe a Religiooa. de Diderot ou
uma peça de Gatti sobre Franco; ela esclarece
todas as forma.s directas ou indirectas de eXiplo
ração e de extermínio d!liSmassas ípqpulares (as
guerraS imperialistas); ela esclareoe a subtil
(/orninaçâo quotidiana em que está brutalmente
presente, por exemplo nas formas da demo
(oracia política, aquilo a que Lenme chamou
dt'pois de Marx, a ditadura da burguesia.

Contudo, a teoria descritiva do Estado
rnpresenta uma fase da constituição da teoria
que exije por si mesma a «superação» desta
fase. Porque é claro que soea definição em ques
1:10 nos dá efectivamente meios para identificar
" reconhecer os f3Jctos de opr,essão relacio
nando-os com o Estado, concebido como apa
1"1'lho repressivo de Estado, este «pôr em
n'laGão» dá lugar a um género de evidência
lllllito particular a que mais adiante vamos
"('ferir-nos: «sim, é isso, é verdade! ... » 1. E a

1 Cf mais adiante: A propósito da ideologia.
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acumulação dos factos sob a definição do
Estado, se mult~plica a sua ilustração, não faz
avançar realmente a definição do Estado, isto
é, a sua teollia científka. Toda a teoria descri
tiva ,corre pois o risco de «bloquear» o desen
volvimento, no entanto indispensável, da teoria.

É por isso que julgamos indispensável, para
desenvolver esta teoria descritiva em teoria,
i~to é, para compreendermos mais profunda
mente os mecanismo do Estado e do seu fun
cionamento, acrescentar alguma coisa à defi
nição clássica do Estado ,como aparelho de
Estado.

o ESSENCIAL DA TEORIA MARXISTA DO ESTADO

Precisemos antes de mais um ponto impor
tante: o Estado (e a sua existência no seu
aparelho) só tem sentido em função do poder

de Estado. Toda a luta de classes política gira
em torno do Estado. Quer dizer: em torno da
detenção, isto é, da tomada e da conservação
do poder de Estado, por uma certa classe, ou
por uma aliança de classes ou de fracções de
classes. Esta primeira precisão obriga-nos por
tanto a distinguir o ,poder de Estado (conser-
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vação do poder de Estado ou tomada do poder
de Estado), objectivo da luta de classes política
IPor um 1000, e o ~arelho de Estado por outro
Indo.

Sabemos que o apa.re1ho de Estado pode
lll'rmane.cer intacto, como o provam as «revolu
I;ÔCS»burguesas do século XIX em França
(1830, 1848) ou os gol;pes de Estado (o Dois
li;.; Dezembro, Maio de 1958) ou as quedas do
l':stado (queda do Império em 1870, queda da
:\." República em 1940), ou a ascensão política
da pequena burguesia (1890-95 em França),
dc., sem que o aparelho de Estado seja afec
lado ou modificado por este facto: pode perma
']I{'cer intacto apesar dos aJcontecimentos polí
Licos que 8Jfectaan a detenção do poder de
I';cüado.

Mesmo após uma revolução social como a
di' 1917, uma grande parte do aparelho de
I':stado permaneceu intacta após a tomada do
1")der de Estado pela aliança do proletariado
(' dos camponeses pobres: Lenine não se cansou
d,' o repetir.

Podemos dizer que esta distinção entre
,poder de Estado e aparelho de EstOOo faz
Il:tr·te da «teoria marxista» do Estado, de
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maneira expllcita a partir do 18 do Brumário
e das Lutas de ClMSC8 em França de Marx.

!Para resumirmos sobre este ponto a deoria
marxista do Estado», podemos dizer que os
c1ássi,cos do marxismo sempre afirmaram:
1) o Estado é o aparelho repressivo de Estado;
2) é preciso distinguir o poder de Estado do
a.parelho de Estado; 3) o objectivo das lutas
de classes visa o ,poder de Estado e, cons€
quentemente, a utilização feita pela.s classes (ou
aliança de classes ou de fracçÕ€s de classes),
detentoras do poder de Estado, do aparelho
de Estado em função dos seus objectivos de
classe; e 4) o proletariado deve tomar o poder
de Estado para destruir o aparelho de Estado
burguês existente, e, numa primeira fase, subs
tituÍ-Io por um lliparelbo de EstaAlo completa
mente diferente, proletário, depois em fases
ulteriores, ini.ciar um processo radical, o da
destruição do Estado (fim do rpoder de Estado
e de todo o poder de Estado).

Deste ponto de vista, e por conseguinte o
que nós nos proporíamos acrescentar à «teoria
marxista» do Estado, já figura nela. Mas
parece-nos que esta teoria, assim completada,
permanece ainda em parte descritiva embora
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comporte já elementos complexos e diferen
ciais cujo funcionamento e jO'gO'só podem ser
compreendidos mediante o recurso a um arro
fundamento teórico suplementar.
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OS APARELHOS IDEOLóGICOS DE ESTADO

o que é ,preciso acrescentar à «teoria mar
xista» do Estado é pois outra coisa.

Devemos agora avançar com prudência
num terreno onde, de facto, os clássicos do
marxismo nos precederam há longo tempo,
mas sem t€r sistematizado, sob uma forma
teórica, os progressos decisivos que as suas
experiências e os seus métodos e processos
(démarches) implicaram. As suas experiências
(~métodos permaneceram de facto no terreno
da prática política.

De facto, na sua 'prática política, os clás
sicos do marxismo trataram o Estado como
uma realidade mais complexa do que a defini
<Jio que dele se dá na «teoria marxista do
Estado», mesmo completada como a apresen
bmos. Na sua prática reconheceram esta com-
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plexidade, mas não a exprimiram numa teoria
correspondente '.

Gostaríamos de tentar esboçar muito esque
maticamente esta teoria correspondente. Para
esse fim, prcpomos a tese seguinte.

Par a se avançar na teoria do Estado, é
indispensável ter em conta, não só a distinção
entre poder de Estado e aparelho de Estado)
mas também outra realidade que se situa
manifestamente do lado do ruparelho (repres
sivo) de Estado, mas não se confunde com ele.
Designaremos esta realidade pelo seu conceito:
os aparelhos ideológicos de Estado.

Que são os 8Jparelhos ideológicos de Estado
(AlE) ?

Não se confundem com o aparelho (repres
sivo) de Estado. Lembremos que na teoria

1 S;ogundo o que conhecemos, Gramsci foi o único

que se aventurou nesta via. Teve a ideia «singular» de
que o Estado não se reduzia ao aparelho (repressivo)
de Estado, mas compreendia, como ele dizia, certo nú

mero de insti tuições da «sociedade civil»: a Igreja, as
Escolas, os sindicatos, etc. Gramsci não chegou infeliz
mente a siBtematizar estas instituições que permanece
ram no estado de notas perspicazes, mas parciais (cf.
Gramsci: Oeuvres Coisies, Ed. Sociales, pp. 290-291
(nota 3), 293, 295, 436. Cf. Lettres de Prison, Ed. Socia
les, p. 313.
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marxista, o Aparelho de Estado (AE) com
preende: o Governo, a Administração, o Exér
cito, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc.,
que constituem aquilo a que chamaremos a
partir de agora o Aiparelho Re:pressivo de
Estado. Repressivo indica que o Aparelho de
Estado em questão «funciona pela violência»,
- .pelo menos no limite (porque a repressão,
por exemplo administrativa, pode revestir for
mas não físicas).

DesLgn3JmOSpor Aparelhos Ideológicos de
Estado um certo número de realidades que se
3Jpresentaill ao observador imediato sob a forma
de instituições distintas e especializadas. Pro
pomos uma lista empírica destas realidades
que, é iClaro,necessitará de ser examinada por
menorizadametllte, posta à prova, rectificada
e reelaborada. Com todas as reservas que esta
exigência implica, podemos desde já considerar
como Aparelhos Ideológicos de Estado as ins
tituições s~guintes (a ordem pela qual as enun
ciamos não tem qualquer significado parti
cular) :

- O AlE religioso (O sistema das diferentes
Igrejas) ,
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- o AlE escolar (o sistema das diferentes
~()Ilas públicas e particulares),

- o AlE familiar 1,

- o ALE jurídico 2,

- o AlE polLtico (o sistema iPOlítico de
que fazem parte os diferentes partidos),

- o ALE sindical,

- o AlE da informação (imprensa, rádio-
-televisão, etc.),

- o ALE ,cultural (Letras, Belas Artes,
desportos, etc.).

Dissémos: os AlE não se Iconfundem com
o A!parelho (repressivo) de Estado. Em que
consiste a diferença?

Num primeiro momento podemos observar
que, se existe ,um Acparelho (repressivo) de
Estado, existe uma pluralidade de Aparelhos
ideológicos de Estado. Supondo que ela existe,

1 A Família desempenha manifestamente outras
funções para além das de um AlE. Intervém na repro
dução da força de trabalho. E, segundo os modos de
produção, unidade de produção e (ou) unidade de
consumo.

2 O «Direito» pertence simultaneamente ao Apare
lho (repressivo) de Estado e ao sistema dos AlE.

44

a unidade que COQlstituiesta pLuralidade de ALE
num corpo único não é imediatamente visível.

Num segtlJ11domomento, podemos constatar
que enquanto o aparelho (repressivo) de Es
tado, unificado, pertence inteiraanente ao domí
nio público, a maioria dos Aparelhos Ideoló
gicOS de Estado (na sua dispersão aparente)
releva pelo contrário do domínio privado. Pri
vadas são as Igrejas, os Partidos, os sindicatos,
as famílias, algumas escolas, a maioria dos
jornais, as empresas culturais, etc., etc ....

Por agora deixemos de parte a nossa pri
meira observação. Mas o leitor 'não deixará
de relevar a segunda para nos perguntar com
que direito podemos considerar ,como Apare
lhos Ideológicos de Estado instituições que, na
sua grande maioria, não possuem estatuto
público, e são pura e simplesmente instituições
privadas. Como Marxista consciente que era,
Gramsci já salientara esta objecção. A distin
ção entre o público e o privado é uma distinção
interior ao direito burguês, e válida nos domí
nios (subordinados) em que o direito burguês
exerce os seus «poderes». O domínio do Estado
escapa-lhe porque está «para além do Direito»:
o Estado, que é o Estado da classe dominaJllte,
não é nem público nem privado, é pelo con-
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trário a co.ndição de toda a distinção entre
públ1co e privado. Podemos dizer a mesma
coisa partindo agora dos nossos Aparelhos Ideo
lógicos de Estado. P01lJCOimporta que as ins
tituições que os realizam sejam «públicas» ou
«;privadas». O que importa é o seu funciona
mento. Instituições rprivadas podem perfeita
mente «funcionar» como Aparelhos Ideológicos
de Estado. Uma análise U!Il1 pouco mais pro
funda de qualquer dos AlE seria suficiente
para provar o que acabámos de dizer.

Mas vamos ao essendal. O que distingue
os AlE do Aparelho (repressivo) de Estado,
é a diferença fundamental seguinte: o Aparelho
repressivo de Estado «funciona pela violência»,
enquanto os Aparelhos Ideológicos de Estado
funcionam «pew, ideologia».

Podemos precisar rectificaooo esta distin
ção. Diremos de facto que qualquer .A:parelho
de Estado, seja de rep:-essivo ou ideoló.5"ico,
«funciona» simultaneamente pela violência e
pela ideologia, mas com uma diferença muito
importante que impede a confusão dos Apare
lhos IdeológÍ'Cos de Estado com o Aparelho
(repre~sivo) de Estado.

Ê que em si mesmo o Aparelho (represlsivo)
de Estado funciona de uma mameira mass,iva-
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m€'Ilte prevalente pela repressão (inclusive fí
ska), embora funcione secundariamente pela
ideologia. (Não há 81parelhorpuramente repres
sivo). Exemplos: o Exército e a Políoia funcio
nam também pela ideologia, simultaneamente
para assegurar a· sua própria coesão e repro
dução e pelos valores que projeetam no exterior.

Da mesma maneira, mas inversamente, deve
mos dizer que, em si mesmos, os .A:parelhos
Ideológicos de Estado funcionam de um modo
massivamente prevalente pela ideologia) em
bora funcionando secundariamente pela re
Ipressão, mE'smo que no limite, mas apenas no
Emite, esta seja bastante atenuada, dissimu
lada ou até simbólica. (Não há aparelho pura
mente ideológico). Assim a e~cola e as Igrejas
«educam» por métodos apropriados de sanções,
de exclusões, de selecção, etc., não só os seUs
oficiantes, mas as suas ovelhas. Assim a Famí
lia... Assim o Aparelho IE cultural (a cen
sura, para só mencionar esta), etc.

Será útil referir que esta determinação do
duplo «funcionamento» (de ma,neira prevalente,
de maneira secundária) pela repressão e pela
ideologia, consoante se trata do Aparelho (re
pressivo) de Estado ou dos Aparelhos Ideo
lógicos de Estado, permite compreEnder o facto
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de constantemente se tecerem combinações
muito subtis explícitas ou tácitas entre o jogo
do Aparelho (repressivo) do Estado e o jogo
dos Aparelhos Ideológicos de Estado? A vida
quotidiana oferece-nos inúmeros exemplos disto
que é preciso estudar em pormenor para irmos
mais além da simples observação.

Esta observação obre-nos a via da com
preensão do que constitui a unidade do corpo
aparentemente dispar dos AlE. Se os AlE
«funcionam» de maneira massivamente preva
lEnte pela ideologia, o que unifica a sua diver
sidade é precisamente este funcionamento, na
medida em que a ideologia pela qual funcio
nam é sempre unificada apesar das suas con
tradições e da sua diversidade, na, ideologia
dominante) que é a da «classe dominante» ...
Se quisermos considerar que em principio a
«classe dominante» detém o poder de Estado
(de uma forma franca ou, na maioria das
vezes, por meio de Alianças de classe ou de
fracções de classes), e dispõe portanto do Apa
relho (repressivo) de Estado, podemos admitir
que a mesma classe dominante é a.ctiva nos
Aparelhos ideológicos de Estado. É claro, agir
por leis e decretos no Aparelho (repressivo)
de Estado e «agir» por intermédio da ideologia

dominante nos Aparelhos ideológicos de Estado
são duas coisas diferentes. Será preciso entrar
no pormenor desta diferença, - mas ela não
poderá esconder a realidade de uma profunda
identidade. A partir do que sabemos, nenhnma,
elasse pode duravelmente dACtero poder de Es
tado sem exercer simultaneamente a sua hege
mania sobre e nos Aparelhos Ideológicos de
Estado. Dou um único exemplo e prova: a preo
cupação lancinante de Lenine de revolucionar
o Aparelho ideológico de Estado escolar (entre
outros) para permitir ao proletariado sovié
tico, que tinha tomado o poder de Estado, asse
gurar o futuro da ditadura do proletariado e
a passagem ao socialismo ".

Esta última nota permite-nos compreender
que os Aparelhos Ideológicos de Estado podem
ser não só o al1'o mas também o local da luta
de classes e por vezes de formas renhidas da
luta de classes. A classe (ou a aliança de
classes) no poder não domina tão facilmente

1 Num texto patético datado de 1931, Kroupskaia
cop,ta a história dos esforços desesperados de ~n1ne
e daquilo que ela considera como O seu fracasso (<<L6

chemin parcouru»).
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os AlE como o Aiparelho (N1Pressivo)de Es
tado, e isto não só porque as antigas classes
dominantes podem durante muito teilllPocon
servar neles posições fortes, mas também por
que a resistência das classes exploradas pode
encontrar meios e ocasiões de se exprimir
neles, quer utilizando as contradições existen
tes (nos AIE), quer conquistando pela luta
(nos AlE) posições de combate 1.

Resum8imosas nossas notas.

lOque aqui é dito rapidamente, da luta de
classes nos Aparelhos Ideológicos de Estado, está evi
dentemente longe de esgotar a questão da luta de
classes.

Para abordar esta questão é preciso ter presente
no espírito dois princípios.

O primeiro princípio foi formulado por Marx no
Prefácio à Contribuição: «Quando se consideram tais
perturbações (uma revolução social) é preciso distin
guir sempre entre perturbação material - que se pode
constatar de uma maneira cientificamente rigorosa
das condições de produção económicas, e as formas jurí
dicas, políticas, relígiosas, artísticas ou filosóficas nas
quais os homens tomam consciência deste conflito e
o levam até ao fim.~ Portanto, a luta de classes
exprime-se e exerce-se nas formas ideológicas e assim
também nas formas ideológicas dos AIE. Mas a luta
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Se a tese que propusemos é fundamentada,
somos conduzidos a retomar, embora precisan
do-a num lponto,a teoria marxUstaclássica do
Estado. Diremos que por um lado é preci&>dis
tinguir o poder de Estado (e a sua detenção
por... ) e o .Aparelhode Estado por outro lado.
Mas acrescentaremos que o Aparelho de Es
tado compreende dois corpos: o corpo das
instituições que r~resentll;m o Aparelho re·
pressivo de Estado, por um lado, e o corpo
das instituições que representam o corpo dos
Aparelhos Ideológicos de Estado, por outro
lado.

Mas, se assim é, não podemos deixar de
colocar a questão seguinte, mesmo no estádio,

de classes ultrapassa largamente estas formas, e é
porque as ultraopassa que a luta das classes explora
das pode também exercer-se nas formas dos AIE,
portanto virar contra as classes no poder a arma da
ideologia.

E isto em virtude do segundo princípio: a luta
de classes ultra,passa os AlE porque está enrai
zada em qualquer outra parte que não na ideologia,
na infraestrutura, nas relações de produção que são
relações de exploração e que constituem a base das
relações de classe.
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muito sumário, das nossas indicações: qual é
exactamente a medida do papel dos Aparelhos
Ideológicos de Estado? Qual pode ser o fun
damento da sua importância? Noutros termos,
a que corresponde a «função» destes Aparelhos
Ideológicos de Estado, que não funcionam pela
repressão, mas pela ,ideologia?
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SOBRE A REPRODUÇAO DAS RELAÇõES DE
PRODUÇAO

Podemos rugora responder à nossa questão
central que permaneceu em susrpenso durante
longas páginas: C01'nO é assegurada a reprodu
ção das relações de proàfuçáAO?

Na linguagem da tópica (,infraestrutura,
superestrutura), diremos: é, em grande ,parte
assegurada 1 pela superestrutura, jurídicü;pOlí
tica e ideológica.

Mas visto que considerámos dooispensável
ultrapassar esta linguagem ainda descritiva,

1 Em grande parte. Porque as relações de produ
ção são primeiro reproduzidas pela materialidade do
processo de produção e do processo de circulação. Mas
não se pode esquecer que as relações i<leo16gicas estão
imediatamente presentes nestes mesmos processos.
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diremos: é, em grande parte, assegurnda pelo
exercício do poder de Estado nos Aparelhos
de Estado, no A'Par~lho(~ressivo) de Estado,
por um lado, e nos Aparelhos Ideológicos de
Estado, por outro lado.

Poderemos agora reunir o que foi di,toante
riormente nos três sublinhados seguintes:

1) Todos os Aparelhos de Estado funcio
nam simultaneamente pela repressão e pela
ideologia, com a diferença de que o Aparelho
(repressivo) de Estado funciona de maneira
massivamente prevalente pela revressão, en
quanto os Aparelhos Ideológicosde Estado fUiD.
cionam de maneira massivamente IPrevalente
pela ideologia.

2) Enquanto o ApareTho (repressivo) de
Estado constitui um todo organizado cujos
diferentes membros estão subordinados a uma
unidade de comando, a da política da luta
de classes rupHca-daIpelos representantes polí
t1cosdas .classesdominantes que detêm o poder
de Estado, - os Aparelhos Ideológicos de Es
tado são múltiplos, distintos, «relativamente
autónomos» e. susceptíveis de oferecer um
campo objectivo a contradições que ex:primem,
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sob formas ora limitadas, ora extremas, os
efeitos dos choques entre a luta de ol~ capi
talista e a luta de classes !proletária, assim
como das suas formas subordinadas.

3) Enquanto a nnidade do Aparelho (re
pressivo) de Estado é assegurada pela sua
organização centralizada UJlificadasob a direc
ção dos representantes das classes no poder,
exeeutando a [política de luta de ,classes das
classes no poder, - 'a unidade entre os dife
rentes Aparelhos Ideológicosde Estado é asse
gurada, na maioria das vezes em formas con
tradi tórias, pela ideologia dominante, a da
classe dominante.

Tendo em comtaestas características, pode
mos então representar a reprodução das rela
ções de produção 1 da maneira seguinte, se
gundo uma espécie de «divisão do trabalho»:
o papel do Aparelho repressivo de Estado
consiste essencialmente, enquanto aparelho re
pressivo, em a.ssegurar pela força (física ou

1 Na parte da reprodução para que contribuem o
Aparelho repressivo de Estado e os Aparelhos Ideoló
gicos de Estado.
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não) as condições políticas da reprodução das
relações de produção que são em última análise
relações de exploração. Não só o aparelho de
Estado contribui largamente para se reprodu
zir a ele próprio (existem no Estado carpitalista
dinastias de homens políticos, dinastias de mi
litares, etc.) , mas também e sobretudo, o a.pa
relho de Estado assegura pela repressão (da
mais brutal força físiJca às simples ordens e
interditos administrativos, à censura aberta ou
tácita, etc.), as condições políticas do exercício
dos Ap:uelhos Ideológicos de Estado.

São estes de facto que asseguram, em
grande parte, a própria reprodução das rela
ções de produção, «escudados» no aparelho
repressivo de Estado. É aqui que joga massi
vamente o papel da ideologia dominante, a
da classe dominante que detém o poder de
Estado. É por Intermédio da ideologia domi
nante que é assegurada a «harmonia» (por
vezes precária) entre o aparelho repressivo
de Estado e os Aparelhos Ideológicos de Es
tado, e entre os diferentes Aparelhos Ideoló
gicos de Estado.

Somos assim ,conduzidos a encarar a hipó
tese seguinte, em função da própria diversidade
dos Aparelhos Ideológicos de Estado no seu
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papel úniICo,,porque comum, da reprodução das
relações de produção.

Enumerámos nas formações sociais capita
lis-tas ,contemporâneas, um número relativa
mente elevado de arparelhos ideológicos de
Estado: o a"parelho escolar, o a.parelho reli
gioso, o a,parelho familiar, o aparelho político,
o aparelho sindical, o aparelho de informação,
o a.parelho «cultura!», etc.

Ora, nas formações sociais do modo de
produção «sen)Q,gista» (normalmente dito feu
dal), observamos que, se existe um aparelho
repressivo de Estado único, formalmente muito
semelhante, a verdade é que não só a partir da
Monarquia absoluta, como a partir dos primei
ros Estados antigos conhecidos, ao que nós
conhecemos, o número dos aparelhos ideológicos
de Estado é menos elevado e a sua individuali
dade diferente. Observamos por exemplo que na
Idade Média a Igreja (aparelho ideológico de
Estado religioso) acumulava muitas das funções
hoje atribuídas a vários aparelhos ideológicos
de Estado distintos, novos em relação ao pas
sado que evocamos, em particular funções esco
lares e culturais. A par da Igreja existia o
Aparelho Ideológico de Estado familiar que
desempenhava um p8.ipelconsiderável em com-
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paração com o que deseInilJenha hoje lIlas for
mações sociais c~italistas. Apesar das ~_
cias, a 19reja e a Família não erailll osúni.cos
Aiparelhos Ideológicos de Estado. Existia tam
bém um Aparelho Ideológico de Estado político
(as Cortes, o Parlamento, as diferentes facções
e Ligas políticas, antepassados dos partidos po
lítilcos modernos e todo o sistema IPOlíticodas
Coanunas francas e, depois, das Cidades). Exis
tia também um poderoso .AJparelhoIdeológico de
Estado «pré-sindical», arriscalIldo esta expres
são forçoslamente anacrónica (as poderosas
confrarias dos mercados, dos balIlqueiros e tam
bém as associações dos companheiros, ete.).
Até a Edição e a Informação conheceram UiIn
desenvolvimento incontestável, assim como os
eSlpectáculos, primeiro, parte integrante da
Igreja e depois cada vez mais independootes
dela.

Ora, no período histórico pré...c~italista,
que examin8Jmos a traços largos, é absoluta
mente evidente que existia um Apa;relho Ideo
lógiao de Estado a.om.inante)a Igreja) que
concentrava não só as funções religiosas mas
também escolares, e uma boa parte das fun
ções de imorm8JÇão e de «cultUlI'a».Não é [pOr
8Jcasoque toda a luta ideológica do século XVI
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ao século XVIII, a !partir do !primeiro impulso
dado ,pela Reforma, se ccmcentra lIluma luta
antiderical e anti-religiosa; lIlão é por acaso,
é em função da própria ,posição dominante do
AIparelho Ideológico de Estado religioso.

A Revolução f.rancesa teve antes de mais
por objectivo e resultado fazer passar o poder
de Estado da aristocraJCia feudal para a bur
guesia capitalista.,comereial, queb.rar em parte
o antigo a.pareI:horepressivo de Estado e subs
tituí-Io ;por um novo (ex. o Exército nacional
popular) , - mas também aJtacar o ~are1ho
ideológico de Estado n. o 1: a. Igreja. Dai a
constituição civil do clero, a. confis'cação dos
bens da Igreja e a criação de novos aparelhos
ideológicos de Estado para substituirem o 8.lpa
relho ideológ1co de Estado religioso no seu
p~el dominante.

Naturalmente, as coÍ8oo não andaram por
si: como prova, temos a Concordata, a Restau
ração e a longa luta de classes entre a aristo
cracia fundiária e a burguesia industrial ao
longo de todo o século XIX rpelo estabeleci
mento da hegemonia burguesa n8JS funções
outrora desemrpoohadas pela Igreja: a"ntes de
mais, na Escola. Podemos dizer que a bu.rgue
sia se apoiou no novo a,parelho ideológico
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de Estado político, democrático-parlamentar,
criado nos rprimeiros anos da Revolução, em
seguida restaurado após longas e violen~ lu
tas, durante alguns meses em 1848, e durante
dezenas de anos a.pós a queda do Segundo
Império, a fim de travar a luta contra a Igreja
e de se 8Jpoderar das fUtnçõesideológicas desta,
numa palavra, não só para assegurar a sUJa
hegemonia política, mas também a sua hege
monia ideológica, indispensável à reprodução
das relações de produção ca.pitalistas.

Ê Ipor isso que nos julgamos autorizados a
avançar a Tese seguinte com todos os riscos
que isso comporta: pensamos que o Aparelho
Ideológico de Estado que foi colocado em ,posi
ção dominante nas formações c8Jpitalistas ma
duras, após uma violenta luta de classes
política e ideológica contra o antigo Aparelho
Ideológico de Estado dominante, é o Aparelho
Ideológico escolar.

Esta tese pode parecer paradoxal, se é ver
dade que para toda a gente, isto é, na repre
sentação ideológica que a burguesia pretende
dar a si própria e às classes que ela eXiplora,
parece evidente que o Aparelho Ideológico de
Estado dominante nas formações sociais c3Jpi
talistas não é a Escola, mas o Aparelho Ideo-
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lógico de Estado político, isto é, o regime de
democracia Iparlamentar nascido do sufrágio
universal e das lutas dos partidos.

E no entanto, a história, mesmo recente,
mostra que a burguesia ,pôde e pode muito
bem viver com Aparelhos Ideológicos de Estado
políticos diferentes da democracia parl3Jmentar:
o Império, n.O1 e n.O2, a Monarquia da Carta
(Luís XVIII e Carlos X), a Monarquia parla
mentar (Luís Filipe), a democracia presiden
cialista (de Gaulle), para só falar da França.
Em Inglaterra, as coisas são ainda mais mani
festas. Neste país a Revolução foi particular
mente bem «sucedida» do ponto de vista
burguês, visto que, de maneira diferente da
França, em que a burguesia, aliás devido à
falta de visão da pequena nobreza, teve de
aceder a deixar-se levar ao poder à custa de
«jornadas revolucionárias») camponesas e ple
beias, que lhe custaram terrivelmente caro, a
burguesia inglesa conseguiu «compor» com a
Aristocracia e «partilhar» com ela a detenção
do poder de Estado e a utilização do 8Jparelho
de Estado durante muito tempo (paz entre
todos os homens de boa-vontade das classes
dominantes!) Na Alemanha as coisas são
ainda mais manifestas, visto que foi sob um
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aparelllO ideológico de Estado político em que
os Junkers imperiais (sÍtmboloBismark), o seu
exéreito e a sua poli0ia, lhe serviam de escudo
e de pesso.al dirigente, que a burguesia fez a
sua entrada estrondosa na históflÍa, antes de
«atravessar» a república de Weimar e de se
confiar ao nazismo.

Cremos portanto ter fontes razões para pen
sar que, por detrás dos jogos do seu Aparelho
Ideológ1co de Estado político, que estava à
boca de cena, o que a burguesia .criou como
Aparelho Ideológico de Estado n.O1, e rportanto
dominante, foi o aparelho escolar, que de facto
substituiu nas suasfunçÕ€s o antigo Aparelho
Ideológico de Estado dominante, isto é, a Igreja.
Podemos até acrescEntar: o duo Escola-FamÍ
ha substituiu o duo Igreja-Família.

Porque é que o a;parelho escolar é de fado
o .3Jparelhoideológico de Estado dominante nas
formações sociais crupita1istas e como é que
ele funciona?

Por agora, basta dizer:

1. - Todos os Aparelhos Ideológicos de Es
tado, sejam eles quais forem, concorrem para
um mesmo resultado: a reprodução das rela-
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ções de produção, isto é, das relações de explo
ração crupitalistas.

2. - Cada um deles concorre para este
resultado único da maneira que lhe é própria.
O 3Jparelho político sujei·tando os indivíduos à
ideologia política de Estado, a ideologia «demo
crática», «indirecta» (parlamentar) ou «di
recta» Cplebiseitária ou fascista). O aparelho
de informação embutindo, através da imprensa,
da rádio, da televisão, em todos os «cidadãos»,
doses quotidianas de nacionalismo, chauvi
nismo, liberalismo, moralismo, ete. O mesmo
acontece com o aparelho ,cultural (o prupel do
desporto no .chauvinismo é de primeira ordem) ,
etc. O ruparelho religioso lembrando nos ser
mões e noutras grandes cerimónias do Nasci
mento, do Casamento, da Morte, que o homem
não é mais que cinza, a não ser que saiba amar
os seus -irmãos até ao ponto de oferecer a face
esquerda a quem já o esbofeteou na direita.
O a,parelho familiar ... , etc.

3. - O cOIllcertoé dominado por uma parti
tura ún1ca, perturb3Jda de quando em quando
por contradições (as dos restos das antigas
classes dominantes, as dos proletários e das
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suas organizações): a ,partitura da ldeologia
da classe actualmente dominante, que integra
na sua mús1ca os grandes temas do Huma
nismo dos Grandes Antepassados, que fizeram
antes do Cristianismo o Milagre grego, e de
pois a Grandeza de Roma, a Cidade eterna, e
os temas do Interesse, particular e geral, etc.
Nacionalismo, moralismo e economismo.

4. - Contudo, neste concerto, há um Apa
relho Ideológko de Estado que desempenha
incontestavelmente o papel dominante, embora
nem sempre se preste muita atenção à sua
mús1ca: ela é de tal maneira silenciosa! Tra
ta-se da Escola.

Desde a rpré-1primária, a Escola toma a seu
cargo todas as crianças de todas as cJasses
sociais, e a partir da Pré-Primária, inculca
olhes durante MlOS, os anos em que a criança
está mais «vulneráve!», entalada entre o apa
relho de Estado familiar e o aparelho de Estado
Escola, «saberes práticos» (des «savoir faire»)
envolvidos na ideologia dominante (o francês,
o cálculo, a história, as ciências, a literatura),
ou simplesmente, a ideologia dominante no
estado puro (moral, instrução cívica, filosofia).
Algures, por volta "0S dezasseis anos, uma
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enorme massa de Qriamças üai «na produção»:
são os OIperários ou os pequenos camponeses.
A outr,a parte da juventude eSicolarizável con
tinua: e seja como for faz um troço do cami
nho para cair sem chegar ao fim e preencher
os postos dos quadros médios e pequenos,
empregados, pequenos e médios funcionários,
pequeno-burgueses de toda a espécie. Uma
última parte consegue aceder aos cumes, quer
para cair no semi-desemprego intelectual, quer
para fornecer, além dos «intelectuais do traba
lhador colectivo», os agentes da exploração,
(capitalistas, managers), os agentes da repres
são (militares, polícias, políti,cos, administra
dores) e os profissionais da ideologia (padres
de toda a espécie, a maioria dos qua,is são
«laicos» convencidos).

Cada massa que fica pelo caminho está
praticamente recheada da ideologia que con
vém ao papel que ela deve desempenhar na
sociedade de classes: papel de explorado (com
<c(;onsciência profissiona1», «mora!», «cívica»,
<maJCional»e apolítica altamente «desenvol
vida»); papel de agente da exploração (saber
mandar e falar aos operários: as «relações
humanas»), de agentes da repressão (saber
mandar e ser obedecido «sem discussão» ou
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saber manejar a dem8Jgogia da retórica dos
dirigentes polítkos), ou profissionais da ideo
logia (que s8Jibam tra"tar as consc,iências com
o respeito, isto é, com o desprezo, a chan
tagem, a demagog;i.a que convêm, a.comodados
às subtilezas da Moral, da Virtude, da «Trans
cendência», da Nação, do p8Jpel da Fra"nça no
mundo, etc.).

l!: ,claro, grande nÚimero destas Virtudes
contrastadas (modéstia, resignação, submissão,
ipor um lado, cinismo, desprezo, altivez, segu
rança, categovia, 'cap.acidade para bem-falar e
habilidade) 8Jprendem-se também nas Famílias,
na"s Igrejas, na Trop.a, nos Livros, nos filmes
e até nos estádios. Mas nenhum Aparelho Ideo
lógico de Esta"do diSipõe durante tanto tempo
da audiência obrigatória (e ainda por cima
gratuita ... ), 5 a 6 dias em 7 que tem a semana,
à razão de 8 horas por dia, da totalidade da"s
cTianças da formação social crupitalista.

Ora, é através da aprendizagem de a"lguns
saberes práticos (savoir-faire) envolvidos na
inculcação massiva da ideologia da classe domi
nante, que são em grande parte reproduzidas
as relações de produção de uma formação
social capItalista, isto é, as relações de explo
rados com eXlploradores e de eXiploradores com
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explorados. Os meclmismos que reproduzem este
resulta.do vital para o regime capitalista são
naturalmente envolvidos e dissimulados por
uma ideologia da Escola unive~salmente rei
nante, visto que é uma das formas essenciais
da ideologia burguesa dominante: uma ideolo
giaque representa a Escola como um meio
neutro, desprovido de ideologia (visto que ...
lai.co), em que os mestres, respeitosos da
«consciência» e da diberdade» das crianças
que lhes são confiadas (com toda a con
fiança) pelos «pais» (os quais são igual
mente livres, isto é, proprietários dos filhos)
os fazem aceder à liberdade, à rnoralidade e à
responsabilidade de adultos pelo seu próprio
exemplo, pelos conhecimentos, pela literatura
e pelas suas virtudes «libertadoras».

Peço desculpa aos professores que, em con
dições terríveis, tentam volta:r contra a ideo
logia, ...:ontra o sistema e contra as práticas
em que este os encerra, as armas que podem
encontrar na história e no saber que «ensi
nam». Em certa medida são heróis. Mas são
raros, e qua"ntos (a maioria) não têm sequer
um vislumbre de dúvida quanto ao «trabalho»
que o sistema (que os ultr3Jpassa e esm3Jga)
os obriga a fazer, ipior, dedic3Jill-se ,inteira-
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mente e em toda a consciência à realização
desse trabalho (os famosos métodos novos!).
Têm tão poucas dúvidas, que contribuem até
pelo seu devotamento a manter e a alimentar a
representação ideológica da Escola que a torna
hoje tão «natural», indispensável-útil e até
benfazeja aos nossos contemporâneos, quanto
a Igreja era «natural», indispensável e gene
rosa para os nossooantepassados de há séculos.

De facto, a Igreja hoje foi substituída pela
Escola no seu papel de Aparelho Ideológico
de Estado dmninante. Está emparelhada com
a Família como outrora a Igreja o estava.
Podemos então afirmar que a crise, de uma
profundidade sem precedentes, que por esse
mundo fora abala o sistema escolar de tan
tos Estados, muitas vezesconjugada com uma
crise (já anunciada no Manifesto) que S8JCode
o sistema familiar, adquire um sentido polítko,
se consideramos que a Escola (e o par Escola
-Família) constitui o Aparelho Ideológico de
Estado dominante, Aparelho que desempenha
um papel determinante na reprodução das re
1açães de produção de um modo de produção
ameaçado na sua existência pela luta de clas
sea muudial.
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A PROPóSITO DA IDEOLOGIA

Ao aV8mçarmos o ,conceito de Aparelho
Ideológi~o de Estado, quando dissemos que os
AlE «funcionavam pela ,ideologia», invocámos
uma realidade sobre a qurul é preciso diZ'er
umas pala vnas: a ideologia.

Sabe-se que a exipressão: a ideolo,gia, foi
forjruda por Cabanis, Destuut de Tracy e pelos
seus amigos, que lhe atribuíram por objecto a
teoria (genética) da,s ideias. Quando, 50 anos
mruis tarde, Marx retoma o termo, dá-lhe, a
partir das Obras de Juventude, um sentido
totalmente diferente. A ideologia passa então
a ser o sistema das ideias, das representações,
que domina ° espírito de Um homem ou de
um grupo social. A luta ideológko-politica que
Marx desencadeou nos seus artigos da Gazeta
Renana depressa o confrontariam Icom esta
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