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Resenha do livro: 
GUILHERMETI, P. Educação e sensibilidade: ampliação e regressão da experiência 
sensível na formação cultural. Guarapuava, PR: Editora da UNICENTRO, 2007. 
 
Por Carlos Herold Junior
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 A publicação de Educação e Sensibilidade deve ser saudada não só por aqueles que 
analisam a educação a partir do ponto vista frankfurtiano, mas também pelos estudiosos do 
desenvolvimento da educação na modernidade. Sobretudo, se o foco da atenção se dirigir 
para os impactos da crescente incorporação produtiva da tecnologia, nos diferentes 
processos de “percepção” do mundo. 
 Paulo Guilhermeti é professor da Universidade do Centro-Oeste do Paraná, em 
Guarapuava, e dedica-se a estudos na área de filosofia da educação tendo como aporte 
teórico as importantes contribuições da Escola de Frankfurt, principalmente as de Adorno. 
A obra em questão trata-se de sua tese de doutorado, defendida em 2002, no programa de 
pós-graduação da UNIMEP, sob orientação de Bruno Pucci, que também prefacia 
Educação e sensibilidade. A versão publicada foi submetida a uma cuidadosa revisão, 
tirando do texto os necessários zelos acadêmicos de um trabalho a ser avaliado por uma 
banca, o que fez com o que o autor, de fato, conseguisse elaborar seu texto chamando um 
grande espectro de leitores para o diálogo. 
 Além de uma introdução, intitulada A dialética da cultura moderna: civilização e 

barbárie, e de uma conclusão, que possui o título Para além da educação e da 

sensibilidade danificadas, o livro conta com mais quatro capítulos, que giram em torno da 
seguinte questão: levando em conta o processo de instrumentalização da sensibilidade 
humana pelos variados processos de desenvolvimento tecnológico, e de mercantilização 
das relações sociais operadas no capitalismo, quais são as possibilidades de uma “educação 
emancipatória” que faça frente aos generalizados processos de “semiformação”? 
 No capítulo I, Sensibilidade e formação cultural na modernidade, Guilhermeti 
investiga sua questão analisando-a do ponto de vista histórico, buscando entender como o 
desenvolvimento da modernidade, principalmente na incorporação produtiva da ciência e 
da tecnologia, transformou a “percepção sensível dos homens, sua experiência consigo 
mesmo e com o mundo” (p.29). Nesse capítulo encontramos referências e textos de 
Descartes, Bacon, Descartes, Kant, Marx e Lafargue. O cerne do raciocínio do autor é que 
com o desenvolvimento do capital, a ciência e o mercado interpõem-se ao relacionamento 
entre homem e natureza mediada pelo trabalho. Utilizando o vocabulário de Marx, 
Guilhermeti diz que “Cada passo dado à frente, quer dizer, na afirmação de um mundo 
fundado na lógica do equivalente significava, também a incorporação ao meio social de 
experiências destituídas de imediatez” (p.31). Ou ainda: “A substituição do conhecimento 
sensível, vinculado ao corpo, pela atividade quantificadora, própria do raciocínio abstrato, 
revela o fundamento do mundo moderno: a razão e seu caráter instrumental.”(p. 32) 
 O capítulo II, Os sentidos disciplinados, é baseado na análise histórica da 
construção e domínio da “razão instrumental” e mostra a forma como a forma de trabalho 

abstrato capitalista levou ao mais alto nível a instrumentalização de todas as capacidades 
humanas, principalmente com o desenvolvimento do taylorismo. Guilhermeti dá voz a 
Taylor e o critica, estabelecendo uma análise com Walter Benjamin e Herbert Marcuse, 
pontuando questões concernentes ao desenvolvimento do trabalho capitalista, sustentadas 
pelos estudos desenvolvidos por Braverman. É tendo esse rico conjunto de autores que 
Guilhermeti constata: 
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A degradação da experiência sensível no processo de 
racionalização e mecanização evidencia a persistência da razão 
instrumental e consagra objetivamente a separação entre pensar e 
fazer, disciplina os sentidos à lógica da acumulação e danifica, 
definitivamente, a experiência, a memória e a tradição anteriores, 
que proporcionam aos homens, através do trabalho, a objetivação e 
a exteriorização da subjetividade formadora da sua identidade com 
o universo social (GUILHERMETI, 2007, p. 71). 

 
 
 Tendo como título Ampliação e regressão da experiência sensível, o capítulo III é o 
lugar onde o diálogo com Adorno se inicia de forma central, guiando as reflexões. O texto 
começa aprofundando as críticas e constatações feitas nos capítulos anteriores em relação à 
instrumentalização da sensibilidade humana na história do capitalismo. Depois, pondera: 
para que a defesa da Bildung feita por Adorno, analisada como “unidade entre experiência 
e conceito” (p.102), efetive-se, há que se levar em conta a exigência de “confrontar a 
imposição totalizante do capital”(p.96) Essa luta, além da possibilidade de contrapor à 
“regressão da experiência sensível” - que em Adorno e no livro são largamente 
tematizados pela questão da música e dos desenvolvimentos técnicos de sua difusão – 
relaciona de forma extremamente pertinente a “falta de sensibilidade” que se materializa 
tanto “nos pequenos atos de violência da vida cotidiana”(p. 105), assim como nas 
demonstrações cabais de barbárie que passam pelos racismos e genocídios. Sem dar a esse 
processo nenhum traço de inexorabilidade, o autor retoma a análise feita por Adorno sobre 
o “artista teniente”, como “representante do homem íntegro”(p.110), utilizado como figura 
demonstrativa da “possibilidade de manter viva a negatividade frente ao mundo...”(p.109) 
 No capítulo IV, Educação, sensibilidade e emancipação,  seguindo a necessidade 
da análise negativa defendida por Adorno, Guilhermeti começa a focar as possibilidades 
educacionais em uma sociedade em que a “indústria cultural consolida definitivamente o 
poder do capital sobre toda sociedade” (p.87). Tem por base o reconhecimento de que não 
só a educação formal, mas a também doméstica, deve passar pelo crivo que possibilite 
enfrentar o caráter totalizante do capital no que tange ao “empobrecimento” sensitivo. É na 
conclusão que encontramos a defesa do autor sobre a necessidade, então, de construir uma 
educação que vise “contribuir para a auto-reflexão da formação convertida em 
semiformação, para a crítica da ideologia e incentivar a autocrítica dos indivíduos 
semiformados e que se julgam já formados” (p.133). E isso, com o objetivo se pensar um 
mundo “em que a justiça, a liberdade e a fraternidade não façam mais parte das discussões 
dos homens porque elas são plenamente vividas como experiência cotidiana”(p. 137) (sem 
grifos no original). Mesmo cotidiana, essa vivência só poderá ser “percebida” tendo por 
base uma educação como Bildung, que proporcione o entendimento do caráter histórico e 
construído da sociedade.  
 A importância do conjunto desse trabalho se realiza não só na riqueza das 
constatações que o compõem e que foram apresentadas, mas também nos pontos em que 
suscitam maiores discussões. À guisa de discussão, citaríamos a forma como Guilhermeti 
trata as transformações do mundo do trabalho: devido a sua postura radicalmente crítica ao 
capitalismo, a força da escrita de Guilhermeti deixa como rastro uma análise que pode ser 
percebida como uma visão saudosista das formas de trabalho anteriores à manufatura e à 
grande-indústria, além de deixar transparecer um certo “determinismo tecnológico” no que 
tange aos impactos do mundo moderno sobre a sensibilidade. Bruno Pucci, no prefácio, já 
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observa isso ao falar da possibilidade das análises e posicionamentos de Guilhermeti serem 
percebidos como “anacronismo”. Entretanto, Guilhermeti, em várias oportunidades de 
Educação e Sensibilidade, e justamente nos momentos do “diálogo” em que nota esse 
perigo, adverte seus leitores que o quê está em questão não é um “retorno”. Um exemplo 
dessa advertência encontramos quando é analisado o papel e as características educacionais 
vistas, pelo autor, com “bons olhos”: “Não se trata de voltar ao passado, mas induzir pelo 
exemplo da cultura clássica a constituição de uma formação a partir do ideal de 
humanidade, a superação prática do domínio da economia e seus mecanismos de 
formalização e ocultamento da realidade” (p. 97). 
 Com isso, acreditamos que a valia de Educação e Sensibilidade se concretiza tanto 
pelo rigor teórico, como pelas questões que suscita, levantadas que são pela fluidez e 
assertividade do texto. Questões essas de grande relevância e atualidade para todos aqueles 
que se interessam pela história, filosofia e sociologia da educação, e que discutem essas 
disciplinas tendo por base o reconhecimento da importância das transformações históricas 
nas formas do trabalho para as discussões das problemáticas educacionais. 
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