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RESUMO 

 

Para construir cultura e conviver socialmente, o sujeito precisa abdicar de seus desejos 
de satisfação imediata, por meio da sublimação. Em uma sociedade fragmentada e 
administrada essa possibilidade é diminuída e convertida em dessublimação, que está a 
serviço da dominação. Por conseguinte, o intuito deste estudo é compreender a 
constituição da subjetividade no mundo do trabalho e apresentar as (im)possibilidades 
de sublimação no contexto educacional. Parte-se desse conceito para entender quem é o 
sujeito que se forma nesta cultura, visto que a sublimação compõe a subjetividade. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e epistemológica que tem como referência 
a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, sobretudo a partir dos textos de Adorno, 
Marcuse e Horkheimer, e de autores que sustentam essa discussão, como Freud, Marx e 
Kant. Contempla-se o momento histórico de implementação e consolidação do 
capitalismo, reforçado pelos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade e 
suas contradições, para apreender o sentido da subjetividade e quais os seus 
desdobramentos em uma sociedade administrada, que se estrutura pela indústria 
cultural. O incentivo ao consumismo e a transformação do trabalho em mercadoria, 
capaz de gerar lucro, atinge diretamente a educação, que deveria consistir em 
possibilidade de canalização da energia libidinal para a construção de uma civilização 
mais humana mediante a sublimação. Todavia, o trabalho se torna alienado e o homem 
perde a sua universalidade ao não se reconhecer nesta categoria ontológica de 
constituição dos indivíduos. A educação, ao seguir a lógica capitalista, não atinge o 
objetivo da formação cultural, mas se converte em dessublimação ao transformar o 
saber em mercadoria de satisfação imediata. A discussão não se esgota neste estudo. O 
objetivo de suscitá-la não fecha a questão. Para os frankfurtianos, uma resposta pronta 
sobre o que fazer pode sabotar o desenvolvimento do conhecimento necessário para 
qualquer transformação. As condições de mudança estão justamente no campo da 
reflexão e do esclarecimento, pois são os subsídios necessários para uma prática 
consciente. Esta dissertação se insere na linha de pesquisa Cultura e Processos 
Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal 
de Goiás. 
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