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Principais análises da obra: 

 Buscar a compreensão de como foi delineado o universo da educação na 

Inglaterra, no contexto histórico do séc. XvIII e sua historicidade; 

 Destacar que antes da Revolução Francesa, residiu o distanciamento entre a 

cultura letrada e a cultura do povo, reforçado pelo paternalismo; 

 Mostrar que havia uma subordinação cultural que se encontrava dentro de um 

“plano social”- instrumento de controle; 

 Mostrar que a experiência trazida pela cultura do povo era ignorada; 

 Para o autor é importante trabalhar na dialética necessária entre educação e 

experiência; 

 O autor vai propor que haja o equilíbrio entre o rigor intelectual e a experiência; 

 Vai propor uma análise que privilegia a relação entre literatura e experiência 

histórica; 

 Em se tratando da educação de jovens e adultos, Thompson, vai traçar um 

paralelo entre sua própria realidade e a relação estabelecida pelos poetas 

românticos com a vida e os costumes dos camponeses ingleses; 

 Thompson vai apontar sobre a necessidade de uma educação que se forme a 

partir da inter-relação entre a experiência daqueles para os quais ela(educação) 

se destina; e as questões próprias dos debates intelectuais. 

O arcabouço cultural inglês do século XvIII alicerçava-se no paternalismo realista, 

onde este presumia uma diferença qualitativa entre a validade da experiência educada, 

ou seja; cultura refinada—e a cultura dos pobres, sendo assim, a cultura de um homem, 

exatamente como seu prestígio social, era calculada de acordo com a hierarquia de sua 

classe (Thompson,2002,p.16-17). 

     É na década de 1790, sob o impacto da Revolução Francesa, e das reivindicações 



políticas por égalité, que a ideia completa de subordinação cultural é posta sob um 

exame radical. Thompson cita as atitudes culturais de John Thelwall—considerado 

pelos ortodoxos como um dos mais destacados jacobinos da Inglaterra. 

     A distância entre homem e homem pode não ser mais tão fria, mas praticamente 

começou a ser transposta. Mas mesmo se o caminho é direto, já há certa mudança: um 

divisor de águas foi cruzado. Não tanto pelo que é dito, mas pela intensidade com que é 

sentido. Suspeita-se que Werther seja um voyeur da vida dos pobres, que usa para se 

excitar, mas não podemos duvidar que, com Wordsworth, a experiência seja real e 

fundamental. “Na realidade a palavra “vulgo” é usada de modo a dar uma virada na 

mesa cultural: de modo que o leitor seja colocado embaixo, com Wordsworth, ao falar 

com os viajantes comuns nas estradas onde são encontrados” o sentimento real e a 

consciência justa”, condenando a frivolidade e a vulgaridade dos educados.( 

Thompson,2002, p.18-21). 

     Essa visão para dentro do sentimento universal—essa transmutação das 

reivindicações políticas de égalité em vida interior—nos leva inteiramente para fora da 

estrutura paternalista. A igualdade do valor do homem comum, que Wordsworth afirma, 

repousa em atributos morais e espirituais, desenvolvidos através de experiências no 

trabalho, no sofrimento e de relações humanas básicas. Baseia-se muito menos em 

atributos racionais e ele confia muito pouco na educação formal que poderia inibir ou 

desviar o crescimento calcado na experiência. 

     O paternalismo antiquado queria---dentro dos limites definidos da ordem social---

que os pobres continuassem vivendo, trabalhando e se divertindo dos modos que eles 

mesmos escolhessem; 

A labuta diária do trabalhador pobre o escreveu, Coleridge, transforma “o ser racional 

em um mero animal”. 

      Esta é a velha perspectiva de uma cultura “subordinada”; e se mostra em 

contradição com a avaliação de Wordsworth do” sentimento real e da consciência justa” 

de seus companheiros de caminhada. (Thompson, 2002, p.23-27). 

     Além disso, algumas consequências da postura educacional manipulativa 

empobrecida, malévola e angustiada daí resultante foram habilmente discutidas por 

Harold Silver, David Owen, Brian Simon e outros, e, naturalmente, no campo da 



educação de adultos e por John Harrison. Não é minha intenção repetir o arrazoado feito 

por eles, mas chamar as atenções para uma consequência posterior—as cerceadoras 

limitações de atitude que surgiram entre os homens de educação em relação à cultura e--

- pois as duas coisas são intimamente relacionadas--- a experiência daqueles que se 

encontram fora da cultura letrada. 

     Podemos perceber isso claramente se observarmos as reações das pessoas instruídas 

em relação aos divertimentos tradicionais do povo. 

     A partir da década de 1790, portanto, pode-se ver a “marcha do intelecto”, com suas 

sociedades de desenvolvimento mútuo, seus instintos de mecânica e suas palestras 

dominicais, começando a se movimentar. Mas, ao mesmo tempo, ela vai deixando para 

trás a cultura comum, do povo, baseada na experiência. Mas nós não precisamos tomar 

partido nessa difícil questão de avaliação para defender nossa tese: a de que a educação 

se apresentava não apenas uma baliza na direção de um universo mental novo e mais 

amplo, mas também como uma baliza para longe, para fora, do universo da experiência 

no qual se funda a sensibilidade. (Thompson, 2002, p.28-33). 

     Thompson ainda cita o relato de experiência do SR. Halstead, um respeitado membro 

do movimento trabalhista local, experiência que tem bastante relação com o dia-a-dia do 

jovem adulto, que necessita trabalhar e estudar (grifo meu). 

     Nesse ponto devo retornar à minha tese. As atitudes em relação à classe social, á 

cultura popular e à educação tornaram-se “estabelecidas” no período que se seguiu à 

Revolução Francesa. Durante um século ou mais, a maior parte dos educadores da 

classe média não conseguia distinguir o trabalho educacional do controle social, sendo 

que isso impunha com demasiada frequência uma repressão à validade da experiência 

da vida dos alunos ou sua própria negação, tal como a que se expressava em dialetos 

incultos ou nas formas culturais tradicionais.  O resultado foi que a educação e a 

experiência herdadas se opunham uma à outra. (Thompson, 2002, p.30-39). 

      Não se trata apenas do fato de que trabalhadores e intelectuais estejam integralmente 

relacionados por laços econômicos e sociais; que sem “os trabalhadores manuais nos 

miseráveis bairros pobres” de christminster “ os leitores diligentes não poderiam ler 

nem os grandes pensadores, viver”. Trata-se também de que só aqui, no contexto real da 

experiência viva, poderiam as ideias dos pensadores tomar corpo e ser testadas. Judas 



“começou a ver que a vida da cidade era um livro de humanidade infinitamente mais 

palpitante, variado e sucinto do que a vida acadêmica”.  

      E aí surge Judas, não apenas como a vítima de um sistema mesquinho, mas como o 

verdadeiro protagonista de valores intelectuais e culturais. Judas e Sue, em sua procura 

por novos tipos de liberdade, companheirismo e igualdade no casamento. Sendo que 

isso não se mostra apenas como uma rejeição da cultura letrada em favor da 

experiência. A visão de Christmister permanece com Judas até o fim. 

      É evidente que a alienação das culturas não é hoje em dia da mesma ordem que há 

cem anos. Os educadores têm com sucesso resistido e repelido ---especialmente na 

educação elementar---as manifestações de pior qualidade para a dominação cultural e o 

controle social. A aprovação social do sucesso educacional é assinalada de uma centena 

de modos: o sucesso traz recompensa financeira, um estilo de vida profissional, 

prestígio social. Ela se apoia numa apologia completa da modernização, necessidade 

tecnológica, igualdade de oportunidades. 

     Na boa aula de adultos, a crítica da vida é aplicada sobre o trabalho ou assunto que 

está sendo estudado. Do mesmo modo, isso é menos comum quando se trata de 

estudantes; e grande parte do trabalho de um professor universitário é do tipo de um 

merceeiro intelectual, pesando e avaliando currículos de cursos, listas de livros para 

leitura, temas para ensaios, de acordo com determinado treinamento profissional. 

      As conquistas das últimas décadas (pois não duvidamos de que foram conquistas) 

tenderão apenas a ir em direção a uma cultura igualitária comum se o intercâmbio 

dialético entre a educação e a experiência for mantido e ampliado. Sendo assim, 

Thompson afirma que: O departamento extramuros da universidade deveria, de fato, ser 

um lugar importante exatamente para essa dialética. Por mais importantes que sejam 

esses meios de suplementação do ensino tradicional, seu caráter de uma só via pode 

colidir com a reciprocidade essencial da aula de adultos. (Thompson, 2002, p.40-45). 

      Para finalizar a Conferência, Thompson retorna a uma simples síntese sobre a qual 

discute sempre, talvez de maneira obsessiva. Não há correlação automática entre o 

“sentimento real e a razão justa” e as conquistas educacionais, mas as pressões de nossa 

época estão nos levando a confundir as duas coisas--- e os professores universitários, 

que nem sempre se destacam por sua humildade, estão frequentemente prontos a 



concordar com esta confusão, pois é sempre difícil conseguir o equilíbrio entre o rigor 

intelectual e o respeito pela experiência, Thompson então relembra que as universidades 

se engajam na educação de adultos não apenas para ensinar, mas também para aprender. 

(Thompson, 2002, p. 46). 
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