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RESUMO 
A proposta desse trabalho é refletir sobre o processo de formação de subjetividades e sobre o papel da 
educação nesse processo,  levando em  consideração o pensamento de Marx e  seu desenvolvimento na 
obra  de  Lukács.  A  intenção  é  salientar  alguns  aspectos  do  pensamento  dos  autores  em  relação  ao 
processo de subjetivação, de  forma a  identificar referências que sirvam a uma educação emancipatória, 
entendendo‐a  como uma  instância mediadora de  tal processo. Referindo‐se  a  essa questão, Marx nos 
apresenta  a  peculiaridade  da  vida moderna,  na  qual  há  uma  cisão  entre  indivíduo  privado  e  cidadão. 
Enquanto  na  sociedade  estamental  se  verificava  o  confinamento  da  individualidade  à  sua  expressão 
imediata,  separada  de  sua  expressão  universal,  na  sociedade  moderna,  ao  contrário,  tem‐se  o 
reconhecimento formal da universalidade humana, uma abstração que faz prevalecer e se assenta mesmo 
sobre as diferenças de conteúdo da vida real. Marx nos aponta, a esse respeito, que não se trata de uma 
abstração como mera operação do pensamento, mas de uma categoria da objetividade social que dispõe 
os meios e  condições nas quais  se dá o processo de  individuação. Aqui a análise marxiana, em grande 
medida  desenvolvida  por  Lukács,  se  distancia  da  perspectiva  pós‐moderna  para  a  qual  a  noção  de 
universalidade não passa de um modelo, um engodo ou uma construção arbitrária. O que Marx procura 
demonstrar é que a universalidade do gênero humano, ao constituir‐se efetivamente a partir do mercado 
mundial, parametra a formação das individualidades, a despeito da forma alienante como isso se dá.  Essa 
relação  singular‐universal  é  sempre  mediada  pela  categoria  da  particularidade,  que  se  constitui  de 
elementos múltiplos  que  incidem  de  forma  determinada  sobre  a  formação  das  individualidades.  Essas 
mediações particulares, na sua aparição  fenomênica,  terminam por obscurecer a  relação com o gênero 
enquanto  tal, em  seu grau de universalidade maior. De  forma que a  consideração da noção de gênero 
como  sendo  da  ordem  da mera  idealidade  pode  ser  compreendida  pela  aparente  opacidade  que  se 
interpõe entre o indivíduo e o universal.  Ocorre que o desvelamento dessa relação é de suma importância 
para que não se caia no entendimento equivocado do indivíduo abstraído de suas conexões objetivas.  O 
esclarecimento desse processo traz desdobramentos na consideração sobre os fundamentos da educação, 
na medida em que coloca em foco o momento da particularidade que vincula o processo de formação das 
individualidades à objetividade  social da universalidade humana,  trazendo para o  campo educacional a 
questão da possibilidade objetiva de emancipação humana em contraposição à perspectiva pós‐moderna 
de  singularização  centrada  sobre  a  inventividade  individual  de  engendrar  movimentos  de 
desterritorialização e reterritorialização frente às imposições sociais.  
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A proposta desse trabalho é refletir sobre o processo de formação de 

subjetividades e sobre o papel da educação nesse processo, levando em consideração o 

pensamento de Marx e seu desenvolvimento na obra de Lukács. 

A intenção é salientar alguns aspectos do pensamento dos autores em relação ao 

processo de subjetivação, de forma a identificar referências que sirvam a uma educação 

emancipatória, entendendo-a como uma instância mediadora de tal processo. 

Referindo-se a essa questão, Marx nos apresenta a peculiaridade da vida 

moderna, na qual há uma cisão entre indivíduo privado e cidadão. Enquanto na 

sociedade estamental se verificava o confinamento da individualidade à sua expressão 

imediata, separada de sua expressão universal, na sociedade moderna, ao contrário, tem-

se o reconhecimento formal da universalidade humana, uma abstração que faz 

prevalecer e se assenta mesmo sobre as diferenças de conteúdo da vida real.  

O que Marx procura demonstrar é que a universalidade do gênero humano, ao 

constituir-se efetivamente a partir do mercado mundial, parametra a formação das 

individualidades, a despeito da forma alienante como isso se dá.  Essa relação singular-

universal é sempre mediada pela categoria da particularidade, que se constitui de 

elementos múltiplos que incidem de forma determinada sobre a formação das 

individualidades. Essas mediações particulares, na sua aparição fenomênica, terminam 

por obscurecer a relação com o gênero enquanto tal, em seu grau de universalidade 

maior. De forma que a consideração da noção de gênero como sendo da ordem da mera 

idealidade pode ser compreendida pela aparente opacidade que se interpõe entre o 

indivíduo e o universal.  Ocorre que o desvelamento dessa relação é de suma 

importância para que não se caia no entendimento equivocado do indivíduo abstraído de 

suas conexões objetivas.  E quanto a esse aspecto, a análise marxiana, em grande 

medida desenvolvida por Lukács, se distancia da perspectiva pós-moderna para a qual a 

noção de universalidade não passa de um modelo, um engodo ou uma construção 

arbitrária.  

O esclarecimento desse processo traz desdobramentos na consideração sobre os 

fundamentos da educação, na medida em que coloca em foco o momento da 



particularidade que vincula o processo de formação das individualidades à objetividade 

social da universalidade humana, trazendo para o campo educacional a questão da 

possibilidade objetiva de emancipação humana em contraposição à perspectiva pós-

moderna de singularização centrada sobre a inventividade individual de engendrar 

movimentos de desterritorialização e reterritorialização frente às imposições sociais.  

Portanto, contrapomos duas perspectivas distintas: o pensamento de Marx e seu 

desenvolvimento na obra de Lukács e o pensamento de Deleuze e Guattari com suas 

implicações no campo da educação. 

Ambas as perspectivas recusam o legado essencialista que toma o indivíduo 

humano como exemplar de uma forma dada, bem como o legado moderno cartesiano de 

um sujeito justificado a partir do pensamento, ou seja, do sujeito como coisa pensante.  

De forma comum, afirmam a materialidade do processo de subjetivação, 

reconhecendo a transitividade entre subjetividade e objetividade.  

O que pretendemos demonstrar é, a partir desses pontos em comum, algumas 

diferenças fundamentais entre as duas perspectivas ou, em outras palavras, trabalhar a 

distinção entre subjetivação e singularização, tal como pode se depreender dessas duas 

formas de compreensão da relação singular-particular-universal. 

A recusa da noção de um universal abstrato, a humanidade ou o gênero humano, 

comum às duas perspectivas, culmina no pensamento de Deleuze e Guattari em uma 

ênfase na possibilidade de singularização que abandona tal universal, tendo-o como um 

resquício metafísico, ao passo que no pensamento de Marx e Lukács, tal noção abstrata 

do gênero é substituída por uma compreensão do processo conjunto de constituição do 

indivíduo e do gênero, não mais como uma forma do ser humano, mas em sua 

efetividade social, como forma de ser humano.  

A compreensão dessa relação e o foco dado ao momento da particularidade 

distingue o pensamento de Marx (e de Lukács) da tematização de Deleuze e Guattari 

que se situa na consideração do singular e de suas possíveis respostas a essa 

particularidade.  

Reconhecendo que o processo de subjetivação se desenrola no espaço educativo 

em seu sentido amplo, em suas instâncias formais e informais, ambas as perspectivas 

estão atentas à duplicidade desse tornar-se sujeito: tornar-se sujeito em sua autonomia e 

tornar-se “assujeitado”, formatado segundo interesses e demandas que se expressam, 

muitas vezes, de forma ambígua, recobertos por pseudo-razões contingentes que 

reafirmam de forma acrítica o status quo. 



A diferença significativa entre elas, no entanto, se encontra na consideração da 

relação entre os polos da singularidade, do papel mediador da particularidade e do lugar 

parametrador da universalidade. Essa diferença traz desdobramentos na resposta que se 

pode dar a esse complexo.  

 

A educação para a singularização segundo Deleuze e Guattari 

De acordo com Deleuze e Guattari, a ideia de uma dialética entre esses polos 

necessita ser negada e substituída por outros conceitos. Assim, como diz Deleuze,  

 
Não se pode mais continuar apegado à oposição entre um universal puro e 
particularidades encerradas em pessoas, indivíduos ou Eus. Não se pode 
continuar apegado a essa distinção, mesmo, e principalmente, quando se tenta 
conciliar os dois termos, completá-los entre si.  
O que se está descobrindo, atualmente, parece-me, é um mundo muito profuso, 
feito de individuações impessoais, ou mesmo de singularidades pré-individuais 
(DELEUZE, 2006:178) 

 

Em lugar dessa relação, Deleuze e Guattari introduzem conceitos novos, dentre 

os quais nos interessa sobretudo os de território, desterritorialização e reterritorialização, 

na medida em que estão implicados no processo de singularização. 

O território humano se refere à apropriação pessoal das contingências 

particulares nas quais o indivíduo se encontra. De acordo com Guattari:  

 
A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa 
o uso que fazem dele a etologia e a etnologia. Os seres existentes se organizam 
segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos 
fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto 
a um sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. O 
território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. 
Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos 
tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. (GUATTARI/ 
ROLNIK, 1999:323). 
 

Diferentemente do mundo natural, a criação do território implica na relação com 

a objetividade da vida social, através do que os autores denominam de agenciamentos. 

A noção de agenciamento vem se contrapor à ideia de essencialidade do homem na 

medida em que o devir humano é produzido em uma interação com o mundo. A ideia de 

produção é aqui enfatizada: produção de subjetividades e produção de sentido. Com o 

que se acrescenta à essa perspectiva a negação da tradição filosófica da representação: o 

real é uma fabricação emergente da relação entre os agenciamentos.  



O agenciamento se dá a partir do acoplamento de um conjunto de relações 

materiais e de um regime de signos correspondente. Em meio a esse agenciamento, os 

indivíduos se fazem. Os autores identificam um estrato molar dos agenciamentos, que 

diz respeito às instituições mais fortemente territorializadas, que garantem a estabilidade 

social, e um estrato molecular, no qual, na apropriação desse território, os indivíduos 

podem criar respostas alternativas que o vinculem à essa forma de reprodução, ou, ao 

contrário, que a desequilibrem, agindo a partir das pontas de desterritorialização, das 

linhas de fuga. Esse aspecto molecular é enfatizado por esses autores, na forma da 

micropolítica.  

Herdeiro do pensamento nietzschiano que sublinha a possibilidade de uma 

superação individual dos limites da vida ordinária e da moral de rebanho através da 

vontade de potência, e do pensamento de Foucault no reconhecimento da microfísica do 

poder e da necessidade de um cuidado de si frente aos dispositivos de subjetivação que 

produzem o assujeitamento, diz Guattari:  

A essa máquina de produção de subjetividade eu oporia a ideia de que é 
possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que poderíamos 
chamar de “processos de singularização”, uma maneira de recusar esses modos 
de encodificação preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e tele 
comando, recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, 
modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que 
produzam uma subjetividade singular. Uma singularização existencial que 
coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de construir 
o mundo no qual nos encontramos, com a instauração de dispositivos para 
mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não são os nossos. 
(GUATTARI/ ROLNIK, 1999:16-17)  

Nessa perspectiva, uma educação para a singularização se refere ao 

desvendamento dos agenciamentos que sujeitam os indivíduos. Como esclarece Walter 

Kohan, para isso, a educação tem que se pautar por um ethos filosofante que se rege 

pelas seguintes etapas:    colocar em questão os procedimentos, regras e técnicas que 

constituem nossa subjetividade; reconhecer, compreender e avaliar as pressuposições e 

consequências de tais dispositivos; resistir aos dispositivos de subjetivação dominantes. 

(KOHAN, 2000: 153-54) 

Com o que se abririam novas perspectivas de ser: “Criam-se novas modalidades 

de subjetivação do mesmo modo que um artista plástico cria novas formas a partir da 

palheta de que dispõe.” (GUATTARI, 1992:17) 

 

Marx e Lukács: educação e emancipação  



A proposição de uma educação para a singularização, por tentadora que seja, e 

por corretiva que seja de determinadas perspectivas e práticas educacionais, desemboca, 

a nosso ver, numa larga tematização, própria da contemporaneidade, que seria a do 

cuidado de si em meio ao processo de massificação e de manipulação imposto pelo 

capitalismo na atualidade. A questão é que esse necessário cuidado de si se caracteriza 

tão somente como uma atitude defensiva frente aos dispositivos de assujeitamento, pois, 

ao recusar a objetividade do real e trabalhar com a ideia de fabricação do real, esses 

movimentos moleculares apenas tocam a superfície de seus nexos.  

A interdição ontológica termina por inverter a relação entre a esfera da 

reprodução da vida material e as demais instancias do ser social, de modo a pensar o 

indivíduo de forma abstrata, creditando um peso excessivo à possibilidade de 

singularização, em consonância com a base teórica nietzschiana: a afirmação da vontade 

de potência. A resposta subjetiva é assim, a um só tempo, inflada em sua capacidade de 

resistência individual, e desarmada em sua capacidade de operar mudanças estruturais 

efetivas na existência social.  

              A questão da singularização, por se inserir em uma perspectiva não-dialética, 

não pensa a particularidade como mediação entre o singular e o universal, já que recusa 

o universal, tendo-o como sendo da ordem da mera abstração. O conceito de 

particularidade é substituído pelo conceito de território, que assume o lugar da 

determinação particularizada, na forma dos agenciamentos. A possibilidade de 

desterritorialização e reterritorialização diz respeito às possibilidades de fuga, à linhas 

de fuga, brechas no interior do sistema. Mas uma vez que o real é produzido em função 

dos sistemas de sensibilidade e de linguagem, a questão da determinação social que 

incide na particularidade é minimizada.   

No bojo dessa concepção, a ideia de uma autoconstrução conjunta do indivíduo e 

do gênero é abandonada em prol da ideia de um sujeito impessoal, descentrado, que por 

sua resistência a um contorno pessoal, definido, pode esquivar-se dos dispositivos de 

assujeitamento, através de brechas que corresponderiam ao caráter não-absoluto da 

dominação social.  Como observa Peixoto Júnior, 

É também em Nietzsche que Deleuze vai buscar o mundo das singularidades 
impessoais e pré-individuais. Singularidades nômades, livres da individualidade 
fixa do Ser infinito e dos limites sedentários do sujeito finito. Neste mundo 
dionisíaco da vontade de potência e da energia livre, deparamo-nos com algo 
que mesmo não sendo individual nem pessoal é capaz de ser singular e ao 



mesmo tempo plural; mundo no qual é possível saltar de uma singularidade para 
outra. (2004:36)     

Há aqui, a nosso ver, um voluntarismo desesperado. O que nos lembra Marx ao 

analisar a filosofia da consciência da época helenística. Ele se refere a essa como uma 

época titânica porque foi uma época infeliz, de separação, sem conciliação entre a 

filosofia e a realidade. Nesse contexto, a única ventura era o voltar-se ao cuidado de si. 

Marx observa então que “as filosofias epicurista e estoica foram a ventura de seu tempo; 

assim como a mariposa noturna, que busca a luz da lâmpada particular quando já se pôs 

o sol universal” (1987, 132).  

          O lugar da particularidade, como lócus mediador entre a singularidade e a 

universalidade humana é desfigurado, na medida em que, em seu lugar, se encontra o 

conceito de território. Tal conceito é muito mais maleável, pois conta com uma 

capacidade plástica de modelagem, por parte do indivíduo, que se descola dos nexos 

causais da realidade, e que pode supor criar assim, uma bolha de singularidade em meio 

à reprodução do mesmo.  

   O problema dessa formulação filosófica é sua insuficiência. Rompendo com a 

perspectiva dialética, compreendida como mera estrutura narrativa, ficcional, arbitrária, 

a particularidade perde seu lastro nas determinações objetivas que a geram. Ou seja, não 

se trata da troca simplesmente de conceitos, particularidade por território, mas do 

encobrimento do processo contraditório que se estabelece entre a formação da 

individualidade e a universalidade do gênero que a parametra e que se apresenta de 

forma específica na situação particular na qual se encontram os indivíduos, enredada em 

uma teia de contingências que constituem a cotidianidade.  

Nesses termos, a forma da resistência a uma dada particularidade perversa não 

pode mais assim ser tematizada como a necessidade da negação da negação, para a qual 

a ação se dirigiria tendo como base o conhecimento dos nexos causais objetivos, 

conhecimento que permitiria discernir possibilidades concretas de transformação.  

Enquanto movimento de uma micropolítica, tem-se, quando muito, a passagem 

da singularização à organização coletiva das minorias identitárias que, ao partir da 

imediaticidade da sua condição particular como território, conduz a luta não pela 

negação da negação, mas pela afirmação da afirmação, no dizer de Deleuze.  

Esse aspecto da tematização deleuziana é esclarecedor. Segundo Orlandi, 

“Deleuze pensa o trágico nietzschiano no sentido da liberação da diferença.” (2003: 22) 



Em Nietzsche e a filosofia, Deleuze identifica ainda no Nascimento da tragédia, 

resquícios de uma visão dialética da realidade no sentido da superação entre os 

princípios apolíneo e dionisíaco. No entanto, ao longo da trajetória nietzschiana, o 

princípio dionisíaco se afirma, rompendo definitivamente com a dialética, e tem-se que: 

“Trata-se de afirmar e apreciar a vida, não de negá-la e depreciá-la; de ver a laceração 

dionisíaca como símbolo imediato de afirmação múltipla irredutível à reconciliação.” 

(ORLANDI, 2003:16) 

O pensamento trágico, recuperado por Deleuze, implica o amor fati, a afirmação 

da vida sem reservas ou exceções, atitude que “alija o negativo, não para emperrar-se 

burramente na oposição, mas para questionar criativamente e enveredar-se por toda uma 

nova maneira de pensar” (ORLANDI, 2003:19) 

Sendo assim, o que é a afirmação da afirmação?  

É uma formulação que busca romper com a dialética, na medida em que 

Nietzsche, de acordo com Deleuze, considerava-a como “a ideologia natural do 

ressentimento, da má consciência.” (DELEUZE, 1976:74) Tal consideração se articula à 

crítica de Nietzsche ao hegelianismo, que busca a reconciliação entre a realidade e a 

filosofia, através do trabalho do negativo, no interior de uma perspectiva teleológica da 

história.  

No entanto, essa dialética especulativa é também recusada por Marx, e embora 

Deleuze e Guattari afirmem sua afinidade com o pensamento marxiano, ambos 

acompanham as consequências da crítica de Nietzsche à dialética hegeliana, 

estendendo-a à dialética como tal. O que se perde com isso é a compreensão da 

especificidade do caráter contraditório e antagônico que as relações sociais apresentam 

a cada momento histórico e que desaguam na construção das diferenças, na medida em 

que se entende que “se a dialética encontra seu elemento especulativo na oposição e na 

contradição, é porque reflete uma falsa imagem da diferença.” (DELEUZE, 1976:89) 

É como se a diferença fosse o fundo natural de todas as relações, incluindo as 

sociais, uma vez que são pautadas pelo princípio universal da vontade de potência. 

Tratar-se-ia, portanto, de uma indiferenciação das diferenças, processo no qual se perde 

a gênese dessas diferenças a partir das relações concretas de opressão e dominação.  

Essa compreensão se articula com a ideia de que o real é um produto da 

capacidade de avaliação, o que leva a uma formulação da afirmação segundo a qual o 

que se tem em questão é “não o verdadeiro, nem o real, mas a avaliação; não a 



afirmação como assunção, mas como criação; não o homem, mas o super-homem como 

nova forma de vida.” (DELEUZE, 1976:85) 

 Se a proposição nietzschiana-deleuziana já traz, a nosso ver, uma série de 

questões, a sua apropriação ligeira e banalizada termina por transitar de uma perspectiva 

trágica a uma perspectiva ingênua que, na sua aparência libertária, pode ser 

profundamente conservadora. 

Rompida a tessitura do real e a relação entre singular-particular-universal, o que 

tem se assistido é a assunção da diferença como diversidade, ainda que essa diferença 

seja oriunda das relações de força de uma dada sociabilidade. Os movimentos 

identitários se afirmam não tragicamente, mas defensivamente como diversidade e 

reclamam a sua inserção nessa mesma sociabilidade que deveria ser criticada. A crítica 

da objetividade social cede lugar à (im)potência da vontade de potência.  

Em uma perspectiva distinta, Marx nos aponta que o universal não é uma 

abstração como mera operação do pensamento, mas a abstração de uma categoria da 

objetividade social que dispõe os meios e condições nas quais se dá o processo de 

individuação. A universalidade do gênero humano, ao constituir-se efetivamente a partir 

do mercado mundial, parametra a formação das individualidades, a despeito da forma 

alienante como se dá.  O círculo de particularidades que media essas categorias sociais 

se constitui, na sociedade moderna, de forma muito mais variada e casual do que nos 

momentos históricos anteriores.  

O que a contemporaneidade parece vislumbrar é, em sua imediaticidade, uma 

fragmentação e uma diversidade tão contundentes nas formas de ser humano, que não 

seria comportado na noção de gênero.  Ao extremo, o que se verifica no nível 

fenomênico da vivência cotidiana parece corroborar a tese de que a noção de 

universalidade genérica não passaria de um resquício metafísico e, não por acaso, 

parcela da filosofia contemporânea vem assumindo uma perspectiva nominalista, 

segundo a qual apenas existem os singulares.    

Mas perder de vista o papel mediador da particularidade nos leva a polarizações 

abstratas, isoladas da malha compreensiva da formação das individualidades. A forma 

da sociabilidade é o conteúdo sensível do qual podem surgir as possibilidades de ser 

humano, é a substancialidade que permeia indivíduo e gênero. E o faz de formas 

determinadas, particulares, que, se não podem levar a uma explicitação exaustiva dos 

singulares (que os reduzissem a produtos mecânicos), nos permitem recusar a posição 



irracionalista que culmina na irredutibilidade absoluta dos indivíduos e numa inflada 

capacidade de singularização.    

O que Deleuze e Guattari identificam como sendo produto do desenvolvimento 

da subjetividade capitalística, qual seja, as possibilidades de singularização, em virtude 

mesmo dos elementos fortuitos que se interpõem nas vidas singulares, pode ser 

compreendido como uma característica própria da sociabilidade do capital, como 

observa Lukács: “Marx caracterizou a forma capitalista como a mais pronunciadamente 

social do desenvolvimento das sociedades de classes até aqui, como aquela em que a 

relação dos homens singulares com a sociedade se tornou casual.” (LUKÁCS, 2010, p. 

116)  

Isso é um avanço objetivo em relação às sociedades anteriores, vinculadas à 

natureza. “O tornar-se casual da base social da existência humana é no capitalismo, 

apesar de toda negatividade e problematicidade inicial, um pressuposto indispensável 

desse caminho de desenvolvimento.” (LUKÁCS, 2010, p. 204)  

A problematicidade dessa situação se reflete no fato de que os indivíduos não se 

reconheçam em sua expressão genérica e não reconheçam o vínculo contraditório que 

permeia essas duas formas do ser social, na medida em que tal reconhecimento é 

obscurecido pela ordem dos elementos particulares que se colocam na vida cotidiana.  

Lukács nos adverte dessa dificuldade ao dizer:  

 
Naturalmente, jamais é possível captar sem resíduos o singular como 
ponto de cruzamento e de combinação das particularidades e das 
universalidades, e menos ainda “deduzi-lo” simplesmente delas. 
Permanece sempre um resíduo, que não é nem dedutível nem 
subsumível. Todavia, este resíduo assume em medida cada vez menor a 
característica de caso bruto e insuperável diante do que já foi 
conhecido, na medida em que mais a fundo e mais exatamente as 
particularidades e singularidades mediadoras mencionadas forem 
conhecidas. (LUKÁCS, 1979: 99) 

 
Negligenciar o lugar do particular no processo de subjetivação leva a procurar a 

saída por uma via individual, por meio de uma micropolítica que termina por ser uma 

afirmação da afirmação, na medida em que, abandonado o ontológico, não há como 

identificar, em meio à microfísica do poder, o ponto originário de sua expressão 

múltipla e capilar.  

A interdição da dialética universal-particular-singular e do próprio real como 

resquícios metafísicos corrobora a tendência da sociabilidade do capital de apresentar 

como absolutamente casual o lugar do indivíduo, levando dessa forma a um 



subjetivismo mal compreendido. Isso só pode trazer como resposta a adesão apressada e 

acrítica, no campo das concepções pedagógicas, ao que parece ser a via mais sedutora: a 

consideração do indivíduo de forma abstrata, a denúncia do caráter opressivo da noção 

de universalidade, a defesa da diferença como lócus de resistência a um estado de coisas 

social naturalizado e eternizado, a separação artificiosa entre os processos de 

subjetivação e singularização.   
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