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APRESENTAÇÃO*

José Claudinei Lombardi

Não posso  iniciar  esta  apresentação  sem deixar  de lembrar  que
este  livro  faz  parte  de  um  amplo  e  longo  esforço  de  formação  de
educadores e pesquisadores que o Grupo de Estudos e Pesquisas “História,
Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR) tem levado a cabo nos últimos
anos.  No  recente  texto  “A  EaD  e  a  internet  para  a  formação  crítica:
memória  e  reflexões”,  publicado  em  28  de  outubro  de  2020  na  minha
coluna no site do HISTEDBR1, busco fazer o registro das disciplinas / cursos
que realizamos no Programa de Pós-graduação em Educação da Unicamp,
preocupação manifestada pelo Prof. e doutorando Ribamar Ribeiro da Silva,
responsável pela organização do novo site do Histedbr. 

Para  iniciar  a  recuperação  de  nosso  acervo,  início  relatando  a
realização, em 10 de julho de 2006, às 11 horas, no VII Seminário Nacional
do Grupo de “Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil
(Histedbr)”, da primeira experiência de comunicação à distância através da
realização da conferência de abertura do evento, em âmbito internacional,
com o quase centenário Prof. Mario Alighiero Manacorda, um clássico nas
análises históricas na perspectiva marxista em educação. Para viabilizar a
realização da conferência o Prof. Paolo Nosella foi para a Itália, sua terra
natal, e realizou todos os contatos e testes necessários para o sucesso do
evento. Essa conferência foi um aprendizado imensurável com um mestre
com grande erudição, simplicidade e compromisso com a educação. Vale
registrar que está no canal do YouTube do Prof. Efrain Maciel e Silva2, onde
também  encontra-se  excelente  material  em  vídeo  sobre  a  Psicologia
Histórico Cultural e sobre a Pedagogia Histórico Crítica3..

Sobre as disciplinas organizadas através da Sala de Videoconferên-
cia da Faculdade de Educação da Unicamp, os vídeos ficaram disponíveis
para acesso até a mudança de sistema (pelo setor de informática da Uni-

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.11-18
1 O texto pode ser acessado no link: https://www.histedbr.fe.unicamp.br/colunas/artigos/
8425 
2 A conferência pode ser acessada pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=5FYQjfoXI-
xU 
3 Acesso pelo link https://www.youtube.com/c/EfrainMacieleSilva/videos
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camp e da Faculdade de Educação); quando isso ocorreu houve a proposta
de entrega dos arquivos dos vídeos aos docentes / grupos de pesquisa que
as ministraram. Até o momento isso não ocorreu, mas o acervo ainda en-
contra-se disponível na EaD. No caso do Histedbr essas disciplinas, com o
conjunto de suas aulas estão sendo gradativamente recuperadas e disponi-
bilizadas para consulta, uso didático e para a pesquisa, pelo site da Educa-
ção à Distância da Faculdade de Educação da Unicamp, como segue e com
os respectivos links para acesso:

● 2o. semestre de 2008 - História Filosofia e Educação no Brasil4

● 2o. semestre de 2010 - ED316 A - História Geral da Educação e da
Pedagogia no Brasil5

● 1o. semestre de 2011 - FE-191C - Seminário I - Leituras Marxistas6 
● 2o. semestre de 2011 - FE-192A - Seminário III - Pedagogia Histórico-

Crítica e Movimentos Sociais7 
● 1o. semestre de 2012 - ED314 - História da Educação Brasileira8

● 2o.  semestre  de  2012  -  ED307A  -  Epistemologia  e  pesquisa  em
educação9

● 2o.  semestre  de  2012  -  FE193  -  Turma B  -  Pedagogia  Histórico-
Crítica: uma construção coletiva (ofertada como disciplina no PPGE
e para o Dinter com a UFOPA)10

● 2o.semestre de 2014 - FE-193D - Dimensões Teóricas e Práticas da
Pedagogia Histórico-Crítica11

● 2o. semestre de 2014 - FE-193E - Leituras de Marx12

● 2o.  semestre de 2015 -  FE-191B -  Pedagogia  Histórico-Crítica e a
Escola Pública13

4 link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7807 
5 link das aulas https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7747 + no canal HISTEDBR no
YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLIO3rdVtpBvYUV41YHcw6kgBpUw3ucp4U
6 link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7755
7 link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7761 
8 link das aulas https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7762
9 link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7690/7704 + no canal HISTEDBR no YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIO3rdVtpBvZ6LeO8tMhN4PKu7crI6F3f
10Link  das  aulas https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/2816,  https://
www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7744 +  no  canal  HISTEDBR  no  YouTube https://
www.youtube.com/playlist?list=PLIO3rdVtpBvYeg1iRCQAql8A89hKJqR6H
11 link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7766
12 Link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7767
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● 1o.  semestre  de  2016  -  Participamos  ativamente  do  Seminário
“Golpe,  Ditadura  e  Educação”,  uma  iniciativa  da  Faculdade  de
Educação14

● 2o. semestre de 2017 Disciplina FE 190G - Seminário I - Educação e
Revolução15 

Com relação à disciplina / curso FE 192 - Seminário III - Pedagogia
Histórico  Crítica  e  prática  transformadora,  oferecida  no  segundo  em
2020,16, da qual resulta o presente livro com os textos das aulas, buscamos
articular a oferta de disciplina com outros PPGEs que possuem grupos de
pesquisa  vinculados  ao  Histedbr  nacional,  com  a  proposta  da  disciplina
fazer  uso  de  ferramenta  de  Educação  à  Distância  (EaD),  como  já  havia
ocorrido em anos anteriores. A disciplina / curso Pedagogia Histórico-Crítica
e prática transformadora  teve a seguinte ementa: “Estudo das dimensões
teóricas  e  práticas  da  pedagogia  histórico-crítica  visando  assegurar  a
compreensão da articulação dialética da teoria pedagógica com uma prática
docente  transformadora,  com  foco  no  desenvolvimento  da  atividade
educacional”;  com  os  seguintes  objetivos:  Caracterizar  o  significado
transformador da pedagogia histórico-crítica como uma concepção dialética
de  educação;  Compreender  os  fundamentos  filosóficos,  psicológicos  e
pedagógico-didáticos a partir dos quais a pedagogia histórico-crítica articula
as  dimensões  teóricas  e  práticas  na  realização  da  atividade  educativa,
buscando a transformação revolucionária do modo de produção capitalista;
Examinar  e  avaliar  a  contribuição  da  pedagogia  histórico-crítica  para  a
superação da dicotomia entre teoria e prática que caracteriza as pedagogias
hegemônicas no contexto da educação brasileira atual; Examinar e avaliar a
contribuição da pedagogia histórico-crítica para a transformação dialética
da realidade histórico-social, nos diversos níveis e modalidades de ensino. 

Foi  concretizada  na  forma  de  um  seminário  ministrado  por  um
coletivo  de  professores  e  pesquisadores  que  há  anos  estudam  e
implementam  a  teoria  pedagógica  histórico-crítica.  Foi  oferecida
simultaneamente por quatro Programas de Pós Graduação em Educação

13 link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/7741/7794 + no canal HISTEDBR no YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIO3rdVtpBvYX0qcV9lRLQP87Pivsg2DL
14 os videos encontram-se a partir do link https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/1133 
15 Link das aulas https://www.fe.unicamp.br/ead/galerias/3676
16 Todo  o  material  disponibilizado  pela  disciplina  /  curso  pode  ser  acessado  pelo  link
https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378 
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(PPGEs.), como segue: Unicamp - com 30 alunos matriculados; Ufopa - 17
alunos matriculados; UFSCar - campus sede - 2 alunos; UFSCar - Sorocaba -
12 alunos; UFES - com 29 alunos matriculados; num TOTAL de 90 alunos
regularmente matriculados. Além disso, a disciplina foi ofertada por outras
duas (2) instituições como Curso de Extensão, abrindo a possibilidade de
participação mais ampla de professores, educadores e outros interessados
no aprofundamento de estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC).
Duas instituições ofertaram o seminário como curso de extensão, a saber: o
Museu Pedagógico - Uesb - Vitória da Conquista, com 1040 inscritos; e a
UFPB  em  parceria  com  a  UNIRIO,  com  4115  inscritos,  totalizando  5115
inscritos nos cursos de extensão. Foi uma grande surpresa a grande procura
que  os  cursos  tiveram,  em  se  tratando  de  uma  teoria  pedagógica
fundamentada  no  marxismo  e,  portanto,  colocando-se  como  uma
concepção  contra-hegemônica  de  educação.  Com  isso,  houve  a
possibilidade  de  contemplar  os  professores  atingidos pelos  trabalhos de
formação e extensão feitos pelos mais de 40 grupos de pesquisa vinculados
ao Histedbr. 

Feitos  os  esclarecimentos  e  observações  sobre  as  disciplinas  e
cursos que temos desenvolvido, é importante registrar o conteúdo deste
livro focado na denominação atribuída à disciplina -  Pedagogia Histórico
Crítica  e  prática  transformadora  -  encontra-se  exposto  em  quatorze
capítulos. 

Abre  a  coletânea  o  conteúdo  da  primeira  aula  ministrada  por
Dermeval Saviani, que ficou com o título Caracterização geral da Pedagogia
Histórico-Crítica como Teoria Pedagógica Dialética da Educação17.

O  Capítulo  2  engloba  as  aulas  02  e  03  ficando  com  o  título
Fundamentos da Pedagogia Histórico Crítica, de Anselmo Alencar Colares18

e José Claudinei Lombardi19.

17 As informações da aula ministra, inclusive o link para acesso ao vídeo no canal Histedbr no
YouTube podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico: https://www.histedbr.fe.u-
nicamp.br/agenda/cursos/8378/8360 
18 A aula de Anselmo Alencar Colares, ministr4ada em conjunto com o Claudio Felix dos San-
tos, com o título “Fundamentos Filosóficos e Históricos da Pedagogia Histórico-Crítica”, es-
tão em https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378/8362 
19 Igualmente da aula de José Claudinei Lombardi, denominada “Discussão acerca da funda-
mentação marxista da Pedagogia Histórico-Crítica”, estão no link https://www.histedbr.fe.u-
nicamp.br/agenda/cursos/8378/8361 
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O Capítulo 3 traz o conteúdo ministrado por Júlia Malanchen e que
ficou com o título Currículo Escolar e Pedagogia Histórico-Crítica: formação
emancipadora e resistência ao capital20

O  Capítulo  4,  tendo  como  título  Fundamentos  Psicológicos  da
Pedagogia Histórico-Crítica,  traz o conteúdo da quinta aula da disciplina,
ministrada por Juliana Campregher Pasqualini e Lígia Márcia Martins21

Os  dois  próximos  capítulos  correspondem  aos  textos  da
participação dos professores Marcos Lima e Marcos Francisco Martins na
sexta aula22. No Capítulo 5, tendo por título A Pedagogia Histórico-Crítica e
as possibilidades de construção da Escola Unitária, é de autoria de Marcos
Lima.  O  Capítulo  6,  intitulado  Pedagogia  Histórico-Crítica:  avanços  e
desafios no processo de consolidação,  é de autoria de Marcos Francisco
Martins

O Capítulo 7 traz o conteúdo da sétima aula, com o tema Criança,
infância e educação na perspectiva da classe trabalhadora,  de autoria de
Jorge Fernando Hermida e Soraya Franzoni Conde23

O Capítulo  8  traz  o  texto da oitava  aula  que teve por  tema:  As
relações entre conhecimento,  método e didática na Pedagogia  Histórico-
Crítica'',  tendo como  autores  Tiago  Nicola  Lavoura  e  Ana  Carolina  G.
Marsiglia24

A nona aula foi centrada na exposição sobre o tema Contribuição
da Pedagogia Histórico-Crítica para o desenvolvimento da prática educativa:
educação especial; formação moral; educação estética, foi ministrada pelos
professores Régis Henrique dos Reis Silva e Thiago Xavier de Abreu, e dela
resultou os capítulos 9 e 10 desta coletânea25. O texto do Capítulo 9, tendo
como título  Desafios  e  contribuições  da Pedagogia  Histórico-Crítica para
uma  práxis  educativa  transformadora  da  Educação  Especial,  é  de  Régis
Henrique Dos Reis Silva. O Capítulo 10, tendo como título Contribuição da
20 As informações da aula que teve como título “A Pedagogia Histórico-Crítica e a questão do
Currículo: é possível a superação dialética das dimensões teóricas e práticas?”, ministrada
por  Julia  Malanchen  e  Luciana  Coutinho,  estão  em  https://www.histedbr.fe.unicamp.br/
agenda/cursos/8378/8364 
21 O acesso às informação da quinta aula encontra-se no link https://www.histedbr.fe.uni-
camp.br/agenda/cursos/8378/8363 
22 O link de acesso a esta sexta aula encontra-se em https://www.histedbr.fe.unicamp.br/
agenda/cursos/8378/8365 
23 Acesso pelo link https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378/8366 
24 Link para acesso é https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378/8367 
25 Link para acesso às informações da aula é https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/
cursos/8378/8368 
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Pedagogia Histórico-Crítica para o desenvolvimento da prática educativa:
educação estética, é de autoria de Thiago Xavier De Abreu

O décimo encontro foi uma mesa redonda para propiciar elementos
para a Análise dos diferentes processos de institucionalização da Pedagogia
Histórico-Crítica26 e  contou  com  a  participação  dos  professores  que
elaboraram os textos relatando esses diversos processos, nos capítulos 11,
no 12 e no 13, como segue. O Capítulo 11, intitulado Análise dos diferentes
processos de institucionalização da Pedagogia Histórico-Crítica: o processo
de  construção  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  no  Paraná,  é  de  Sandra
Tonidandel. No Capítulo 12 encontra-se o texto com o título Os processos
de institucionalização da Pedagogia Histórico-Crítica, tendo como autores
Viviane Grzechota Selzler  e Paulino José Orso.  O Capítulo 13, tendo por
título  A institucionalização da Pedagogia Histórico-Crítica: o que revela a
experiência de Cascavel?, foi escrito por Neide da Silveira Duarte de Matos
e Leonete Dalla Vechia Mazaro.

Esta coletânea é concluída com o Capítulo 14, tendo como foco A
implementação  da  Pedagogia  Histórico-Crítica:  formas,  exigências  e
desafios,  resultante  da  décima  primeira  aula,  ministrada  pelo  professor
Paulino José Orso27, autor do capítulo que fecha esta coletânea. 

A décima segunda aula, de encerramento dessa disciplina / curso
foi  ministrada  pelo  professor  Dermeval  Saviani  e  ficou  com  o  título
Conclusão:  a  perspectiva  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  diante  dos
problemas da educação brasileira no contexto da sociedade atual28. Mesmo
não tendo um texto da exposição, os slides e o vídeo dessa exposição, bem
como de todas as aulas ministradas, encontra-se disponível no sítio virtual
do Histedbr.

Antes  de  encerrar  a  apresentação  desta  coletânea,  gostaria  de
registrar  as  breves  reflexões  que  fiz  no  referido  texto  de  minha  coluna
sobre o uso da EaD que, rigorosamente, não é uma novidade no campo da
educação,  notadamente  a  grande  difusão  que  ainda  está  tendo  com  o
isolamento  imposto  pela  pandemia  do  coronavírus,  impondo  a
continuidade à distância das atividades escolares para as redes públicas e
privadas.  Já  vinha  sendo  gradativamente  implantada  para  cursos  de

26 O vídeo dessa mesa redonda pode ser acessado pelo link  https://www.histedbr.fe.uni-
camp.br/agenda/cursos/8378/8369 
27 O link dessa aula é https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378/8370 
28 O material e video desta aula estão no link https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/
cursos/8378/8371 
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graduação e pós-graduação de instituições públicas e, principalmente, pelas
instituições  de  ensino  superior  privadas  que,  com sua  rápida  expansão,
tinha garantia de elevada lucratividade do negócio educacional, envolvendo
cursos à distância, plataformas educacionais, produção e edição de vídeos e
material didático. 

Não é nesta perspectiva de compactuar com a mercadorização da
educação  que  considero  a  EaD,  bem  como  a  informática,  internet  e
comunicação  à  distância,  mas  como  uma  importante  ferramenta  de
trabalho e de pesquisa que, entre outras funções, possibilita alavancar o
trabalho pedagógico e ampliar a socialização das reflexões e da produção
acadêmica para além de nossos espaços de sala de aula e dos muros da
universidade,  indo ao encontro  de  nossos  colegas  professores  de várias
instituições universitárias, bem como dos trabalhadores da educação das
redes públicas estaduais e municipais, num país continental como o Brasil.
Não  concordo  com  os  que  consideram  a  EaD  como  uma  substituta  da
educação  presencial,  pois  as  relações  humanas  constituem  dimensão
fundamental da sociabilidade e da interação civilizatória que possibilita o
encontro social das individualidades e subjetividades.

Certamente  esta  ferramenta,  como  outras  criadas  pelo  homem,
pode  se  tornar  um  instrumento  de  exploração  e  de  ampliação  da
lucratividade  do  negócio  educacional,  nestes  tempos  de  avanço  da
privatização e da mercadorização da educação e de outros direitos sociais
transformados  em  serviços;  entretanto,  essa  modalidade  de  mercadoria
privada,  em  vertiginoso  crescimento  nos  diferentes  níveis  da  educação
nacional, não tem necessariamente compromisso com a qualidade, com a
interação social e com o conteúdo filosófico, científico, literário e artístico
produzido historicamente pela humanidade e que precisa ser apreendido
pelos dominados e pelos profissionais em formação nas diferentes áreas.

As  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  resultam  do
desenvolvimento das ciências e da pesquisa em diversos campos do saber e
são  conquistas  que  devem  estar  a  serviço  do  desenvolvimento  e
emancipação de toda a humanidade. Certamente não sou ingênuo a ponto
de  considerar  a  filosofia,  a  ciência,  a  tecnologia  e  as  artes  neutras,
particularmente sob o modo de produção capitalista, uma sociedade que
quer transformar tudo em mercadoria, uma sociedade de classes, fundada
na exploração dos que vivem do trabalho pelos que detém o capital, com
uma racionalidade irracional de sempre expandir a acumulação às custas da
destruição  da  natureza  e  da  humanidade.  A  lógica  do  capital  é  de  se
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apropriar da ciência e da tecnologia para ampliar sua acumulação, tornando
a  ciência  e  a  tecnologia  mecanismo  para  aumentar  a  exploração  do
trabalho, tentando substituir o trabalho do trabalhador (trabalho vivo) pelo
trabalho da máquina (trabalho morto). 

Mas esse não é um movimento que apenas reproduz o domínio do
capital sobre o conhecimento, nem é apenas a continuidade da exploração
do trabalhador pela burguesia. Também as diversas formas de conhecimen-
to transformado em instrumento de trabalho e de comunicação, a internet
é também um processo contraditório, como todas as dimensões do mundo
natural e social. Da mesma forma que a ciência e a tecnologia podem servir
ao capital, também podem possibilitar o avanço da produção social do tra-
balho, o avanço da comunicação dos trabalhadores, a otimização da organi-
zação e da luta para o combate do regime que nos oprime.

É nessa perspectiva de instrumento para ampliar a socialização de
conhecimentos que constituam arma teórica, organizativa e formativa dos
trabalhadores em sua luta contra a hegemonia do capital que buscamos
organizar disciplinas e cursos que multipliquem o alcance de nossa luta pela
formação de um novo homem e de um novo modo social  e  coletivo de
produzir a existência humana.

É na perspectiva de ampliar o debate sobre a Pedagogia Histórico-
Crítica e a formação dos trabalhadores da educação que publicamos mais
esta coletânea, na esperança de que contribua, de alguma forma, para a
transformação revolucionária do velho modo de produção capitalista numa
nova e social organização da produção da vida material e espiritual. 

Fundamentado em Marx e Engels penso que é das entranhas do
velho modo de produção, em seu processo de crise, decadência e barbárie
que o novo vem sendo gestado. Como a barbárie se amplia a olhos vistos,
acompanhado das graves consequências da destruição ambiental, a insígnia
Socialismo ou Barbárie tem que ser radicalizada, pois já não há mais tempo
para uma longa transição. Temos que apressar a transformação para uma
nova civilização, antes que a barbárie sob o capitalismo e a destruição do
planeta terra conduza a humanidade à extinção. Na longa transição que já
estamos  inseridos,  a  educação  tem  um  contraditório  papel:  ou  forma
homens  egoístas  e  competitivos  para  a  manutenção  do  capitalismo,
aprofundando a barbárie social e a destruição ambiental, ou atua para a
formação de um novo homem pautado pela cooperação e solidariedade,
contribuindo  para  que  o  parto  de  um  novo  homem  e  de  uma  nova
sociedade se realize!
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1
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

COMO TEORIA PEDAGÓGICA DIALÉTICA DA EDUCAÇÃO*

Dermeval Saviani

Para  caracterizar  a  especificidade  da  pedagogia  histórico-crítica
como  teoria  pedagógica  de  caráter  dialético  convém,  preliminarmente,
situá-la  no  âmbito  das  principais  concepções  pedagógicas,  por  sua  vez
situadas no âmbito mais geral das concepções de educação. As concepções
educacionais, de modo geral, envolvem três níveis: o nível da filosofia da
educação que, sobre a base de uma reflexão metódica, profunda e ampla
sobre a problemática educativa, busca explicitar as finalidades, os valores
que expressam uma visão geral de homem, mundo e sociedade, com vistas
a  orientar  a compreensão do fenômeno educativo;  o  nível  da  teoria  da
educação, que procura sistematizar os conhecimentos disponíveis sobre os
vários  aspectos  envolvidos  na  questão  educacional  que  permitam
compreender o lugar e o papel da educação na sociedade. Quando a teoria
da educação é identificada com a pedagogia, além de compreender o lugar
e o papel da educação na sociedade, a teoria da educação se empenha em
sistematizar  os  métodos,  processos  e  procedimentos,  visando  a  dar
intencionalidade  ao  ato  educativo  de  modo  a  garantir  sua  eficácia;
finalmente, o terceiro nível é o da prática pedagógica, isto é, o modo como
é organizado e realizado o ato educativo. 

Portanto,  em  termos  concisos,  podemos  entender  a  expressão
“concepções  pedagógicas”  como  as  diferentes  maneiras  pelas  quais  a
educação  é  compreendida,  teorizada  e  praticada.  Impõe-se,  pois,  a
conclusão:  se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da
educação é pedagogia. Com efeito, o conceito de pedagogia se reporta a
uma teoria  que  se  estrutura  a  partir  e  em função da  prática  educativa
buscando  equacionar,  de  alguma  maneira,  o  problema  da  relação
educador-educando,  de modo geral,  ou,  no caso específico da escola,  a
relação professor-aluno,  orientando o processo de ensino-aprendizagem.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.19-38
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Assim,  não  se  constituem  como  pedagogia  as  teorias  que  analisam  a
educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade não tendo como
objetivo  formular  diretrizes  para  a  prática  educativa,  caso  das  teorias
“crítico-reprodutivistas”.

Na história da educação, de modo geral, e na história da educação
brasileira,  em  particular,  produziram-se  diferentes  concepções  de
educação,  cujas  características  são  sumariadas  esquematicamente  no
quadro seguinte:

1. Concepção tradicional de educação

A  denominação  “concepção  tradicional  de  educação”  ou
“concepção  pedagógica  tradicional”  ou  ainda  simplesmente  “pedagogia
tradicional”  foi  introduzida  no  final  do  século  XIX  com  o  advento  do
movimento  renovador  que,  para  marcar  a  novidade  das  propostas  que
começaram a ser veiculadas, classificou como “tradicional” a concepção até
então  dominante.  Assim,  a  expressão  “concepção  tradicional”  subsume
correntes pedagógicas que se formularam desde a Antiguidade, tendo em
comum  uma  visão  filosófica  essencialista  de  homem  e  uma  visão
pedagógica centrada no educador (professor), no adulto, no intelecto, nos
conteúdos cognitivos transmitidos pelo professor aos alunos, na disciplina,
na memorização. 

Nessa concepção tradicional o nível preponderante é o da filosofia
da educação a tal ponto que poderíamos dizer que a teoria da educação, a
pedagogia,  é  assimilada  à  filosofia  da  educação.  Nesse  contexto  o  que
chamamos  de  “pedagogia  tradicional”  é  um  conjunto  de  enunciados
filosóficos  referidos  à  educação,  que  tomam  por  base  uma  visão
essencialista do ser humano, cabendo à educação a tarefa de conformar
cada indivíduo à essência ideal e universal que caracteriza o homem. E a
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prática pedagógica tradicional será o modo como o professor irá proceder
na realização da referida tarefa em relação a seus alunos. 

Distinguem-se,  no  interior  da  concepção  tradicional,  duas
vertentes: a religiosa e a laica.

A vertente religiosa da pedagogia tradicional tem origem na Idade
Média. Sua base filosófica característica são as correntes do tomismo e do
neotomismo  que  constituem  a  referência  fundamental  da  educação
católica. A pedagogia desenvolvida pelas escolas de confissão protestante
também se insere nessa concepção, ainda que, como um movimento de
reforma  da  Igreja  Católica,  o  protestantismo  participa  do  processo  de
laicização, de crítica à hierarquia e de defesa do livre arbítrio que marcou a
constituição da ordem burguesa.

A  vertente  laica  da  pedagogia  tradicional  centra-se  na  ideia  de
“natureza  humana”.  Diferentemente,  portanto, da vertente religiosa que
considera a essência humana como criação divina, aqui a essência humana
se identifica com a natureza humana. Essa concepção foi elaborada pelos
pensadores  modernos  já  como  expressão  da  ascensão  da  burguesia  e
instrumento de consolidação de sua hegemonia. A escola surge, aí, como o
grande instrumento de realização dos ideais liberais, dado o seu papel na
difusão  das  luzes,  tal  como  formulado  pelo  racionalismo  iluminista  que
advogava  a  implantação  da  escola  pública,  universal,  gratuita,  laica  e
obrigatória. Entre as correntes pedagógicas ligadas a essa vertente destaca-
se  o  intelectualismo  de  Herbart:  os  cinco  passos  formais  do  método
herbartiano sintetizam os procedimentos didáticos que ainda subsistem nas
redes oficiais de ensino desde o século XIX. 

2. Concepção nova ou moderna de educação

Contrapondo-se à concepção tradicional, a concepção pedagógica
renovadora se ancora numa visão filosófica baseada na existência, na vida,
na atividade. Não se trata mais de encarar a existência humana como mera
atualização das potencialidades contidas na essência. A natureza humana é
considerada mutável, determinada pela existência. Na visão tradicional o
privilégio  era  do  adulto,  considerado o  homem acabado,  completo,  por
oposição à criança, ser imaturo, incompleto. Na visão moderna, sendo o
homem considerado completo desde o nascimento e inacabado até morrer,
o adulto não pode se constituir como modelo, razão pela qual a educação
passa  a  centrar-se  na  criança.  Do  ponto  de  vista  pedagógico  o  eixo  se
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deslocou do intelecto para as vivências; do lógico para o psicológico; dos
conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; do esforço para o
interesse;  da  disciplina  para  a  espontaneidade;  da  direção  do  professor
para  a  iniciativa  do  aluno;  da  quantidade  para  a  qualidade;  de  uma
pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma
pedagogia de inspiração experimental baseada na biologia e na psicologia.
Se  bem  que  a  concepção  pedagógica  renovada  tenha  se  originado  de
diferentes  correntes  filosóficas  como  o  vitalismo,  historicismo,
existencialismo,  fenomenologia,  pragmatismo  e  assumido  características
variadas,  sua  manifestação  mais  difundida  é  conhecida  sob  o  nome  de
escolanovismo  com  certa  predominância  do  pragmatismo  como  matriz
filosófica. 

Nessa  concepção,  em  lugar  da  essência  universal,  os  homens
devem ser considerados em sua existência real, como indivíduos vivos que
se diferenciam entre si. A teoria da educação ganha, então, autonomia em
relação à filosofia da educação devendo buscar apoio nas ciências para ter
acesso aos dados empíricos que caracterizam a vida dos educandos. E a
pedagogia além de apoiar-se nas ciências já constituídas com destaque para
a biologia, psicologia e sociologia, buscará tornar-se ela própria científica
recorrendo às escolas e classes experimentais. Com essa orientação teórica
a prática pedagógica irá valorizar a atividade, as experiências, a vida e os
interesses dos educandos.

3. Concepção analítica de educação

O  caso  da  concepção  analítica  apresenta  uma  peculiaridade:  a
filosofia da educação é entendida como análise da linguagem educacional,
com o objetivo de fazer a assepsia da linguagem da educação depurando-a
de  imprecisões  e  equívocos,  partindo  do  entendimento  de  que  grande
parte dos problemas da educação decorrem de insuficiências linguísticas. A
concepção analítica  não  tem,  pois,  como objetivo analisar  teoricamente
buscando compreender e explicar o fenômeno educativo e, muito menos,
orientar  a  prática  pedagógica,  limitando-se  ao  nível  da  filosofia  da
educação. Sua matriz filosófica é o neopositivismo ou positivismo lógico. Tal
concepção  considera  que  a  linguagem  educacional  é  uma  linguagem
comum, ou seja, não formalizada, não científica. Nessa condição, o método
que  mais  se  presta  à  tarefa  analítica  é  o  da  análise  informal  ou  lógica
informal. A análise informal postula que o significado de uma palavra só
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pode ser determinado em função do contexto em que é utilizada. Trata-se,
porém, do contexto linguístico e não do contexto sócio-econômico ou do
contexto histórico. 

4. Concepção produtivista de educação

A concepção pedagógica produtivista comunga da mesma matriz da
concepção analítica representada pelo positivismo lógico fundamentando-
se na versão estrutural-funcionalista. Postula que a educação é um bem de
produção e não apenas um bem de consumo. Tem, pois, importância decisi-
va no processo de desenvolvimento econômico. As análises que serviram
de base a essa concepção foram sistematizadas principalmente na “teoria
do capital humano”. A referida concepção se desenvolveu a partir das déca-
das de 1950 e 1960, tornando-se orientação oficial no Brasil sob a forma da
pedagogia tecnicista. E, mesmo com o refluxo do tecnicismo a partir do final
dos anos de 1980, permaneceu como hegemônica assumindo novas nuan-
ces, inclusive quando, na década de 1990, a organização do ensino tendeu a
se pautar dominantemente pelo cognitivismo construtivista. O caráter pro-
dutivista dessa concepção pedagógica tem uma dupla face: a externa, que
destaca a importância da educação no processo de produção econômica e a
interna, que visa dotar a escola de um alto grau de produtividade potencia-
lizando os investimentos nela realizados pela adoção do princípio da busca
constante do máximo de resultados com o mínimo de dispêndio. 

No âmbito da teoria da educação (pedagogia), essa concepção se
traduz  na  pedagogia  tecnicista,  cujos  pressupostos  são  os  mesmos  da
concepção  analítica  lastreada  no  positivismo  lógico:  objetividade,
neutralidade, positividade do conhecimento. Assim, a pedagogia tecnicista
busca explicar  o  fenômeno educativo a partir  de sua descrição empírica
visando chegar a enunciados operacionais para orientar a prática educativa.
Põe-se,  pois,  como  um  ramo  científico,  já  que  sua  base  teórica  é  o
behaviorismo (psicologia científica que se diferencia da psicologia filosófica
ou racional).

5. Concepção crítico-reprodutivista de educação

Na  visão  crítico-reprodutivista  encontramos  outra  peculiaridade:
contrariamente ao que ocorre na concepção humanista tradicional, nesse
caso é o nível da teoria da educação que subsume ou assimila a filosofia da
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educação, pois a teoria da educação é tributária de uma teoria da socieda-
de concebida em grau máximo de generalidade. Além disso, na concepção
crítico-reprodutivista não se põe, também, a questão da prática pedagógi-
ca. A ambição dessa concepção, como teoria científica, é explicar os meca-
nismos sociais que compelem a educação a exercer necessariamente a fun-
ção de reprodução das relações sociais  dominantes,  independentemente
do tipo de prática pedagógica que venha a ser implementada.

6. Concepção dialética ou histórico-crítica de educação

Nessa  concepção  os  três  níveis  se  fazem  presentes.  O  que  a
diferencia das demais concepções é o modo como se articulam esses níveis
os quais estabelecem entre si relações recíprocas de maneira que cada nível
se  comporta  ao  mesmo  tempo  como  determinado  e  determinante  dos
demais. Uma importante implicação desse modo de entender a educação é
que a prática pedagógica,  em lugar  de aparecer  como um momento de
aplicação da teoria da educação, é vista como ponto de partida e ponto de
chegada cuja coerência e eficácia é garantida pela mediação da filosofia e
da teoria educacional.

7. Pedagogia histórico-crítica

Os antecedentes dessa corrente pedagógica remontam às minhas
primeiras preocupações sistemáticas com a educação. Isso ocorreu quando,
no  início  de  minha carreira  docente,  em 1967,  atuava simultaneamente
como professor da área de filosofia da educação no Curso de Pedagogia da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como professor de filosofia e
de história da arte no Colégio Estadual de São João Clímaco, que depois
veio  a  se  chamar  Colégio  Estadual  Ataliba  Nogueira  e,  no  segundo
semestre,  também  no  Curso  Normal  do  Colégio  Sion  ministrando  a
disciplina história e filosofia da educação. Tracei uma retrospectiva dessa
trajetória  no  texto  “Antecedentes,  origem  e  desenvolvimento  da
pedagogia histórico-crítica”  publicado no livro  Pedagogia histórico-crítica:
30 anos (MARSIGLIA, 2011, p. 197-225), correspondente à conferência de
encerramento do Seminário “Pedagogia histórico-crítica 30 anos” realizado
em dezembro de 2009 na UNESP de Araraquara quando, pensando no teor
de  minha  exposição,  acabei  decidindo  imprimir  a  ela  um  tom  de
depoimento como o caminho para  apresentar  os  antecedentes,  situar  a
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origem  e  indicar  alguns  aspectos  do  desenvolvimento  da  pedagogia
histórico-crítica até o momento da realização do seminário em 2009.

Minhas  aulas  no  nível  médio  operavam  como  uma  espécie  de
laboratório para as reflexões e investigações que eu vinha desenvolvendo
como professor na universidade. Assim, ao iniciar as aulas de filosofia e de
história da arte para os alunos do primeiro ano do curso clássico apresentei
a  eles  minha concepção pedagógica  e  como eu iria  trabalhar  com eles.
Deixei claro, então, que minhas aulas iriam se orientar pela combinação dos
princípios da liberdade e da responsabilidade. Isso significava que eu daria
as  orientações,  indicando  os  temas  a  serem  desenvolvidos,  os
procedimentos que seriam adotados, as tarefas a serem cumpridas pelos
alunos e, conforme o princípio da liberdade, cada aluno poderia acatar ou
não minhas orientações. No entanto, pelo princípio da responsabilidade,
cada um assumiria inteiramente as consequências de suas opções. Feitos
esses esclarecimentos, dei início às atividades tendo obtido a plena adesão
dos alunos que responderam positivamente à minha proposta.

No segundo semestre, ao iniciar as aulas de história e filosofia da
educação no Curso Normal do Colégio Sion, ensaiei trabalhar com a mesma
orientação que expus às alunas e dei início às atividades. Verifiquei que as
alunas não levaram a sério minha proposta e não acompanhavam minha
aula. Interrompi a aula e estabeleci com elas uma discussão fazendo valer
minha autoridade como professor, após o que as alunas passaram a me
respeitar e a interagir positivamente comigo. E as aulas se desenvolveram
de forma bastante produtiva durante todo o semestre.

Refletindo  sobre  essa  situação  esbocei  minha  primeira
contraposição a Dewey. Ou seja, os alunos da periferia valorizaram minha
proposta baseada na liberdade porque suas condições sociais impunham
uma vida  mais  de constrições  e imposições  do que de opções;  mais  de
deveres do que de direitos. Já as meninas do Sion, cuja situação social, ao
contrário,  propiciava  mais  opções  que  imposições;  mais  direitos  que
deveres,  deram de ombros para o encaminhamento pedagógico por mim
utilizado no início das aulas. Por isso no Colégio Sion tive de adequar minha
proposta  pedagógica  invertendo  os  termos,  isto  é,  condicionando  a
liberdade à responsabilidade,  o que implicava pôr o acento no princípio
ético do dever. Ao mostrar-lhes que eu estava levando a sério o meu papel
de  professor,  elas  passaram  a  me  respeitar,  instaurando  comigo  uma
relação pedagógica estimulante e produtiva. Concluí, então, que o papel da
escola  não  é  apenas  e  nem  predominantemente  o  de  organizar  as
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experiências propiciadas pela vida dos próprios alunos. O papel da escola é,
antes, o de patentear aquilo que a experiência de vida dos alunos esconde.
Em outros  termos,  concluí  que o papel  da  escola  não é  mostrar  a  face
visível da lua, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja,
revelar os aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sob os
fenômenos que se mostram à nossa percepção imediata.

Concomitantemente  às  aulas  no ensino  médio  prossegui  com as
aulas  no  curso  de  pedagogia  ministrando  Fundamentos  Filosóficos  da
Educação no segundo ano em 1967 e 1968 e, a partir de 1969, Filosofia da
Educação  para  o  terceiro  ano  entendendo  que,  especialmente  no  nível
universitário,  o  professor  não  poderia  ser  apenas  um  repetidor,  um
transmissor de conhecimentos já compendiados; ele deveria ser também, e
sobretudo,  um  pesquisador,  um  criador,  alguém  que  se  posicionasse
ativamente em relação à sua área, tendo condições de contribuir para o seu
desenvolvimento. Tal atitude me levava a estar constantemente atento às
situações vivenciadas procurando elaborar teoricamente as questões que aí
se  apresentavam,  o  que  pode  ser  exemplificado  com  a  elaboração  das
diferenças conceituais entre as noções de “filosofia”, ”filosofia de vida” e
“ideologia”  registradas  no  texto  “A  filosofia  na  formação do  educador”,
escrito  como  um  recurso  didático  para  compor  a  primeira  unidade  da
disciplina filosofia da educação do curso de pedagogia e depois incluído em
meu livro Educação: do senso comum à consciência filosófica publicado em
1980 (SAVIANI, 2013, p. 11-29). A elaboração da distinção entre esses três
conceitos ocorreu como resposta a uma questão determinada vivenciada
em consequência de minha intensa participação no movimento de 1968
quando a PUC-SP, a exemplo das principais universidades, foi tomada pelos
alunos no final do mês de junho. Ao longo desse período pude constatar
como  afloravam  contradições  na  prática  dos  alunos,  acarretando
incoerências entre seus propósitos e suas ações. A hipótese de um conflito
entre  a  concepção  decorrente  de  suas  condições  de  vida  (“filosofia  de
vida”) e sua opção político-ideológica (“ideologia”) como explicação para as
contradições  constatadas,  conduziu-me  à  reflexão  que  resultou  naquela
elaboração conceitual em que a questão passa a ser compreendida num
nível teórico de alcance mais amplo.

Essa  constante  preocupação  em  compreender  e  formular
teoricamente os dados fornecidos pela experiência aliada ao entendimento
de que o professor universitário deve ser também um pesquisador fez com
que eu passasse a produzir  eu próprio aquilo que chamei de "textos de
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apoio  para  seminários",  a  partir  dos  quais  se  desenvolviam  as  aulas,
estimulando-se o trabalho intelectual e a reflexão crítica dos alunos. Para a
cadeira  de  Fundamentos  Filosóficos  da  Educação  preparei  sete  textos,
respectivamente sobre o Idealismo, Vitalismo, Pragmatismo, Historicismo,
Neopositivismo, Fenomenologia e Existencialismo como base para o estudo
das correntes filosóficas contemporâneas e suas implicações educacionais.
A  disciplina  Fundamentos  Filosóficos  da  Educação  era  ministrada  no
segundo ano de Pedagogia e tinha um caráter preparatório para a disciplina
Filosofia da Educação, ministrada no terceiro ano e que também ficou sob
minha  responsabilidade  a  partir  de  1969.  Na  cadeira  de  Filosofia  da
Educação me propus a aplicar a reflexão filosófica à problemática educativa
do homem brasileiro. Para tanto, elaborei um texto-base chamado “Análise
da  Estrutura  do  Homem",  a  partir  do  qual  construí  nove  textos
denominados “Elementos para a Análise do Homem Brasileiro”, abordando
os seguintes aspectos: “a priori”  físico (um texto); “a priori” biológico (um
texto); “a priori” psicológico (dois textos) e “a priori” cultural (cinco textos,
versando, respectivamente, sobre as perspectivas antropológica, histórica,
sociológica, econômica e política). O curso se completava com um texto que
denominei  “Esboço de Formulação de uma Ideologia Educacional  para o
Brasil”,  onde  abordava  o  problema  dos  objetivos  e  meios  da  educação
brasileira.

Sobre a origem da pedagogia histórico-crítica já tive oportunidade
de tratar em outras oportunidades como se pode ver nos capítulos 3, 4 e 6
do  livro  Pedagogia  histórico-crítica:  primeiras  aproximações (SAVIANI,
2021a) nos quais  abordo, respectivamente: “a pedagogia histórico-crítica
no quadro das  tendências  críticas  da  educação brasileira”;  “a  pedagogia
histórico-crítica  e  a  educação  escolar”;  e  “contextualização  histórica  e
teórica da pedagogia histórico-crítica”.

Nesses textos eu situo a mobilização da década de 1970, o clima
cultural,  político e pedagógico que se instaurou no contexto da crítica à
política educacional e à pedagogia oficial do regime militar alimentada pelo
que chamei de “teorias crítico-reprodutivistas” evoluindo-se para a busca
de alternativas à  orientação oficial,  o que colocava a necessidade de se
elaborar uma teoria pedagógica que fosse crítica, mas não reprodutivista. 

Nesse novo quadro que se caracterizou a partir do final da década
de  1970,  aquilo  que  eu  vinha  procurando  desenvolver  individualmente
assumiu  caráter  coletivo.  Os  problemas  relativos  à  elaboração  de  uma
concepção pedagógica que permitisse superar os limites da visão crítico-
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reprodutivista  foram  sistemática  e  intensamente  discutidos  na  primeira
turma de doutorado em educação da PUC-SP a partir de 1978 e tiveram
continuidade nas turmas subsequentes. 

Balizados  os  marcos  teóricos  mais  gerais,  a  primeira  formulação
propriamente  pedagógico-metodológica  foi  efetivada  no  texto  “Escola  e
democracia II: para além da teoria da curvatura da vara” publicado em 1982
no nº 3 da Revista da ANDE, sendo incorporado, em 1983, como o capítulo
3 do livro Escola e democracia (SAVIANI, 2021b, pp. 47-64). Finalmente, em
1984 foi adotada a denominação pedagogia histórico-crítica a esse esforço
coletivo que vem se desenvolvendo desde então até os dias atuais.

Esse  caráter  coletivo,  reiterado  por  mim  em  diversas
oportunidades,  pode  ser  ilustrado  com  o  Simpósio  de  Marília,  assim
denominado por ter se realizado na UNESP de Marília,  não apenas pelos
trabalhos ali apresentados, mas porque foi explicitado por Newton Duarte,
ao  iniciar  sua  exposição  sobre  os  elementos  para  uma  ontologia  da
educação na obra de Dermeval Saviani, nos seguintes termos:

O  contexto  no  qual  esta  apresentação  adquire  sentido  é  o  da
construção coletiva da Pedagogia histórico-crítica. Não é casual que
essa corrente pedagógica nunca tenha sido denominada “Pedagogia
Dermeval  Saviani”, ainda que o trabalho desse educador seja uma
das referências fundamentais dessa corrente. A construção coletiva
dessa pedagogia  está  em andamento  tanto  no  que diz  respeito  à
elaboração teórica, quanto no que diz respeito ao enfrentamento dos
problemas postos pela prática no campo educacional. Há muito por
ser feito nessas duas direções (DUARTE, 1994, p. 129-130).

Como  empenho  coletivo,  essa  pedagogia  vem  contando  com
colaboradores  em  número  cada  vez  maior,  tendo  recebido  um  impulso
considerável  após  o  Seminário  “Pedagogia  histórico-crítica:  30  anos”,
promovido pelo Grupo de Estudos Marxistas em Educação e realizado na
Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, campus de Araraquara, de 15 a 17
de  dezembro  de  2009.  Como escrevi  no  prefácio  à  12ª  edição  do  livro
Pedagogia  histórico-crítica:  primeiras  aproximações (SAVIANI,  2021a),  o
referido Seminário comemorativo dos 30 anos marcou o início de um novo
ciclo  de  desenvolvimento  da  pedagogia  histórico-crítica  expresso  em
eventos  como os  congressos  realizados  com periodicidade  trienal  sendo
que o I Congresso ocorreu em 2012 em Vitória, na Universidade Federal do
Espírito Santo, sobre o tema “Infância e pedagogia histórico-crítica”; o II em
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Bauru,  na  Faculdade  de  Ciências  da  UNESP  em 2015 centrado no tema
“Pedagogia  histórico-crítica:  educação e desenvolvimento humano”;  o  III
em  Presidente  Prudente,  organizado  pela  Faculdade  de  Ciências  e
Tecnologia  da  UNESP  e  realizado  no  campus  da  Universidade  do  Oeste
Paulista em 2018 tendo como tema “Pedagogia histórico-crítica: em defesa
da  escola  pública  e  democrática  em  tempos  de  ‘escola  sem  partido’”.
Cumprindo  a  periodicidade  trienal,  o  IV  Congresso  foi  previsto  para
acontecer  em julho de 2021 na Universidade Federal  de São Carlos.  No
entanto, em razão das limitações impostas pela pandemia da Covid 19, a
data do evento foi transferida para o período de 23 a 26 de março de 2022,
sendo identificado como “Congresso Pedagogia Histórico-Crítica e a escola
pública: as veias abertas do trabalho educativo”. Além dos congressos com
periodicidade  regular  vêm  se  multiplicando as  iniciativas  manifestas  em
eventos  de  diferentes  tipos  e  na  produção  de  dissertações  e  teses,
trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica e de pós-doutorado
convertidos frequentemente na publicação de artigos e livros intensificando
o processo de construção coletiva da pedagogia histórico-crítica.

Quanto  ao  conteúdo  da  pedagogia  histórico-crítica,  de  forma
resumida  podemos  dizer  que  essa  pedagogia  é  tributária  da  concepção
dialética,  especificamente  na  versão  do  materialismo  histórico,  tendo
afinidades, no que ser refere às suas bases psicológicas, com a psicologia
histórico-cultural desenvolvida pela “Escola de Vigotski”. 

Nessa nova formulação a educação é entendida como mediação no
seio da prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto
de partida e o ponto de chegada da prática educativa. 

Como  indiquei  no  livro  “Escola  e  democracia”  (SAVIANI,  2021b,
p.52-53),  a  pedagogia  histórico-crítica  não  vê  necessidade  de  negar  a
essência  para  admitir  o  caráter  dinâmico  da  realidade  como  o  faz  a
pedagogia da existência, inspirada na concepção “humanista” moderna de
filosofia  da  educação.  Igualmente,  não  precisa  negar  o  movimento  para
captar a essência do processo histórico como ocorre com a pedagogia da
essência  inspirada  na  concepção  “humanista”  tradicional  de  filosofia  da
educação.  Com  esse  entendimento  a  pedagogia  histórico-crítica  busca
superar as pedagogias da essência e da existência dialeticamente, isto é,
incorporando suas críticas recíprocas numa proposta radicalmente nova. O
cerne  dessa  novidade  radical  consiste  na  superação  da  crença  na
autonomia  ou  na  dependência  absolutas  da  educação  em  face  das
condições sociais vigentes.
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Compreendendo  a  educação  como  o  ato  de  produzir  direta  e
intencionalmente  em  cada  indivíduo  singular  a  humanidade  que  é
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI,
2021a,  p.  13),  a  pedagogia  histórico-crítica,  interessada  em  articular  a
escola com as necessidades da classe trabalhadora, está empenhada em
pôr em ação métodos de ensino eficazes. Situa-se, assim, para além dos
métodos  tradicionais  e  novos,  visando  superar  por  incorporação  as
contribuições dessas duas tendências pedagógicas. Nessa perspectiva seus
métodos estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão da
iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o
professor,  sem  deixar  de  valorizar  o  diálogo  com  a  cultura  acumulada
historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos,  os ritmos de
aprendizagem  e  o  desenvolvimento  psíquico,  sem  perder  de  vista  a
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para
efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos
(SAVIANI, 2021b, p. 55-56). 

Orientada  por  essas  preocupações  a  pedagogia  histórico-crítica
procurou  construir  uma  metodologia  que,  encarnando  a  natureza  da
educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global,
tem como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática social. O
trabalho pedagógico se configura,  pois,  como um processo de mediação
que  permite  a  passagem  dos  educandos  de  uma  inserção  acrítica  e
inintencional no âmbito da sociedade a uma inserção crítica e intencional. A
referida mediação se objetiviza nos momentos intermediários do método, a
saber:  problematização,  que  implica  a  tomada  de  consciência  dos
problemas  enfrentados  na  prática  social;  instrumentação,  pela  qual  os
educandos se apropriam dos instrumentos teóricos e práticos necessários
para a compreensão e solução dos problemas detectados; e catarse, isto é,
a incorporação na própria vida dos alunos dos elementos constitutivos do
trabalho pedagógico. 

Dessa  forma,  é  possível,  à  semelhança  do  que  se  deu  com  as
pedagogias  tradicional  e  nova,  estruturar  a  metodologia  da  pedagogia
histórico-crítica em cinco passos.

No  livro  “Escola  e  democracia”  (SAVIANI,  2021b,  p.  56-58)
apresento os cinco momentos do método histórico-crítico simetricamente
àqueles correspondentes aos esquemas propostos por Herbart (pedagogia
tradicional) e Dewey (pedagogia nova). Como tanto a pedagogia tradicional
como a pedagogia nova organizam o método didático na forma de uma
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sequência de passos, para efeitos comparativos mantive também a palavra
“passo” para estabelecer o contraponto entre a pedagogia histórico-crítica
e  as  pedagogias  tradicional  e  nova.  No  entanto,  após  concluir  a
apresentação  da  contraposição  metodológica  entre  essas  teorias
pedagógicas registrei a seguinte observação:

Cabe,  por  fim,  levar  em  conta  que  o  empenho  em  apresentar
simetricamente  aos  cinco  passos  de  Herbart  e  de  Dewey  as
características do método pedagógico que, no meu entendimento, se
situa para além dos métodos novos e tradicionais, correspondeu a
um esforço heurístico e didático cuja função era facilitar aos leitores
a compreensão do meu posicionamento. Em lugar de passos que se
ordenam numa sequência cronológica, é mais apropriado falar aí de
momentos articulados num mesmo movimento, único e orgânico. O
peso e a duração de cada momento obviamente irão variar de acordo
com  as  situações  específicas  em  que  se  desenvolve  a  prática
pedagógica.  Assim,  nos  anos  iniciais  da  escolarização  a
problematização é diretamente dependente da instrumentalização,
uma  vez  que  a  própria  capacidade  de  problematizar  depende  da
posse de certos instrumentos.  A necessidade da alfabetização,  por
exemplo, é um problema posto diretamente pela prática social não
sendo  necessária  a  mediação  da  escola  para  detectá-lo  (SAVIANI,
2021, p. 59-60).

De fato, o conceito de “passo” implica uma sequência mecânica:
não se pode dar o segundo passo sem ter dado o primeiro; o terceiro, sem
ter dado o segundo e, assim, sucessivamente. Já a categoria de “momento”
não  tem  essa  implicação  compatibilizando-se  com  a  lógica  dialética.
Exemplo: ao se desenvolver a discussão relativamente à problematização
da adoção ou não de sementes transgênicas será necessária a apreensão do
conceito  e  significado  desse  tipo  de  sementes  para  se  detectar  os
problemas  implicados  em  sua  adoção.  Portanto,  já  estaria  se  dando  a
apropriação  dos  instrumentos  teóricos  e  práticos  necessários  ao
equacionamento  do  problema  das  sementes  transgênicas  detectado  na
prática social, o que significa que já se encontrava em andamento o terceiro
passo, ou melhor,  “momento” do método.  E nesse processo unitário  de
problematização-instrumentação  criam-se  as  condições  para  emergir  o
momento catártico em que a estrutura do significado teórico e prático da
adoção de sementes transgênicas é apropriada pelos alunos.
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Para facilitar a compreensão dessa nova proposta pedagógica creio
ser  útil  reapresentar  a  referida  formulação  do  método  da  pedagogia
histórico-crítica  em  contraponto  com  o  entendimento  das  pedagogias
tradicional e nova.

O ponto de partida metodológico da pedagogia histórico-crítica não
é a preparação dos alunos, cuja iniciativa é do professor (primeiro passo da
pedagogia  tradicional),  nem  a  atividade,  que  é  de  iniciativa  dos  alunos
(primeiro passo pedagogia nova), mas é a prática social (primeiro momento
da PHC), que é comum a professores e alunos. Essa prática comum, porém,
é  vivenciada  diferentemente  pelo  professor  e  pelos  alunos.  Enquanto  o
professor tem uma visão sintética da prática social, ainda que na forma de
síntese  precária,  a  compreensão  dos  alunos  manifesta-se  na  forma
sincrética. 

O segundo passo não é a  apresentação  de novos conhecimentos
por parte do professor (pedagogia tradicional), nem o problema como um
obstáculo que interrompe a atividade dos alunos (pedagogia nova), mas é a
problematização  (segundo momento da PHC), isto é, o ato de detectar as
questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e como a
educação poderá encaminhar as devidas soluções.

Em  decorrência,  o  terceiro  passo  não  se  identifica  com  a
assimilação de conteúdos transmitidos pelo professor por comparação com
conhecimentos  anteriores  (pedagogia  tradicional),  nem com a coleta  de
dados (pedagogia nova), mas se trata, nesse momento, da instrumentação,
entendida  como  a  apropriação  dos  instrumentos  teóricos  e  práticos
necessários  ao  equacionamento  dos  problemas  detectados  na  prática
social.

Estando de posse dos instrumentos teóricos e práticos é chegado o
momento  da  expressão  elaborada  da  nova  forma  de  entendimento  da
prática social a que se ascendeu. Portanto, o quarto passo não coincide com
a  generalização  (pedagogia  tradicional),  nem com a  hipótese  (pedagogia
nova).  Chamei  esse  quarto  momento  de  catarse,  entendida  na  acepção
gramsciana  de  “elaboração  superior  da  estrutura  em  superestrutura  na
consciência  dos  homens” (GRAMSCI,  1978,  p.  53).  Este  é,  pois,  o  ponto
culminante do processo pedagógico, quando ocorre a efetiva incorporação
dos  instrumentos  culturais,  transformados  em  elementos  ativos  de
transformação social. 

Chega-se,  por  fim,  ao  último  momento,  que  não  consiste  na
aplicação  dos  conhecimentos  assimilados  (quinto  passo  da  pedagogia
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tradicional), nem na experimentação como teste da hipótese (quinto passo
da pedagogia nova).  O quinto momento, isto é, o ponto de chegada é a
própria prática social, compreendida agora não mais em termos sincréticos
pelos  alunos.  Nesse  momento,  ao  mesmo  tempo  em  que  os  alunos
ascendem ao nível sintético em que já se encontrava o professor no ponto
de  partida,  reduz-se  a  precariedade  da  síntese  do  professor,  cuja
compreensão se torna cada vez mais orgânica.

Pode-se  concluir,  então,  que,  pela  mediação  do  trabalho
pedagógico, a compreensão e a vivência da prática social passam por uma
alteração qualitativa, o que nos permite observar que a prática social do
ponto de partida (primeiro momento) em confronto com a prática social do
ponto de chegada (quinto momento) é e não é a mesma. É a mesma porque
é ela própria  que constitui  ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o
pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica. E
não é a mesma, se considerarmos que o modo de nos situarmos em seu
interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação pedagógica. E
uma vez que somos, enquanto agentes sociais, elementos objetivamente
constitutivos  da  prática  social,  é  lícito  concluir  que  a  própria  prática  se
alterou qualitativamente. 

Nesse ponto é importante desfazer um possível equívoco. É uma
leitura equivocada aquela que considera que a atividade educativa parte da
prática social no sentido de que os educandos se encontram atuando na
prática  social  e  diante  dos  problemas  enfrentados  (entenda-se  aqui  os
problemas em sua acepção própria, isto é, algo que precisa ser resolvido)
eles saem da prática social e iniciam a atividade educativa para realizar os
estudos necessários para compreendê-la após o que, uma vez tendo uma
nova compreensão,  voltam à prática social  para desenvolvê-la  com uma
nova qualidade. Na verdade, sendo a educação uma modalidade da própria
prática  social,  nunca  se  sai  dela.  Assim,  os  educandos  permanecem  na
condição de agentes da prática social e, pela mediação da educação, logram
alterar a qualidade de sua prática tornando-a mais consistente, coerente e
eficaz em relação ao objetivo de transformação da sociedade na luta contra
a classe dominante que atua visando a perpetuação dessa  forma social.
Portanto, não é apropriado falar em “Prática Social Inicial” e “Prática Social
Final” nem em “Retorno à Prática Social”.

Acredita-se que a orientação metodológica posta em movimento
pela pedagogia histórico-crítica, tal como se acabou de mostrar, recupera a
unidade da atividade educativa no interior da prática social articulando seus
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aspectos teóricos e práticos que se sistematizam na pedagogia concebida
ao mesmo tempo como teoria e prática da educação. Supera-se, assim, o
dilema próprio das duas grandes tendências pedagógicas contemporâneas
que,  baseadas  na  lógica  formal  para  a  qual  os  termos  opostos  são
mutuamente excludentes, não conseguem articular teoria e prática.

Essa orientação metodológica se baseia na concepção dialética de
ciência  tal  como  a  explicitou  Marx  no  “método  da  economia  política”
(MARX, 1973, p. 228-240) esclarecendo que o movimento de produção do
conhecimento vai da síncrese (“a visão caótica do todo”) à síntese (“uma
rica totalidade de determinações e relações numerosas”) pela mediação da
análise (“as abstrações e determinações mais simples”. Vê-se, então, que se
trata de uma orientação segura tanto para o processo de descoberta de
novos  conhecimentos  (o  método  científico)  como  para  o  processo  de
transmissão-assimilação  de  conhecimentos  (o  método  de  ensino).  O
processo educativo realizado por meio do método pedagógico-didático da
pedagogia  histórico-crítico  se  constitui,  pois,  no  caminho  pelo  qual  os
alunos  passam  da  síncrese  (uma  percepção  cotidiana,  confusa,  não
elaborada  da  prática  social)  para  uma  compreensão  sintética,  clara  e
elaborada da prática social) pela mediação da prática educativa conduzida
pelo professor. Note-se a forma como expressei o caráter do método de
ensino da pedagogia histórico-crítica: passagem da  síncrese à síntese pela
mediação  da  análise.  Sobre  a  introdução do  termo “síncrese”  é  preciso
advertir que os dicionários da língua portuguesa registram apenas “síncrise”
e não “síncrese”. Por isso, alguns alunos, talvez supondo tratar-se de uma
falha de digitação, ao se referir ao método da PHC grafaram a passagem da
síncrise à síntese pela mediação da análise. Mas “síncrise”, diz o dicionário,
é  uma figura  de  estilística  ou  retórica  que  significa  “antítese”;  ou,  uma
expressão fonética que, embora pouco usada, tem o sentido de “reunião de
duas vogais em um ditongo”. Portanto, nada tem a ver com o método da
Pedagogia Histórico-Crítica. Logo, o certo é, mesmo, síncrese. É, então, um
neologismo?  Sim.  Mas  necessário  e  perfeitamente  justificável,  pois  os
dicionários  registram  “sincrético”,  “sincretizar”  e  “sincretismo”  e,
inexplicavelmente, não registram “síncrese”. 

A  fundamentação  teórica  da  pedagogia  histórico-crítica  nos
aspectos  filosóficos,  históricos,  econômicos  e  político-sociais  se  propõe
explicitamente  a  seguir  as  trilhas  abertas  pelas  agudas  investigações
desenvolvidas  por  Marx  sobre  as  condições  históricas  de  produção  da
existência humana que resultaram na forma da sociedade atual dominada
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pelo capital. É, pois, no espírito de suas investigações que essa proposta
pedagógica se inspira. Frise-se: é de inspiração que se trata e não de extrair
dos clássicos do marxismo uma teoria pedagógica. Pois, como se sabe, nem
Marx, nem Engels, Lênin ou Gramsci desenvolveram teoria pedagógica em
sentido próprio. Assim, quando esses autores são citados o que está em
causa não é a transposição de seus textos para a pedagogia e, nem mesmo,
a aplicação de suas análises ao contexto pedagógico. Aquilo que está em
causa é a elaboração de uma concepção pedagógica em consonância com a
concepção de mundo e de homem própria do materialismo histórico.

Quanto às fontes teóricas da pedagogia histórico-crítica tenho me
reportado  mais  frequentemente  àquelas  de  caráter  específico  e
diferenciador. Daí a referência ao materialismo histórico em cujo âmbito se
situam as  fontes  específicas  dessa  teoria  pedagógica.  Mas  é  importante
considerar que essas fontes nos remetem aos clássicos entendidos, aqui,
em sentido amplo. Com efeito, apenas com a contribuição de Marx não se
evidenciaria  e não se viabilizaria  a formulação da teoria que está sendo
proposta.  É  necessário  fazer  a  discussão  com  outros  clássicos  mesmo
porque Marx  não trabalhou diretamente,  de  forma muito  elaborada,  as
questões pedagógicas.  Portanto,  se  queremos extrair  uma pedagogia  de
sua obra não poderemos ficar no dogmatismo e numa visão muito estreita.
Somente  será  possível  formular  algo  consistente  na  relação  e  com  a
presença dos clássicos. Não somente com os clássicos da cultura, de modo
geral, e da filosofia, em particular, mas também da pedagogia. É necessário
ver  como  os  processos  pedagógicos  foram  se  explicitando,  como  as
pedagogias se formularam e como as correntes, em especial da pedagogia
tradicional e da escola nova, surgiram. Essa interlocução com os clássicos é
muito  importante,  aí  incluídos,  evidentemente,  os  autores  brasileiros.
Tenho insistido e até lamentado que os nossos alunos de pedagogia,  de
modo especial a partir dos anos 70 do século XX, não conheçam os clássicos
da nossa história pedagógica como, por exemplo, Fernando de Azevedo,
Paschoal  Lemme, Lourenço Filho,  Anísio  Teixeira,  Paulo Freire,  Florestan
Fernandes... 

Finalmente, como fontes específicas da pedagogia histórico-crítica
cabe considerar também os autores que procuraram abordar os problemas
pedagógicos  a  partir  das  matrizes  teóricas  do  materialismo  histórico
representadas,  basicamente,  por  Marx  e  Gramsci.  Menciono,  entre  eles,
Bogdan Suchodolski (1966, 1976, 1977, 1984); Mario Alighiero Manacorda
(1964, 2007, 2008); Georges Snyders (1974, 1976, 1978, 1979) e Schmied-
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Kowarzik  (1983).  Além  desses  autores,  situados  mais  propriamente  no
âmbito da filosofia da educação,  podemos lembrar  nomes no campo da
psicopedagogia,  como  os  integrantes  da  “Escola  de  Vigotski”,  e  da
pedagogia, como Pistrak (1981, 2009, 2015), Makarenko (s/d.,1977, 1979,
1982) e os intérpretes das ideias pedagógicas de Gramsci como, além de
Manacorda já citado, Broccoli (1977), Betti (1981) e Ragazzini (1978, 2002). 
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2
FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA*

Anselmo Alencar Colares
José Claudinei Lombardi

Introdução

Este texto foi originalmente elaborado para as aulas dos autores na
disciplina de pós-graduação e curso de extensão Pedagogia Histórico-Crítica
e Prática Transformadora. A aula de José Claudinei Lombardi ocorreu no dia
08  de  outubro  de  2020,  tendo  por  título  “Discussão  acerca  da
fundamentação  marxista  da  Pedagogia  Histórico-Crítica”1;  a  aula  de
Anselmo A. Colares foi ministrada na semana seguinte, 15 de outubro de
2020, e compartilhada com o professor doutor Cláudio Eduardo Félix dos
Santos,  e  abordou o tema dos “Fundamentos Filosóficos e Históricos da
Pedagogia Histórico-Crítica”2. As aulas foram transmitidas ao vivo para os
alunos  matriculados  nas  disciplinas  e  para  os  participantes  inscritos  no
curso  de  extensão  pelo  canal  do  Histedbr  no  YouTube  e  as  gravações
continuam disponíveis para acesso3. A coincidência da abordagem realizada
nas aulas pelos autores, no que diz respeito aos fundamentos marxistas da
Pedagogia  Histórico-Crítica  (PHC)  levou-nos  a  fundir  o  conteúdo  das
exposições, apresentando um único texto escrito. 

Na ocasião, inicialmente expressamos os sentimentos pelas vidas
ceifadas pela Pandemia, cujo agravamento resultou do negacionismo cien-
tífico dominante no âmbito do governo federal, tendo à frente o chefe do
executivo, a quem caberia a responsabilidade de liderar um amplo e consis-
tente  enfrentamento da crise  sanitária,  mobilizando todos meios  para  o
atendimento dos que fossem contagiados e, concomitantemente, participar

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.39-64
1 Link com as informações, apresentação e referências da aula: https://www.histedbr.fe.uni-
camp.br/agenda/cursos/8378/8361 
2 O link da aula é https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378/8362 
3 O Canal do Histedbr no YouTube pode ser acessado pelo link  https://www.youtube.com/
c/histedbroficial e as aulas são facilmente localizadas no canal. 
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dos esforços de vários países no desenvolvimento de vacinas e, posterior-
mente, sua aplicação de forma rápida e generalizada.

A situação concreta no Brasil, todavia, mostrou uma conjuntura de
crise sanitária  e política e que ocorre simultaneamente à profunda crise
estrutural  do  modo  de  produção  capitalista,  que  ainda  se  mantém
dominante e em expansão, apesar dos evidentes sinais de esgotamento que
o levam a buscar sobrevida na intensificação de suas formas constitutivas,
tendo por base a propriedade privada, como meio o consumo e como fim a
desenfreada acumulação de capital.  Com o “deus-mercado” a regular as
relações de produção,  distribuição e  consumo, ocultado sob a forma de
capital financeiro, volátil, destruidor dos laços frágeis de solidariedade. A
pandemia amplificou as nossas mazelas sociais e, dado o ambiente interno
de  confronto  político  no  país,  gerou  ainda  mais  problemas.  No  campo
educacional,  as  aulas  remotas  se  tornaram  praticamente  a  única  saída,
porém, sem que fossem tomadas as  providências,  por  meio de políticas
públicas,  para que todos os participantes da educação escolar (a escola,
seus professores e alunos), pudessem, minimamente, considerar o direito
educacional para o conjunto da população, em especial para os segmentos
marginalizados,  excluídos,  notadamente  o  expressivo  contingente  de
excluídos  do  acesso  à  internet,  de  criar  em  suas  casas  condições  para
participar das aulas e atividades programadas pelas redes educacionais e
pelas escolas. 

Ao  contrário  de  garantir  acesso  às  atividades  remotas,  com  a
pandemia ficaram em maior evidência os históricos problemas educacionais
das redes públicas de ensino do Brasil, notadamente as disparidades entre
as  regiões,  bem  como  entre  as  classes  e  frações  de  classe.  Essas
disparidades  se  apresentam  tanto  no  fazer  pedagógico,  quanto  nos
conteúdos e  nas  condições adequadas para  a  sua realização.  Problemas
para  os  quais  se  buscam  as  respostas  na  reflexão  filosófica  e  histórica,
tendo em vista a necessidade de compreensão da sociedade concreta, dos
indivíduos singulares sínteses de relações sociais. Portanto, a compreensão
crítica que se coloca de maneira contra hegemônica ao que está posto. E
isso  exige  resistência  ativa,  combate  ao  negacionismo  científico  e  ao
obscurantismo  de  qualquer  tipo.  Para  tanto,  entendemos  que  uma  das
ferramentas que dispomos é a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), daí porque
se faz necessário sua compreensão qualificada, desde as suas bases, os seus
fundamentos,  até  sua  prática  social,  de  forma  concomitante,  na  inter-
relação entre teoria e prática. 
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Ao abordar os fundamentos da PHC tem-se a compreensão de que
não  apenas  abrangem  dimensões  históricas,  filosóficas,  antropológicas,
psicológicas,  mas  que  nos  reportam  à  totalidade  histórico-social.  Foi  a
divisão  temática  para  a  organização  do  programa,  realizada  por  razões
didáticas, que fizeram com que as exposições fossem centradas em uma
dimensão mais específica da estrutura social. Todavia, temos a clareza de
que não estamos lidando com questões estanques, isoladas, que possam
ser  tratadas  sem  a  compreensão  conjunta,  sem  o  entendimento  de
totalidade. E isso requer a leitura das obras clássicas, sendo esse curso uma
oportunidade ímpar de ter a orientação sobre o que ler, e a possibilidade
de interagir com quem já realizou as leituras.

Ampliar  a  compreensão  e  o  aprofundamento  da  PHC  é  tarefa
coletiva,  permanente,  e  que  coloca-se  na  perspectiva  das  lutas  contra
hegemônicas, na qual a educação a função de contribuir com a formação
dos  filhos  da  classe  trabalhadora  para  a  necessária  transformação
revolucionária  das  estruturas  societárias,  imperativo  urgente  enquanto
estivermos sob a vigência do modo de produção capitalista e da concepção
neoliberal (ou ultraneoliberal) que o sustenta, na qual a orientação oficial
para a educação escolar tem correspondência com os interesses da classe e
frações de classe dominantes. 

Notas sobre os fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica

Saviani é claro quanto aos Fundamentos da PHC, registrando que
foi com base em Marx, Engels, Lênin e Gramsci e seus intérpretes no campo
da  educação  que  estruturou  uma  teoria  crítica  de  caráter  dialético,
articuladora da relação entre educação e suas determinações sociais tendo
em  vista  a  transformação  da  sociedade  na  perspectiva  da  classe
trabalhadora. Saviani (2012b, p. 81 assim explica essa vinculação: 

[...] penso que a tarefa da construção de uma pedagogia inspirada no
marxismo implica  a  apreensão da concepção de fundo (de ordem
ontológica,  epistemológica  e  metodológica)  que  caracteriza  o
materialismo  histórico.  Imbuído  dessa  concepção,  trata-se  de
penetrar no interior dos processos pedagógicos, reconstruindo suas
características objetivas e formulando as diretrizes pedagógicas que
possibilitarão a reorganização do trabalho educativo sob os aspectos
das finalidades e objetivos da educação, das instituições formadoras,
dos  agentes  educativos,  dos  conteúdos  curriculares  e  dos
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procedimentos  pedagógico-didáticos  que  movimentarão  um  novo
éthos educativo voltado à construção de uma nova sociedade, uma
nova cultura, um novo homem. 

Fundamentar a PHC como uma pedagogia marxista, fundamentada
em Marx, Engels, Lenin e Gramsci, é colocada nos seguintes termos: 

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos aspectos
filosóficos,  históricos,  econômicos  e  político-sociais  propõe-se
explicitamente a seguir as trilhas abertas pelas agudas investigações
desenvolvidas por Marx sobre as condições históricas de produção da
existência  humana  que  resultaram  na  forma  da  sociedade  atual
dominada pelo capital. É, pois, no espírito de suas investigações que
essa proposta pedagógica se inspira. Frise-se: é de inspiração que se
trata  e  não  de  extrair  dos  clássicos  do  marxismo  uma  teoria
pedagógica.  Pois,  como se sabe,  nem Marx,  nem Engels,  Lênin ou
Gramsci  desenvolveram  teoria  pedagógica  em  sentido  próprio.
Assim, quando esses autores são citados, o que está em causa não é
a transposição de seus textos  para a pedagogia e,  nem mesmo, a
aplicação de suas análises ao contexto pedagógico. Aquilo que está
em  causa  é  a  elaboração  de  uma  concepção  pedagógica  em
consonância com a concepção de mundo e de homem própria do
materialismo histórico (SAVIANI, 2007, p. 420).

Não  esquecer,  entretanto,  que  os  clássicos  do  marxismo  não
desenvolveram uma teoria pedagógica,  mas deram indicativas para esta,
cabe a PHC fazer a elaboração de uma concepção pedagógica com raízes
fincadas na concepção de mundo, de homem e de conhecimento próprio
do materialismo histórico.

Tomando d’A Ideologia  Alemã  o entendimento do homem como
um ser que produz sua existência,  também se produzindo como um ser
social, importante lembrar que Saviani entende que “o trabalho educativo é
o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens” (SAVIANI, 1995, p. 17).

Já no nome a Pedagogia Histórico-Crítica traz referência explícita à
história.  Mesmo  não  trazendo  na  denominação  constituir-se  numa
Pedagogia Marxista, é preciso reconhecer que se assenta nos princípios do
materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Portanto, não se trata de
história  como  sinônimo  de  fato  ou  relato,  que  conhecemos  desde  os
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primeiros anos de escolaridade, e sim da história decorrente das formas
que,  por  meio  do  trabalho,  homens  e  mulheres  se  relacionam  com  a
natureza e entre si, para garantir a sobrevivência da espécie humana. 

Não vamos aqui discorrer sobre as várias épocas, as fases ou etapas
da história e sobre os problemas da periodização e nem tampouco acerca
das  elaborações  teóricas  e  metodológicas  que  as  sustentam.
Acompanhemos, todavia, essa observação feita pelo professor Saviani:

Em visão retrospectiva, é possível constatar que a história só se pôs
como um problema para o homem, isto é, só emergiu como algo que
necessitava  ser  compreendido  e  explicado,  a  partir  da  época
moderna.  A  razão  disso  é  relativamente  simples.  Enquanto  os
homens  garantiam  a  própria  existência  no  âmbito  das  condições
dominantemente naturais,  relacionando-se com a natureza através
da categoria da “providência”, o que implicava o entendimento de
que  o  meio  natural  lhes  fornecia  os  elementos  básicos  da
subsistência - os quais eram apropriados em estado bruto, exigindo,
quando muito,  processos rudimentares de transformação que,  por
isso  mesmo,  resultavam  em  formas  de  vida  sociais  estáveis
sintonizadas  com  uma  visão  cíclica  do  tempo  -,  não  se  punha  a
necessidade de se compreender a razão, o sentido e a finalidade das
transformações que se processam no tempo, isto é, não se colocava
o problema da história. (SAVIANI, 2013, p. 1)

Saviani  prossegue,  nesse  trecho  que  está  no  capítulo  1  do  livro
Aberturas para a História da Educação, observando que 

A ruptura com as formas de vida apontadas que prevaleceram até a
Idade Média, dá origem à época moderna. Nesta, as condições de
produção  da  existência  humana  passam  a  ser  dominantemente
sociais, isto é, produzidas pelos próprios homens. A natureza passa
assim a ser entendida como matéria-prima das transformações que
os homens operam no tempo. E a visão do tempo deixa de ser cíclica,
caracterizando-se  agora  por  uma linha  progressiva  que  se  projeta
para frente, ligando o passado ao futuro por meio do presente. Surge
aí a questão de se compreender a causa, o significado e a direção das
transformações.  A  história  emerge,  pois,  como  um  problema  não
apenas prático, mas também teórico. O homem, além de se constituir
em um ser histórico, busca agora se apropriar de sua historicidade.
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Além de fazer história, aspira tornar-se consciente de sua identidade.
(SAVIANI, 2013, p. 2).

Todo um conjunto de reflexões sobre a história se desenvolveu a
partir  do século  XVII,  avançando com Descartes  e Kant,  e  atingindo sua
grande expressão teórica, no século XIX, com Hegel, do qual derivam duas
correntes  que  passaram  a  se  polarizar:  o  positivismo,  de  Comte,  e  o
materialismo histórico, de Marx e Engels. Sobre aquela base se edificou a
Ciência da História (no sentido que essa palavra adquiriu na modernidade) e
em Marx, fundamentalmente, encontramos os alicerces mais consistentes
para  os  estudos  históricos,  dos  quais  Saviani  extrai  as  bases  para  a
construção da Pedagogia Histórico-Crítica.

Se  quisermos  entender  os  fundamentos  dessa  pedagogia,
precisamos fazer o mesmo caminho, não necessariamente no sentido de
regressão, mas o da busca retrospectiva que permita identificar o ponto em
que nos encontramos,  o  longo caminho ainda a  ser  percorrido,  e  como
percorrê-lo  com  segurança  e  firmeza,  sem  nos  desviarmos  nas  trilhas
enganosas  e  sem perdermos de vista  a  utopia  que nos  move quanto  a
construção de uma sociedade que supere as mazelas oriundas da divisão de
classes e da propriedade privada dos meios de produção.

Então,  tendo  a  Pedagogia  Histórico-Crítica  seus  fundamentos
históricos  no  materialismo  histórico  dialético,  é  importante  verificarmos
qual a concepção de história em Marx e Engels. Importa lembrar que Marx
não  foi  um  historiador  de  formação  acadêmica,  porém  demonstrou
genialidade ao compreender a ação do tempo passado e presente e em
colocar a história no cerne das reflexões sobre a sociedade de então e em
vislumbrar  outra  possibilidade  para  além  daquela  concretizada  pela
burguesia e apresentada como o ápice do “progresso” humano.

Os  resultados  a  que  Marx  chegou  não  decorreram  apenas  de
estudos  teóricos,  mas  da  observação  atenta  da  realidade  tal  como  se
apresentava em sua época. O problema central que estava colocado em
suas pesquisas era a gênese, o desenvolvimento e o devir  da sociedade
burguesa, buscando, com isso, uma análise do movimento real da história. 

A  conjuntura  de  sua  época  foi  em  um  contexto  de  mudanças
expressivas. Fazia cerca de meio século que a Revolução Industrial  havia
explodido na Europa e, apesar da Revolução Francesa, a burguesia ainda
lutava contra os resquícios do feudalismo para consolidar a ordem do livre
comércio.  Por  um  lado,  o  processo  de  transformação  econômica
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proporcionou  uma  multiplicação  até  então  desconhecida  de  forças
produtivas,  possibilitando  uma  acelerada  acumulação  de  capital,  com  a
produção de mercadorias em escala industrial;  por outro lado, a miséria
social se alastrava feito rastro de pólvora por todo o continente europeu,
gerando grande revolta social do incipiente proletariado, além da miséria e
marginalidade das massas camponesas excluídas do acesso à terra para a
produção de sua subsistência. 

Foi  diante  desse  contexto  de  profunda  transformação  que  as
reflexões sobre a base material propiciaram uma compreensão crítica da
realidade social, para além da aparência. A profundidade da análise de Karl
Marx e Friedrich Engels não partiu do estudo teórico abstrato, da produção
de gabinete descolada da realidade de sua época. Pelo contrário, foi fruto
do engajamento nas lutas dos trabalhadores, com a vinculação da teoria à
prática coletiva, na perspectiva da transformação intencional - colocando a
indissociável relação entre teoria e prática, imbricadas em práxis.

Assim, inauguraram não uma ̳ciência da história - que já existia an-
tes - mas uma nova concepção de mundo e de conhecimento que, apesar
dos ataques sofridos desde então, permanece até os dias de hoje como re-
ferência necessária para o pensamento e a ação emancipadora. Trata-se do
Materialismo Histórico, que se tornou o fio condutor da vasta produção de
Marx, culminando com a escrita de O Capital, demonstrando que são as re-
lações de produção que fundamentam todo o desenvolvimento social. 

É  importante  lembrar  que  na  época  de  Marx  e  Engels  a
compreensão materialista já estava consolidada, em sentido amplo, de que
tudo que existe é matéria, ou dela depende. A teoria materialista não foi
criação de Marx e Engels. É uma das mais antigas e importantes tentativas
de compreender e explicar a realidade, fincando suas raízes na Filosofia da
Grécia antiga. Coube a Marx e Engels elaborar uma nova síntese e dar a ela
originalidade e consistência,  a  partir  das  concepções anteriores  entre as
quais as duas mais relevantes foram a filosofia de Hegel e o materialismo
dos  séculos  XVII  e  XVIII.  Em  outras  palavras,  na  fonte  do  materialismo
histórico e dialético estão presentes duas tradições opostas, porém, não
absolutamente excludentes, presentes tanto na Filosofia, como na ciência.

A  dialética,  enquanto  elemento  da  natureza,  não  foi  criada  ou
inventada  por  Marx,  é  algo  que  existe  de  forma  objetiva,
independentemente do sujeito. Todavia, embora seja possível falar
de uma dialética da natureza, ela se torna mais completa e complexa
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com o ser humano, uma vez que é na interação homem-natureza que
se constrói o conhecimento. Como observa Lefebvre (1979, p.21-22)
“só existe dialética (análise dialética, exposição ou síntese) se existir
movimento;  e  [...]  só  há  movimento  se  existir  processo  histórico:
história.  Tanto  faz  ser  a  história  de  um  ser  da  natureza,  do  ser
humano (social), do conhecimento!” 
Na perspectiva materialista histórica e dialética de Marx e Engels, o
universo e tudo o que nele há tem existência material, concreta, e
pode  ser  racionalmente  conhecido.  Por  conseguinte,  o
conhecimento, produzido objetivamente pelo sujeito, deve ter como
meta a reprodução do real, em suas múltiplas determinações. Mas
para  que  isto  seja  alcançado  é  preciso  ultrapassar  o  nível  da
aparência, da superfície imediata das coisas e atingir a essência. Essa
é uma tarefa complexa, porque a realidade se apresenta como um
todo caótico, sendo que por meio da abstração é possível analisar as
partes,  reconstruindo o concreto real  que está  na base de todo o
conhecimento. Faz-se necessário partir do dado empírico, factual, e
buscar entender os processos presentes nos fenômenos estudados.
Isso  significa  que inevitavelmente o  sujeito  está  autoimplicado no
objeto. (COLARES, ARRUDA e COLARES, 2021, p. 5.

Em obras como o Manifesto Comunista e A ideologia Alemã, Marx e
Engels esboçaram a teoria de que o desenvolvimento das forças produtivas
se  dá  dentro  de  um  sistema  determinado  de  relações  de  produção
(escravismo,  feudalismo,  capitalismo).  A  questão  é  que  as  relações  de
produção  se  tornam,  em  um  determinado  momento,  entrave  para  o
contínuo desenvolvimento das forças produtivas.  É  quando se abre uma
época  revolucionária,  na  qual  a  disputa  entre  as  classes  antagônicas  da
sociedade faz emergir uma nova forma de estrutura socioeconômica, um
novo modo de produção da vida material, social e espiritual. 

Com base na exposição apresentada na obra  A ideologia  alemã,
podemos assim resumir: 1) A produção dos meios que permitam satisfazer
as  necessidades  humanas  é  condição  básica  e  indispensável  para  a
existência  do  homem  e  de  tudo  o  que  ele  possa  criar;  2)  A  ação  de
satisfazer a necessidade inicial e o instrumento utilizado para tal conduzem
a novas  necessidades;  3)  Os homens se reproduzem, o que também dá
origem  a  novas  necessidades,  dentro  de  um  quadro  social;  4)
Consequentemente, deve-se estudar e elaborar a história dos homens em
estrita correlação com a história da indústria e das trocas (MARX e ENGELS,
2002).
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Ao afirmar que a história é um longo processo de desenvolvimento
de forças  produtivas e  relações de produção,  Marx  e  Engels  inverteram
teoricamente  a  ênfase  no  pensamento,  até  então  posta,  colocando  o
trabalho como fator fundamental desse processo. Para entender a dialética
das transformações, buscaram incessantemente desvendar as contradições
existentes e que poderiam ser sintetizadas em uma desconfiança de que
deveria haver algo podre em um sistema social que aumenta a riqueza de
poucos e, concomitantemente, a miséria da maioria.

Nessa direção, destacaram que as concepções políticas, ideológicas
e  filosóficas  só possuem significação  se  analisadas  a  partir  da  produção
material e dos conflitos entre os diferentes interesses das classes sociais.
Supor que elas possam ser  consideradas independentemente da história
seria, para Marx e Engels, um erro, uma vez que a produção das ideias está
diretamente ligada à atividade material, à vida real. Na produção social da
sua  vida,  os  homens  contraem  determinadas  relações,  necessárias  e
independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a
uma determinada fase de desenvolvimento das forças produtivas materiais.
O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da
sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e
política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social.
Assim,  a  existência  de  seres  humanos  vivos,  reais,  produzindo  sua
existência é condição para que aconteça a história. O que os seres humanos
produzem e como produzem implicam no que são ou que se tornam. A
sociedade produz o homem, mas também é produzida por ele. Assim, a
consciência  não  passa  de  abstração  da  vida  real,  sendo  produto  da
atividade  humana.  Em  uma  síntese  lapidar,  afirmam  que  não  é  a
consciência que determina a vida, mas a vida que, sob condições sociais
reais, produz a consciência. (MARX e ENGELS, 2007, p. 87-94). Isso implica
em pressupor  que a educação,  como demais  aspectos  da  vida  material,
também a  educação é condicionada, em última instância, pelo modo de
produção da vida material, com toda a teia de relações aí implicadas, entre
as quais as relações de produção e as forças produtivas são fundamentais
para apreender o modo como os homens vivem, pensam e transmitem as
ideias e os conhecimentos que têm sobre a vida e sobre a realidade natural
e social (Lombardi, 2010, p. 15-16). Compreender o modo de produção da
própria existência humana, como base e fundamento da história, é tarefa
inadiável a educadores que almejam lutar pela transformação social e, para
tanto, buscam fundamentar-se na PHC. Saviani explica que:
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[...]  ao  definir  a  educação  como  “o  ato  de  produzir,  ativa  e
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”, essa
teoria pedagógica está se reportando explicitamente ao conceito de
“modo de produção”, pois entende que do modo como os homens
produzem sua existência deriva o modo como se produz a educação.
(Saviani, 2013, p. 111)

Com  relação  às  elaborações  conceituais  e  a  compreensão  da
história por Marx e Engels, estas foram sendo desenvolvida ao longo dos
estudos e análises da realidade material, concreta, e podem ser encontrada
no conjunto da vasta obra de Marx e de Engels, nas quais foram colocando
simultaneamente as bases teóricas de entendimento crítico do modo de
produção capitalista e dos princípios do Materialismo Histórico Dialético e
que fundamentam a Pedagogia Histórico-Crítica, formulada por Demerval
Saviani.  Conhecer  e  compreender  o  teor  das  obras  desses  autores,  é
essencial  para  o  entendimento  da  proposta  contra  hegemônica  da
Pedagogia Histórico-Crítica. Quanto a esta teoria pedagógica, não pode ser
reduzida  ou  vista  como  “receita  para  dar  aulas”,  como  um  manual
contendo  as  respostas  para  as  nossas  angústias  imediatas,  mas  é
fundamental  compreender  que  “a  transformação  a  que  se  propõe  a
Pedagogia  Histórico-Crítica  diz  respeito  à  articulação  entre  educação  e
sociedade” e que esta “objetiva a identificação dos problemas postos pela
prática social” (ORSO, 2020, p. 49) sendo, portanto, a educação entendida
como uma mediadora do movimento histórico da luta por transformações
mais amplas.

As leituras das obras que fundamentam a PHC são imprescindíveis
para  que  possamos  compreender  seu  caráter  revolucionário  e  contra
hegemônico. E também para dispor de argumentos contundentes contra os
que  fazem  acusações  vãs,  como  a  de  atribuir  ao  marxismo  um
determinismo econômico. Sobre esse aspecto, em particular, por ter sido
polemizado logo após a publicação de  O Capital,  imediatamente gerou a
reação de Engels:

[...] De acordo com a concepção materialista da história, o fator que
em última instância determina a história é a produção e a repro-
dução da vida real. Nem Marx nem eu jamais afirmamos mais do que
isto. Se alguém o tergiversa, fazendo do fator econômico o único de-
terminante, converte essa tese numa frase vazia, abstrata, absurda. A
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situação econômica é a base, mas os diversos fatores da superestru-
tura que se erguem sobre ela [...] exercem também sua influência so-
bre o curso das lutas históricas e determinam, em muitos casos pre-
dominantemente, a sua forma (ENGELS, 2010, p. 103-104).

Como explica Saviani (2009, p. 110) “[...] o conceito de modo de
produção,  tal  como  formulado  e  desenvolvido  por  Marx,  não  está
circunscrito,  como  se  tende  a  interpretar,  à  economia.  É,  antes,  um
conceito ontológico, pois diz respeito ao modo como é produzido o próprio
ser dos homens”. Desta forma, a estrutura social, o modo pelo qual os seres
humanos  reproduzem  a  sua  existência,  está  sempre  mediada  por  uma
determinada forma histórica de sociedade. 

Não procede também a acusação de que há em Marx uma visão de
história como possuidora de um padrão que, sendo compreendido, pode
ser  usado  “no  presente  para  prever  e  conformar  o  futuro”,  como  no
historicismo apontado por Karl Popper, uma vez que “Marx era de opinião
que a história em si  não tinha nenhum significado além daquele que os
homens,  em  seus  vários  estágios  de  desenvolvimento  lhe  conferem”
(BOTTOMORE,  2001,  p.  179).  O  editor  do  Dicionário  do  Pensamento
Marxista  registra que “Engels tinha mais de historiador nato do que seu
amigo e sentia-se atraído tanto pela análise histórica quanto pela teoria de
como ela deveria ser feita” e “insistiu em que a economia política deveria
ser tratada como uma ‘ciência histórica’, vez que lidava com um material
em constante transformação” (idem, p. 179-180).

Feitas esses registros, é importante nos voltarmos um pouco mais à
obra O Capital, um conjunto de 3 livros, apenas o primeiro deles publicado
em 1867, ainda com Marx vivo, no qual discute o processo de produção do
capital; o Livro 2 foi publicado em 1885 e trata do processo de circulação do
capital e o Livro 3, publicado em 1894, ambos após a morte de Marx, e trata
do processo  global  de  produção capitalista.  O  subtítulo  de  O Capital  é:
“crítica da economia política”, carregando um triplo significado. Primeiro:
corresponde a crítica da sociedade capitalista, onde as relações sociais são
intermediadas por relações econômicas de troca de mercadorias, das quais
Marx  extraiu  a  Lei  do  Valor  (ou  seja,  uma  regra  que  ocorre  com
regularidade observável, inexorável ao fazer científico). Com a formulação,
explicitação e sustentação fundamentada da teoria, ficou evidenciado que
as  relações  sociais  mercantis-capitalistas  não  são  relações  diretamente
pessoais, fazendo com que a teoria do valor em Marx não se restrinja a uma
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mera determinação quantitativa dos preços, mas, de maneira muito mais
profunda, significa uma teoria da sociabilidade capitalista, onde as relações
sociais estão reificadas pela sua submissão ao destino das mercadorias na
circulação,  conforme  os  desideratos  do  valor-capital.  Segundo:  significa
uma crítica radical das teorias econômicas que haviam sido elaboradas até
então,  demonstrando  a  vinculação  daquelas  teorias  aos  interesses
burgueses, colocando um véu sobre a realidade. Portanto, uma crítica de
base materialista,  e não apenas de idealista -  especulativa, característica
dos neohegelianos, contra os quais Marx e Engels já haviam apontado os
limites nos escritos denominados A Sagrada Família (publicado em 1844) e
A Ideologia Alemã que foi publicado postumamente e de forma parcial. A
versão integral  de  A Ideologia  Alemã  chegou ao público em apenas em
1933. O terceiro significado do subtítulo de O Capital, ou seja, de “a crítica
da economia política" 

[...] é quanto ao tratamento “economicista” (como método) da eco-
nomia (como objeto de estudo). Ou seja, já estava presente em Marx
uma contraposição ao tratamento meramente “econômico” dos fa-
tos sociais,  como se estes pudessem ser separados e, a partir dai,
subdivididos em sub-disciplinas científicas, a Economia, a Sociologia,
a Filosofia, a História, etc. Essa herança positivista, que amaldiçoa a
teoria social até hoje, já era alvo da crítica radical de Marx. Os aspec-
tos  econômicos,  sociais,  políticos,  ideológicos,  históricos  etc.,  por
mais  que possam ser  analisados abstraindo outras  determinações,
não podem ser reduzidos em si mesmos, pois são dimensões insepa-
ráveis do ser social que, em sua totalidade, apresenta legalidades im-
perceptíveis se não a partir da própria totalidade. (MANDELLI, 2017,
p. 66).

Precisamos nos ater às categorias forças produtivas e relações de
produção,  chaves  fundamentais  para  o  entendimento  das  relações
econômicas.  Para  compreender  as  forças  produtivas  é  preciso  partir  do
primeiro  pressuposto  da  história:  a  produção  e  reprodução material  da
existência  humana.  Somos  seres  impregnados  de  necessidades  e  para
satisfazê-las  interagimos  com  a  natureza  por  meio  do  trabalho.  Nesse
processo é posto em movimento as forças naturais da corporeidade. Agindo
sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, o
homem modifica,  ao mesmo tempo,  sua própria  natureza.  Na produção
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capitalista, as forças produtivas vão modificando as relações de produção.
Assim,

[...] as diferentes organizações socioeconômicas de produção que ca-
racterizam a história humana surgem ou desaparecem segundo ve-
nham a favorecer ou a impedir a expansão da capacidade produtiva
da sociedade. O crescimento das forças produtivas explica, assim, o
curso geral da história humana. Mas as forças produtivas incluem não
apenas os meios de produção (ferramentas, máquinas, fábricas, etc.)
mas a força de trabalho - as habilidades, o conhecimento, a experiên-
cia e outras faculdades humanas usadas no trabalho. As forças produ-
tivas representam as possibilidades que a sociedade tem à sua dispo-
sição para a produção material. (BOTTOMORE, 2001, p. 260)

Forças produtivas correspondem às potencialidades que permitem
ao homem transformar a natureza e que se apresentem das mais diferentes
formas ao longo da história, desde os mais variados meios de produção, até
as formas de organização da produção e os conhecimentos e habilidades
dos  produtores.  Assim,  entre  as  potencialidades  de  transformação  da
natureza,  ou seja,  as forças produtivas,  estão aquelas caracterizadas por
Marx como sociais, as aplicações da ciência e a cooperação. Tanto as forças
produtivas como as relações de produção são aspectos do processo social
de produção e desse modo, formam uma unidade. Na sua reprodução, por
um lado, as relações de produção reforçam o desenvolvimento das forças
produtivas  e,  por  outro  lado,  o  desenvolvimento  destas  permitem  a
reprodução ampliada das relações de produção. Mas à medida que ocorre o
desenvolvimento das forças produtivas, as relações de produção tornam-se
um obstáculo para o próprio desenvolvimento dessas forças, gerando crises
no  interior  do  sistema.  Assim,  a  despeito  de  realizar  a  tendência  de
diminuição  do  tempo  de  trabalho  necessário  à  reprodução  material,  o
desenvolvimento das forças produtivas não acarreta em uma “melhoria” ou
“progresso”, dado seu caráter contraditório. 

O que Marx perscrutou, segundo Engels, foi a articulação entre as
forças produtivas como base sob as quais se engendram as relações sociais
e as ideias a elas correspondentes, bem como as lutas históricas travadas
no  interior  da  mesma  sociedade.  Ao  compreender  a  história  como
movimento  contraditório  e  luta  de  classes,  Marx  entendeu  que  cabe  à
historiografia, única ciência efetiva do homem, a descrição das conexões
reais entre os eventos e não apenas entre as ideias. A verdade deve ser
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demonstrada  na  prática  histórica,  mediante  o  esforço  teórico  capaz  de
sintetizá-la em suas múltiplas determinações.

No discurso diante da sepultura, escrito por Engels por ocasião da
morte de Marx, em 14 de março de 1883, ele foi referenciado como um
homem de ciência, como uma força motriz ou revolucionária. E tal como
Darwin havia descoberto a lei do desenvolvimento da natureza orgânica,
Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. Ora, a lei do
desenvolvimento  da  história  implica  o  fato  de  que  o  homem  precisa
primeiro  comer,  beber,  ter  um  teto  e  vestir-se,  antes  de  poder  fazer
política, ciência, arte e religião. Por conseguinte, o ponto de partida para o
pensamento,  consiste  no  entendimento  da  produção  e  da  subsequente
reprodução da vida real, o que corresponde às etapas do desenvolvimento
de um povo.

Ao analisar  a  sociedade capitalista,  Marx  pretendia  possibilitar  à
humanidade, e ao proletariado em particular, a compreensão das leis que
regem  a  história  para,  desta  forma,  poderem  lutar  e  sair  do  reino  da
necessidade para o da liberdade. Para Marx, o confronto entre a burguesia
e o proletariado era o fator que levaria à desagregação do capitalismo, pois,
assim  como  a  burguesia  foi  a  classe  revolucionaria  na  transição  do
feudalismo  para  o  capitalismo,  o  proletariado  constituía-se  na  classe
revolucionaria  no  capitalismo  e  que  lutava  pela  construção  de  uma
sociedade sem classes. A palavra história, portanto, não está empregada
em sentido geral como sinônimo de fato ou acontecimento, mas como uma
dimensão que precisa ser compreendida e explicada. 

Nos  Manuscritos  econômicos  e  filosóficos,  Marx  afirma  que  o
trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e que sua
produção cresce em força e extensão na medida em que a desvalorização
do  mundo  humano  aumenta  na  razão  direta  do  aumento  de  valor  do
mundo das coisas. Eis aí a contradição do capitalismo. 

Considerando-se  que  a  sociedade  na  qual  vivemos  -  quase  dois
séculos  após  a  formulação  do  método  dialético  materialista  histórico  -
permanece estruturada e organizada sob o modo de produção capitalista,
pode-se afirmar que esta concepção continua válida para todos aqueles que
buscam  conhecer  a  realidade  e,  acima  de  tudo,  transformá-la,
empenhando-se  no  projeto  coletivo  de  construção  de  uma  sociedade
erigida  sob  novas  bases,  na  qual  sejam  superadas  todas  as  formas  de
exploração humana. 
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E a atualidade do marxismo e das lutas da classe trabalhadora por
sua superação é particularmente importante, pois estamos em um período
histórico particularmente difícil para o mundo do trabalho. A democracia
liberal se encontra reduzida a um caráter formal; a economia de mercado
se encontra mundializada e é colocada à frente e acima das políticas sociais
de caráter público; a busca pelas soluções individuais, a desideologização
do debate político e o avanço do relativismo, do irracionalismo, e das várias
vertentes da ultra direita que incluem fascistas, xenófobos e dilapidadores
da  natureza,  entre  outros,  que  se  sentem representados  por  dirigentes
nacionais  que  ascenderam  ao  poder  na  onda  conservadora  e,  no  caso
brasileiro,  essas  pessoas,  expressões  de  retrógrado  histórico,  veem-se
protegidas  e  até  mesmo  incentivadas  em  suas  insanidades.  Assim,
legitimam  e  justificam,  de  forma  ativa  ou  passiva,  direta  ou  indireta,
explícita ou implícita, a democracia liberal formal e a economia neoliberal
global, arquitetas do fascismo social e da necropolítica em curso.

É exatamente nesse momento que a célebre afirmação contida no
Manifesto do Partido Comunista (1848), adquire vital importância, pois: 

A história de toda sociedade até os nossos dias é a história da luta de
classes.  Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo,
mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram
em constante oposição; empenhados numa luta sem trégua, ora ve-
lada,  ora  aberta,  luta  que a  cada etapa conduziu  a  uma transfor-
mação revolucionária de toda a sociedade ou ao aniquilamento das
duas classes em confronto [...] A sociedade burguesa moderna, oriun-
da do esfacelamento da sociedade feudal, não suprimiu a oposição
de classes. Limitou-se a substituir as antigas classes por novas classes,
por novas formas de luta. O que distingue nossa época - a época da
burguesia - é ter simplificado a oposição de classes. Cada vez mais, a
sociedade inteira se divide em dois blocos inimigos, em duas grandes
classes que se enfrentam diretamente: a burguesia e o proletariado
(MARX e ENGELS, 2007, p. 23-24). 

A utopia como um projeto de construção de uma sociedade sem
exploração,  sem  a  propriedade  privada  dos  meios  de  produção,  é  algo
superado  ou  uma  possibilidade?  Para  essa  pergunta  há  duas  respostas
radicais.  A primeira,  nega a possibilidade afirmando existir uma essência
(imutável) dos seres humanos que os tornam individualistas. O máximo que
se pode almejar é desenvolver o mercado e a democracia para que sejam
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mais civilizadas as disputas entre as pessoas. A segunda resposta sobre a
possibilidade de superar a exploração existente na sociedade de classes e
sob o modo de produção capitalista afirma que não só é possível, como
também  necessário,  para  que  as  pessoas  possam  plena  e  efetivamente
desenvolver-se como seres humanos, e não como meras mercadorias. Os
que  assim  respondem  se  negam  a  admitir  uma  essência  humana
independente da história.

Fazer parte do primeiro grupo é admitir o fim da história, tal como
fez o cientista político americano Francis Fukuyama no contexto da queda
do socialismo na antiga União Soviética e no Leste Europeu, argumentando
que a história da humanidade havia chegado ao ápice quanto as grandes
transformações socioeconômicas, sendo a democracia liberal  o ponto de
chegada da longa e incessante busca por uma sociedade racional e livre.
Tais  declarações  obviamente  geraram  inúmeras  discussões  e  críticas
contundentes,  as  quais  permanecem  atuais  diante  do  agravamento  de
problemas  sociais  e  das  agressões  a  natureza,  resultantes  da  forma
predadora do modo de produção capitalista  onde a financeirização,  e  o
neoliberalismo, arrastam a humanidade para a barbárie. Assim, diante da
inexorabilidade desse desfecho, ou da possibilidade de construção de uma
sociedade qualitativamente superior, faz-se urgente sabermos distinguir o
que é natural e o que é histórico. Partilhamos o entendimento que somos
seres que fazemos parte da natureza; entretanto, nossa ação não decorre
simplesmente dos nossos instintos, mas são construídas e decididas social e
historicamente. Com esse entendimento, pode-se afirmar que, como outros
modos históricos  da  humanidade,  transformados  e  superados  por  outro
mais  desenvolvido,  também a forma atual  de  sociedade não é  a  última
forma  possível.  E  como  estamos  abordando  os  fundamentos  históricos,
vejamos novamente o que diz o próprio Saviani a respeito da construção de
uma nova sociedade:

[...] no caso da pedagogia histórico-crítica, uma de suas característi-
cas fundamentais é que ela se posiciona claramente a favor dos inte-
resses dos trabalhadores, isto é, da classe fundamental dominada na
sociedade capitalista. Daí, seu caráter de pedagogia contra hegemô-
nica inserindo-se na luta pela transformação da sociedade atual. (SA-
VIANI, 2013 B, p. 26)
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A  ação  humana  produz  resultados  que  possuem  sua  própria
história, que se transforma em direções e sentidos que não podem jamais
ser  completamente previstos  ou controlados,  produzindo consequências,
gerando possibilidades. Daí porque Marx trabalhava no sentido oposto ao
colocado pelo  cientista  americano e  sua  pregação do  fim da  história.  A
partir das análises empreendidas por Marx, sabemos que no capitalismo o
homem deixa de se reconhecer e de se realizar no trabalho, por ser uma
atividade externa, que o faz ter um sentimento de sofrimento em vez de
bem-estar, impedindo-o de desenvolver livremente suas energias físicas e
mentais, deixando-o fisicamente exausto e mentalmente deprimido. Seria
este  o  estágio  final  da  história  para  a  maioria  da  espécie  humana?  O
materialismo histórico e dialético mostra que não. No prefácio da primeira
edição de  O Capital,  Marx afirma que “a sociedade atual  não é um ser
petrificado,  mas  um  organismo  capaz  de  mudar,  constantemente
submetido a processo de transformação”. (MARX, 1975, p. 7).

Retomamos aqui algumas das questões já expostas tendo em vista
que,  para  compreendermos  a  educação,  faz-se  necessário  situá-la  no
interior  do  movimento  histórico  da  sociedade,  buscando  as  raízes  do
desenvolvimento geral, identificando as particularidades, os momentos de
ascensão e declínio nesse processo, com seus respectivos componentes e
implicações para o ato educativo, para o fazer pedagógico. 

Vimos  que  o  método  presente  no  materialismo  histórico,
desenvolvido por Marx e Engels, funda-se no modo humano de produção
social da existência, estando vinculado a uma concepção de realidade, de
mundo e  de vida.  Funciona como mediador no processo de entender  a
estruturação, o desenvolvimento e a transformação dos fenômenos sociais,
dos objetos que investigamos e da realidade onde nos movemos. 

Na perspectiva materialista e dialética da histórica, Marx e Engels
afirmam que  o  universo  e  tudo o  que  nele  há  tem existência  material,
concreta,  e  pode  ser  racionalmente  conhecido  e,  por  conseguinte,  o
conhecimento produzido objetivamente pelo sujeito, deve ter como meta a
reprodução do real, em suas múltiplas determinações. Mas para que isto
seja  alcançado  é  preciso  ultrapassar  o  nível  da  aparência,  da  superfície
imediata das coisas, e atingir a essência e a totalidade. Esta é uma tarefa
complexa, porque a realidade apresenta-se como um todo caótico, sendo
que  através  da  abstração  é  possível  analisar  as  partes,  reconstruindo  o
concreto real que está na base de todo o conhecimento. Faz-se necessário
partir do dado empírico, factual, buscando entender os processos presentes
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nos  fenômenos  estudados.  Isso  significa  que,  inevitavelmente,  o  sujeito
está autoimplicado no objeto.  Não há uma relação de exterioridade,  há
uma relação de autoimplicação, que não é uma relação de identidade, mas
uma relação de unidade. Isso significa dizer que deve haver no pesquisador
o permanente cuidado com a especificidade (do particular), sem descuidar
de suas relações com a totalidade, o que impõe a necessidade de mediação,
que  é  uma  categoria  teórica  central  na  compreensão  dos  fenômenos
sociais. (PAULO NETTO, 1998, p. 58-60). 

É  esse  o  sentido  da  reflexão  lapidar  de  Marx  e  Engels,  já  na
Introdução d’A Ideologia Alemã: A produção das idéias, de representações
e  da  consciência  está  em  primeiro  lugar  direta  e  intimamente  ligada  à
atividade material e ao comércio material dos homens, é a linguagem da
vida real. São os homens que produzem as suas representações, as suas
ideias,  etc.,  mas  os  homens  reais,  atuantes  e  tais  como  foram
condicionados  por  um  determinado  desenvolvimento  das  suas  forças
produtivas e do modo de relações que lhe corresponde, incluindo até as
formas mais amplas que estas possam tomar. A consciência nunca pode ser
mais que o Ser consciente. 

Fica  claro,  portanto,  que  para  Marx  e  Engels  o  pressuposto
materialista  está  presente  tanto  do  ponto  de  vista  ontológico  quanto
gnosiológico; isto é, a matéria é considerada básica tanto como princípio
explicativo do mundo, quanto como ponto de partida para o conhecimento
que  se  constrói  sobre  ele.  Para  o  materialismo  histórico  só  é  possível
compreender  um  determinado  fenômeno  social  em  seu  processo  de
transformação. O próprio homem (não isoladamente, mas coletivamente
enquanto humanidade) só pode ser entendido como ser social e histórico
que, embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais,
é também o criador da realidade social e o transformador desses contextos.
A partir deste quadro, esta concepção “[...] sustenta que o conhecimento
efetivamente  se  dá  na  e  pela  práxis.  A  práxis  expressa,  justamente,  a
unidade indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas no processo de
conhecimento: a teoria e a ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é
uma  reflexão  diletante,  mas  uma  reflexão  em  função  da  ação  para
transformar (FRIGOTTO, 1991, p. 81). 

Ao desenvolver tese de livre docência sobre Educação e ensino na
obra de Marx e Engels,  José Claudinei  Lombardi  afirma que a educação,
assim como o ensino, é determinada, em última instância, pelo modo de
produção  da  vida  material;  isto  é,  pela  forma  pela  qual  os  homens
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produzem sua vida material, bem como pelas relações nela implicadas. E
prossegue:

[...] para o marxismo, não faz o menor sentido analisar abstratamen-
te a educação, pois essa é apenas uma dimensão da vida dos homens
que, tal como qualquer outro aspecto da vida e do mundo existente,
se  transforma  historicamente,  acompanhando  e  articulando-se  às
transformações por que passa a produção da existência humana. A
educação (e nela todo o aparato escolar)  não pode ser entendida
como uma esfera estanque e separada da vida social, pois está pro-
fundamente  inserida  no  contexto  em que  surge  e  se  desenvolve,
também vivenciando  e  expressando  os  movimentos  contraditórios
que emergem dos processos das lutas entre classes e frações de clas-
se. (LOMBARDI, 2011, p. 11)

Como  se  sabe,  Marx  e  Engels  não  se  preocuparam  em  analisar
especificamente  a  educação ou  o  ensino,  e  muito  menos  em discutir  e
propor uma teoria pedagógica. As observações analíticas sobre a educação,
o ensino e a qualificação profissional se encontram esparsas no conjunto da
vasta obra, geralmente mescladas às críticas a respeito das teorizações e
práticas burguesas, no entendimento sobre as condições de vida e trabalho
da  classe  trabalhadora.  Assim,  deixaram  apontamentos  suficientes  para
ampliarmos  a  compreensão  sobre  o  fenômeno  educacional  e  para
desmistificar sua condição supostamente redentora que não deixa de ser,
também, legitimadora das desigualdades historicamente construídas. 

Especificamente sobre a educação, entendemos que esta é um dos
modos de transmitir às novas gerações os saberes produzidos historicamen-
te pela humanidade, com base em conceitos elaborados ao longo da histó-
ria na relação dos homens entre si e com a natureza, na produção da sua
existência. Para Saviani, 

[...]  o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação
dos  elementos  culturais  que  precisam  ser  assimilados  pelos indi-
víduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais ade-
quadas de atingir esse objetivo (SAVIANI, 1991, p. 21).

Mais  especificamente,  Saviani  destaca  a  educação  escolar,  cuja
função é a de mediar a formação dos indivíduos, como processo educativo
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intencional,  direcionado  e  planejado,  por  meio  do  qual  o  indivíduo  é
instigado a se apropriar das formas mais desenvolvidas do saber objetivo
elaborado historicamente pelo homem. Isso não significa que a escola deva
ignorar o conhecimento cotidiano e popular, mas que o trabalho educativo
tem como objetivo superar esse conhecimento cotidiano, fundado no senso
comum,  buscando  alargar  a  consciência,  através  do  domínio  do  saber
clássico no âmbito da filosofia, da ciência e das artes, como Saviani teorizou
quando afirmou que é preciso passar do senso comum para a consciência
filosófica.

Se a função da educação escolar é a de transmitir aos filhos dos
trabalhadores  os  saberes  dos  dominantes,  isto  é:  os  conteúdos
historicamente produzidos pela humanidade, a finalidade da escola é de
garantir  que  os  conhecimentos  ultrapassem  o  pragmatismo  da  vida
cotidiana, possibilitando aos educandos o acesso à produção cultural mais
elevada  (ou  mais  desenvolvida)  produzida  pela  humanidade.  A  escola
existe,  portanto,  para propiciar  aquisição dos meios e instrumentos que
possibilitem  o  acesso  ao  saber  elaborado  (ciência),  preparando  os
educandos para o próprio acesso aos rendimentos desse saber. No interior
da  escola  é  que  se  realiza  o  trabalho  pedagógico,  ancorado  no
entendimento  marxiano  de  produção  não  material,  como  resultado  do
trabalho, fundamentando-se no Capítulo VI (inédito), do livro I d’O Capital:

No caso da produção não material, ainda que esta se efetue exclusi-
vamente para a troca e produza mercadorias, existem duas possibili-
dades:
a) O resultado são mercadorias que existem isoladamente em relação
ao produtor [...]; por exemplo: livros, quadros, todos os produtos ar-
tísticos que se diferenciam da atividade artística do artista executan-
te [...].A produção capitalista só se aplica aqui em forma muito limita-
da. Essas pessoas, sempre que não se contratem oficiais etc., na qua-
lidade de escultores etc.,  comumente (salvo se forem autônomos)
trabalham para um capital comercial, como, por exemplo, livreiros,
uma relação que constitui  apenas uma forma de transição para o
modo de produção apenas formalmente capitalista. Que nessas for-
mas de transição a exploração do trabalho alcance um grau superlati-
vo, não altera a essência do problema.
b) O produto não é separável do ato de produção. Aqui, também, o
modo capitalista de produção só tem lugar de maneira limitada, e
pela própria natureza da coisa não se dá senão em algumas esferas.
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(Necessito do médico, não de seu moleque de recados). Nas institui-
ções de ensino, por exemplo, os docentes podem ser meros assalari-
ados para o empresário da fábrica de conhecimentos. Não se deve
considerar o mesmo para o conjunto da produção capitalista. (SAVIA-
NI, 2013a. MARX, 1978, p. 79).

Os  fundamentos  da  Pedagogia  Histórico-Crítica,  oriundos  do
materialismo  histórico  e  dialético  elaborados  por  Marx  e  Engels,  e
continuado pelos que lutam pela emancipação humana, constituem balizas
indicadoras da práxis.

[...] é fundamental que o proletariado se organize enquanto em clas-
se para si, isto é, como classe autônoma, capaz de apresentar uma al-
ternativa estrutural à lógica destrutiva do capital - com a formação de
um bloco histórico contra-hegemônico. Para a construção desse bloco
histórico capaz de fazer frente à lógica destrutiva do capital, é neces-
sária a formação massiva de novos homens e novas mulheres com
uma nova consciência, que dediquem as suas vidas a transformação
da realidade vigente; transformação esta que só pode acontecer por
um  movimento  prático  que  aponte  o  horizonte  de  uma  transfor-
mação radical no domínio do capital. (MANDELLI, 2017, p. 66).

No que diz respeito ao trabalho do educador, as palavras de Saviani,
em outro texto recomendado para o curso, nos reporta que :

[...]  a tarefa central  dos educadores que se colocam no campo do
marxismo implica em um duplo e concomitante movimento: trata-se
de empreender a crítica à educação burguesa evidenciando seus me-
canismos  e  desmistificando  sua  justificação  ideológica;  ao  mesmo
tempo, cabe realizar o segundo movimento que implica reorganizar a
prática educativa de modo a viabilizar, por parte das camadas domi-
nadas  à  frente  o  proletariado,  o  acesso  ao  saber  elaborado.  Esse
acesso  significa  a  apropriação  dos  conteúdos  sistematizados  dos
quais os trabalhadores necessitam para potencializar sua luta em de-
fesa de seus interesses contra a dominação burguesa. É por esse ca-
minho que a ideologia proletária, isto é, a expressão elaborada dos
interesses dos trabalhadores poderá se configurar com um poder ló-
gico e uma força política capaz de disputar com a ideologia burguesa
a hegemonia da sociedade. Nesse processo a escola desempenha pa-
pel fundamental, pois é ela que abre, por meio da alfabetização, as
portas da cultura letrada no âmbito da qual se dá a elaboração do sa-
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ber  e o  desenvolvimento do conhecimento científico.  Portanto,  os
educadores que se colocam no campo do marxismo deverão ter cla-
reza de que, se a burguesia se serve do saber elaborado para reforçar
sua dominação, isso se deve ao fato de que ela busca se apropriar
com exclusividade dessa forma de saber, excluindo dela os trabalha-
dores. Segue-se, pois, que o saber elaborado é colocado a serviço da
burguesia, o que lhe dá a aparência de que se trata do próprio saber
burguês. Na medida, porém, em que, pela análise do desenvolvimen-
to histórico propiciado pela teoria marxista, nos damos conta de que
o saber elaborado não é inerentemente burguês, mas é produzido
pelo  conjunto  dos  homens  ao longo  da  história,  nos  defrontamos
com a seguinte tarefa: desarticular da ideologia burguesa o saber ela-
borado e rearticulá-lo em torno dos interesses dos trabalhadores. É
esse o trabalho que nos cabe desenvolver como educadores, como o
têm evidenciado os principais teóricos do marxismo. (SAVIANI, 2009,
p. 114-115).

No prefácio que escreveu para o livro  Pedagogia Histórico-Crítica,
quadragésimo  ano:  novas  aproximações,  Saviani  (2919)  registra  que  “a
última  década  representa,  sem  dúvida,  um  grande  salto  qualitativo  e
quantitativo na produção coletiva da PHC”. Essa afirmativa se complementa
com o que está ocorrendo com este curso de extensão que, em conjunto
com a oferta enquanto disciplina por diversos programas de pós-graduação
do  conjunto  de  instituições  de  ensino  superior,  disponibilizado  aos
educadores em geral, do qual resulta agora este livro, constitui mais um
significativo  avanço  para  a  educação  brasileira  na  perspectiva  contra
hegemônica, fundamental para que seja possível a efetivação desta teoria
educacional e sua contribuição para a formação humana omnilateral.

Considerações finais

Finalizamos  o  presente  texto  expressando  agradecimentos  ao
Professor  Dermeval  Saviani  e  ao  coletivo  de  professores  pesquisadores,
estudiosos da educação e que estão empenhados nesta relevante tarefa de
elaboração de uma teoria educacional e de sua disseminação na forma de
prática social emancipadora. 

Os fundamentos expostos, como afirmado já no início deste texto,
não são dissociados da compreensão de totalidade na qual todas as ciências
e a filosofia estão incluídas. Foi apenas um recurso metodológico para a
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organização  e  compartilhamento  das  aulas  com  os  demais  colegas.
Impossível  não  agradecer  a  oportunidade  de  poder  contribuir  com  a
formação de um contingente expressivo de interessados, notadamente os
trabalhadores  da  educação,  em  conhecer  e  colocar  em  prática  as
formulações da Pedagogia Histórico-Crítica.
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3
CURRÍCULO ESCOLAR E PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA:

FORMAÇÃO EMANCIPADORA E RESISTÊNCIA AO CAPITAL*

Julia Malanchen

1. Gênese e significado: um breve  tour pela etimologia da palavra
currículo
 

A intenção deste trabalho é o de contribuir com elementos para
ampliar  a  compreensão  sobre  a  etimologia  da  palavra  Currículo e  as
diversas formas de interpretação deste tema, no seu campo de estudos e
pesquisas.  Por  outro  lado,  buscamos  explorar  alguns  princípios  que
demarcam a definição de um currículo escolar a partir da Teoria Histórico-
Crítica,  diferenciando  de  outras  teorias  curriculares  existentes,
principalmente  do  multiculturalismo,  que  muitas  vezes  é  interpretado
equivocadamente como uma teoria marxista. Para finalizar, apontamos a
necessidade  de  nos  organizarmos  enquanto  classe  trabalhadora  numa
resistência coletiva ao atual governo antinacional, que ataca a educação e a
saúde pública, e ao fazê-lo, nega a ciência e a vida, aprofundando a grave
crise sanitária em território nacional.
 Ao pesquisar no campo da etimologia o significado da palavra currí-
culo, verificamos que resulta da palavra latina scurrere e a mesma se desdo-
bra em diversos significados como: ato de correr, atalho e pista de corrida.
Daí surge a compreensão do currículo escolar como um caminho, um curso
ou uma listagem de conteúdos que devem ser seguidos. De acordo com
Barrow (1984) apud Goodson (1995, p.31): “no que se refere a etimologia,
portanto, o currículo  deve ser entendido como o conteúdo apresentado
para estudo”.

 Ainda de acordo com Goodson (1995, p.31):

A partir de sua origem latina, é importante mostrar a palavra currícu-
lo emergindo como conceito de escolarização. Segundo Hamilton e

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.65-82
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Gibbons (1980, p.15) “as palavras classe e currículo parecem ter en-
trado no tratado educacional numa época em que a escolarização es-
tava se transformando numa atividade de massa”.

Dando sequência a esse registro histórico sobre o desenvolvimento
do termo currículo, o autor, cita Hamilton que:

[...] fornece provas adicionais provenientes de Glasgow, onde o  Ox-
ford English Dictionary situa a fonte mais antiga de  curriculum em
1633. O aproveitamento do termo latino “pista de corrida” está niti-
damente relacionado com o emergir de uma sequência na escolariza-
ção, porém permanece a pergunta: Porque em Glasgow? Hamilton
acredita que “o senso de disciplina ou ordem estrutural absorvido no
currículo procedeu não tanto de fontes clássicas quanto das ideias de
John Calvin (1509-164). (HAMILTON apud GOODSON, 1995, p. 32)

Assim como se tem a confirmação dos primeiros registros do uso do
termo currículo em Glasgow1, também se confirma no texto de Goodson
(1995) a primeira  descrição sobre classes,  que aparece nos estatutos  do
College of Montaigne em Paris no ano de 1509. 

Nesse sentido citando Hamilton (1980) Goodson (1995) sintetiza a
relação entre a formação inicial das classes escolares e o desenvolvimento
do termo currículo e o uso intencional desse documento para organização e
padronização, do que, os distintos indivíduos que frequentavam a mesma
escola, deveriam aprender:

O conceito de classe ganhou proeminência com programas sequenci-
ais de estudo que, por seu turno, refletiam diversos sentimentos de
mobilidade ascendente da Renascença e da Reforma. Nos países cal-
vinistas (como Escócia) essas ideias encontram sua expressão, teori-
camente, na doutrina da predestinação (crença de que apenas a mi-
noria predestinada, poderia alcançar a salvação) e, educacionalmen-
te, no emergir de sistemas de educação - nacionais sim; mais biparti-
dos - onde os “eleitos” (isto é, predominantemente quem poderia pa-
gar) eram agraciados com a perspectiva da escolarização avançada,
ao passo que os demais (predominantemente pobres e da área rural)
eram enquadrados num currículo mais conservador (com apreço pelo
conhecimento religioso e pelas virtudes seculares. (HAMILTON, 1980
apud GOODSON, 1995, p 32-33).

1 Universidade de Glasgow - Escócia hoje parte do Reino Unido
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Após essas afirmações, o autor, complementa que com a instituição
de um currículo, confirma-se a intenção de se determinar e diferenciar a
formação dos indivíduos, e de que, concomitante a sua organização e uso,
foram sendo  distribuídas  as  matérias/disciplinas  escolares.  Desse  modo,
Goodson  (1995)  destaca  uma  relação  intrínseca  entre  classes  escolares,
currículo e disciplinas em sua gênese. Mais recentemente as pesquisadoras
do currículo no Brasil, Lopes e Macedo (2011, p.19) afirmam que:

Indo dos guias curriculares propostos pelas redes de ensino àquilo
que acontece em sala de aula, currículo tem significado, entre outros,
a grade curricular com disciplinas/atividades/e cargas horárias, o con-
junto de ementas e os programas das disciplinas/atividades, os pla-
nos de ensino dos professores, as experiências propostas e vividas
pelos alunos.  Há,  certamente, um aspecto comum a tudo isso que
tem sido chamado de currículo: a ideia de organização prévia ou não,
de experiências/situações de aprendizagem realizada  pelos  docen-
tes/redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo.

Por  isso  é  comum  no  campo  da  educação  escolar,  a  palavra
currículo ser utilizada para designar o programa de uma disciplina, grade
curricular  de  um  curso,  uma  lista  de  conteúdos  e  objetivos  a  serem
alcançados,  ou como na atualidade no Brasil  uma lista de competências
para  ser  trabalhada  e  desenvolvida  com  alunos  da  educação  Básica.
(BRASIL, BNCC, 2017 e 2018) e na formação inicial de professores (BRASIL,
BNC,  Formação-2019)  e  Formação  Continuada  (BRASIL,  BNC,  Formação-
2020).

Destacamos a partir dessa breve2 retomada sobre a gênese e o uso
da palavra currículo,  que na área das pesquisas realizadas no âmbito do
tema,  encontramos  duas  linhas  principais  de  estudos  desenvolvidos,
conhecidas como: história do currículo e estudos curriculares. A história do
currículo como afirma Nereide Saviani (2000, p. 18; 20):

[...] não se separa da história geral da educação no país a que se refe-
re (e, desta, no mundo), a qual, por sua vez, não se separa do ramo
mais amplo da história cultural e intelectual. [...]  [...]  É necessário,
pois, que o estudo da história do currículo compreenda tanto a análi-
se da evolução do termo, desde seu surgimento no vocabulário peda-
gógico (e os significados a ele atribuídos), como também os contextos

2 Para saber mais ver: SAVIANI, N., (2000)

67



de seu emprego e suas múltiplas implicações na vasta rede de rela-
ções inerentes à atividade educacional a que ele se refere.

Quando nos referimos a história do currículo, como aponta Nereide
Saviani  (2000),  nos  remetemos  a  autores  ou  obras  clássicas  que
contribuíram com o pensamento pedagógico e são estudados muitas vezes
na  história  da  educação,  na  didática  geral,  nas  disciplinas  escolares,
psicologia educacional, ou na filosofia da educação, etc., tais como: João
Amós Comênio, Jean-Jacques Rousseau, o  Ratio Studiorum da Companhia
de Jesus, Friedrich Froebel, Celestin Freinet, John Dewey, Johann Heinrich
Pestalozzi,  Jean  Piaget,  Johann  Friedrich  Herbart,  Carls  Rogers,  Anton
Makarenko, Lev Vygotsky, Maria Montessori,  Moisey Pistrak,  Paulo Freire,
Fernando  Azevedo,  Anísio  Teixeira,  Peter  Mclaren,  Michael  Young  e
Dermeval Saviani, etc. Esses e outros pensadores, produzem e influenciam
em  teorias  pedagógicas  que  de  algum  modo,  apontam  para  um
pensamento curricular, isto é, uma teoria curricular, ancorada numa dada
compreensão de sociedade, ser humano, escola e conhecimento escolar.

O que queremos destacar, a partir do parágrafo anterior, é de que
existem diversas perspectivas e arcabouços históricos para se entender o
currículo. Nesse artigo, debateremos essas questões, traçando uma linha de
coerência ideológica com a Pedagogia histórico-crítica, que por sua vez se
ancora em pressupostos filosófico-metodológicos do Método Materialista
Histórico e Dialético. 

Enfatizamos  que  é  de  suma  importância  saber  identificar  em
diferentes  momentos  da  história  do  nosso  país  os  fundamentos
hegemônicos que norteiam intencionalmente as teorias pedagógicas e seus
currículos  escolares,  e  assim,  compreender  por  que  essas  teorias  não
contemplam aos interesses e necessidades da classe trabalhadora usuária
da escola pública. 

Por  fim,  temos  por  objetivo  expor  os  principais  elementos  das
teorias  curriculares  existentes  e  debatidas  até  o  momento  de  forma
resumida3, para na sequência, diferenciar a Pedagogia Histórico-Crítica, das
mesmas.

3 Para saber mais ver MALANCHEN, (2016)
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2.  Teorias  Curriculares:  do  tecnicismo  e  conservadorismo  ao
negacionismo fundamentado no multiculturalismo

O desenvolvimento da questão curricular, como objeto de estudo e
de  organização  mais  sistemática  da  área,  apareceu  primeiramente  nos
Estados Unidos na década de 1920. Pelas leituras realizadas (SAVIANI, N.
2000;  SILVA 2009;  LOPES  e  MACEDO,  2010  e  2011),  observamos  que  a
gênese dos estudos curriculares nos Estados Unidos da América (EUA) teve
uma  ligação  direta  com  a  questão  da  industrialização,  a  imigração  e  o
processo de ampliação da escolarização. Foi muito grande a influência de
profissionais  ligados  à  área  da  administração  escolar  para  debater  e
racionalizar  o  processo  de  elaboração,  implementação  e  avaliação  do
currículo (MALANCHEN, 2016). No Brasil, conforme Lopes e Macedo (2010,
p. 13):

As  primeiras  preocupações  com o  currículo,  no  Brasil,  datam  dos
anos 20. Desde então, até a década de 1980, o campo foi marcado
pela  transferência  instrumental  de  teorizações  americanas.  Essa
transferência centrava-se na assimilação de modelos para a elabora-
ção curricular, em sua maioria de viés funcionalista, e era viabilizada
por acordos bilaterais entre os governos brasileiro e norte americano
dentro do programa de ajuda à América Latina.

As autoras, explicam que no início dos estudos sobre currículo, dois
movimentos tiveram destaque nos EUA: o eficientismo social, representado
pelas ideias de Franklin Bobbitt4 e Ralph Tyler5 e o progressivismo que teria
como  principal  teórico  John  Dewey6.  Posteriormente  esses  dois
movimentos,  vieram constituir  base para uma teoria neutra de currículo
que,  de maneira  geral,  primaram em associar  os  objetivos  da educação
escolar  visando  formar  mão  de  obra  especializada  para  o  mercado  de
trabalho.

4 Foi professor de administração na Universidade de Chicago. É considerado um dos precur-
sores  dos  estudos  sobre  currículo,  sendo responsável  pelo  estabelecimento do currículo
como campo de especialização na área da educação.
5 Educador norte americano, que desenvolveu trabalhos com ênfase na avaliação escolar. Fi-
cou conhecido principalmente pelo seu livro: Princípios básicos de currículo e ensino.
6 Um dos grandes nomes da filosofia pragmatista e do movimento escolanovista que nos
EUA ficou conhecido como educação progressiva. 
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No final, o currículo seria somente uma questão de organização e
racionalização, uma questão puramente neutra e técnica. Esses estudos são
identificados  no  campo  do  currículo  no  Brasil,  como  teoria  acrítica  ou
tecnicista,  ou  até  mesmo  teoria  tradicional  do  currículo  (MALANCHEN,
2016). Enfatizamos aqui, que mesmo utilizando a mesma nomenclatura da
teoria  pedagógica  tradicional,  a  teoria  do  currículo  conhecida  como
tradicional tem um momento diferente de elaboração e desenvolvimento:
o  de  ampliação  da  abertura  de  escolas  devido  a  industrialização  e  a
necessidade de organizar estes espaços que foram abertos para um número
maior  da  população  a  capacitação  dos  e  adaptação  dos  indivíduos  às
necessidades das indústrias.

Em  direção  oposta,  nos  anos  de  1970,  como  resultado  dos
movimentos de 1968, inicia-se o debate crítico sobre currículo, tendo como
principais  representantes:  Michel  Apple,  William  Pinar,  Michel  Young,
Henry  Giroux,  Basil  Bernstein  e  Paulo  Freire,  etc.  Na  linha  dos  estudos
nomeados  como críticos  ou contestadores  do currículo  existem diversas
correntes  como:  reconceptualização,  neomarxista7,  fenomenológica,  de
políticas  culturais  e  a  Nova  Sociologia  da  Educação  (NSE),  entre  outras
(MALANCHEN, 2016). Sobre as teorias críticas do currículo Silva (2009, p.
30) explica que:

As teorias críticas sobre o currículo, [...],  começam por colocar em
questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais
e educacionais. As teorias críticas desconfiam do status quo, respon-
sabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. [...] as teorias
críticas são teorias da desconfiança, questionamento e transforma-
ção radical. Para as teorias críticas o importante não é desenvolver
técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que
nos permitam compreender o que o currículo faz.

Por  final  teriam  nascido  de  acordo  com  a  classificação  de  Silva
(2009),  os  estudos  pós-críticos que  discutem  outras  questões  além  da
ideologia e poder que os estudos críticos enfatizam. As teorias pós-críticas
de currículo são marcadas por ideias de autores como: Peter Mclaren, Gilles
Deleuze, Félix Guattari, Stuart Hall, Michel Foucault, Joe Kincheloe, e Paul
Willis,  com  grande  influência  de  estudos  do  campo  da  sociologia  e  da
7 Neomarxismo vem sob a liderança do pensamento da Nova Esquerda. Muitos neomarxis-
tas,  como Herbert  Marcuse foram filósofos,  sociólogos  e psicólogos. Esta  abordagem tem
vinculação com os movimentos estudantis na década de 1960.
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antropologia. Desse modo, as teorias  pós-críticas, ressaltam a questão da
diversidade  cultural,  do  pluralismo  de  ideias,  portanto,  trabalham  com
ênfase no relativismo cultural e epistemológico (DUARTE, 2010). 

Concomitante  a  esse  contexto,  diversos  movimentos  sociais  têm
lutado por seus direitos,  feito reivindicações e defendido suas ideias.  Os
debates, realizados dentro dessa perspectiva, fizeram com que emergissem
diversas questões em relação ao currículo escolar, tais como: diversidade
cultural,  valorização  da  subjetividade,  deslocamento  da  discussão  sobre
classes  sociais  para  discussões  sobre  identidade,  alteridade,  diferença,
cultura de cada grupo, gênero, raça, etnia, religião e orientação sexual. 

Observamos que essa mudança no foco do “o que ensinar”, tem
fundamentos que se desdobram do pensamento pós-moderno dentro da
educação  escolar,  mais  precisamente  a  defesa  de  um  currículo  pós  (ou
“pós-currículo”),  amparado no relativismo cultural  existente nos debates
sobre  currículo  nos  últimos  tempos.  A  agenda  pós-moderna8 em  sua
configuração, é composta por diversas teorias que têm discursos que se
perpassam como a negação do sujeito, da razão, da história, da totalidade e
do  conhecimento  objetivo.  Com  essa  defesa  para  os  intelectuais  “pós”,
tudo é resultado da compreensão subjetiva, da experiência pessoal e das
interpretações dessa  experiência.  Postula-se  a partir  dessa  compreensão
que a realidade é somente o que cada um percebe ser. 

Desse  modo as  concepções  da realidade precisam ser  niveladas,
para  que  nenhuma  seja  considerada  mais  verdadeira  que  a  outra.  Em
algumas variantes do Pós-modernismo defende-se concepções um pouco
menos  individualistas  do  conhecimento  e  este  é  considerado  uma
construção  cultural  compartilhada  por  um  grupo.  Nesse  caso,  serão
verdadeiras  aquelas  ideias  que  integrem  a  identidade  do  grupo,  não
cabendo qualquer juízo de valor externo a isso. Assim, para o pensamento
pós-moderno, os critérios para distinção do que é verdadeiro ou falso são
sempre  relativos,  sempre  circunscritos  à  subjetividade  individual  ou  do
grupo/comunidade.

Entre as principais proposições do pensamento pós no campo da
educação escolar está o Multiculturalismo, uma teoria que tem orientado
grande parte dos pesquisadores que estudam o currículo escolar. A questão
multicultural  aparece  como  alternativa  que  visa,  por  meio  do  currículo,
corrigir problemas referentes à desvalorização de movimentos sociais e tem
apoio  nos  estudos  culturais  dos  anos  1990.  Para  os  defensores  do
8 Para saber mais ver WOOD, (1999)
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Multiculturalismo,  o  que  deve  ser  analisado  e  denunciado  é  como  as
discriminações relativas a questões de gênero, raça, etnia, classe e religião,
afetam  a  construção  do  conhecimento,  valores  e  identidades  nas
instituições  escolares.  Em  meio  a  estas  questões  ganha  cada  dia  mais
espaço  o currículo  numa perspectiva multicultural,  portanto  pautada  no
relativismo  cultural  e  epistemológico.  Como  afirma  Duarte  (2006),  a
retórica pós-moderna coloca a educação diante de uma falsa escolha entre
o etnocentrismo e o relativismo cultural. É como se só existissem essas duas
alternativas e como se a escolha moral e politicamente correta só pudesse
ser  pelo  relativismo  cultural.  O  patrimônio  histórico  e  cultural  da
humanidade,  o  conhecimento objetivo e  universal,  é  refutado apontado
como:  etnocêntrico,  eurocêntrico,  branco,  masculino,  discriminador,
preconceituoso, opressor e colonizador.

Nessa  perspectiva,  o  termo  cultura,  para  os  multiculturalistas,  é
uma  forma  geral  de  vida  de  um  determinado  grupo  social,  com
interpretações e visões de mundo por este adotada. Os mesmos afirmam
ainda que a inclusão dessa forma de cultura no currículo pode resultar em
respeito  e  receptividade  às  culturas  dos  educandos,  por  mais
desprestigiadas  que  sejam,  pois  afirmam  ser  necessário  romper  com  o
“daltonismo cultural” dentro do espaço escolar. 

A retórica do multiculturalismo evidencia por si  mesma o caráter
problemático  desse  discurso  por,  pelo  menos,  duas  grandes  razões.  A
primeira é a incoerência entre o caráter supostamente crítico com que esse
ideário se apresenta e o conformismo social que caracteriza sua atitude, já
que  o  limite  das  lutas  sociais  é  dado  pela  negação  da  perspectiva  de
superação do modo de produção capitalista. A  segunda razão é o fato de
que,  admitindo-se  essa  visão  de  valorização  da  cultura  dos  grupos,  a
desvalorização  da  escola  e  do  trabalho  educativo  significa,  no  limite,  a
possibilidade de extinção de um grupo social de grande importância para a
história do mundo moderno, o dos professores (MALANCHEN, 2016).

Além da problemática da desvalorização da escola, do professor e
do esvaziamento do currículo, temos outros problemas produzidos por esta
visão  multicultural.  De  acordo  com  Wood  (1999),  a  questão  da
fragmentação das lutas da classe trabalhadora, por meio da organização
individual dos grupos subalternos em movimentos sociais, é um ponto que
merece  atenção,  ao  analisarmos  a  “agenda  pós”.  Para  a  autora,  o  Pós-
modernismo,  ao enfatizar  as  lutas  fragmentadas de movimentos sociais,
rejeita o conhecimento da totalidade, os valores universais, a racionalidade,
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a  igualdade  (na  concepção  liberal  ou  na  socialista)  e,  de  forma  mais
profunda, a concepção do marxismo de emancipação humana.

No campo da educação escolar, isso reflete como Oliveira (2008, p.
102)  já  nos  anunciava  e  hoje  observamos  claramente,  no  discurso
negacionista,  presente  mais  do  que  nunca  em tempos  de  pandemia  do
Covid-19: 

[...] uma crescente desqualificação da ciência, do conceito e da pró-
pria filosofia que sustenta a visão de mundo e de realidade [...]. Neste
sentido, colocando em dúvida a existência da realidade e da própria
ciência, estas filosofias colocam em xeque a necessidade da existên-
cia da escola e do trabalho escolar.

Quando se nega ou é posta em dúvida a possibilidade do conhecimento
objetivo da realidade, é inevitável que o mesmo aconteça com a ideia de
transformação dessa realidade a partir desse mesmo conhecimento. O que
se forma e passa a existir a partir disso é a negação do homem genérico
universal, defendido pelo projeto socialista. O que ocorre, cada vez mais, é
a  defesa  do  homem individual  e  particular,  da  prática da tolerância,  da
resiliência e da paz, que no final formam a insensibilidade contra todos os
problemas que aumentam e afligem a nossa sociedade. 

Reafirmamos que em nossa compreensão e análise, o que devemos
combater não é a diversidade cultural, mas sim as diferenças que resultam
das desigualdades sociais.  De acordo com Malanchen (2016),  não somos
contra  a  valorização  da  diversidade  de  culturas,  mas  somos  contra  o
relativismo que resulta de uma compreensão equivocada do respeito ao
pluralismo e ao diverso, que acabam por relativizar a ciência e o conteúdo
escolar, e desse modo acabam servindo para legitimar práticas pedagógicas
esvaziadas de conteúdo, elaboração de currículos aligeirados e com um viés
tecnicista  como  é  o  caso  da  BNCC  (2017-2018),  direcionados  para  um
conteúdo pragmático pautado no saber fazer, sem o saber pensar. 

No  ideário  multicultural,  a  objetividade  e  a  universalidade  do
conhecimento não são consideradas relevantes, visto que se tornaram um
desrespeito às culturas populares que devem ser consideradas e valorizadas
num currículo escolar. Esta defesa está pautada num outro discurso: o da
humanização  do  capitalismo  por  meio  de  atitudes  que  valorizem  a
democracia política e cultural (MALANCHEN, 2016).
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Enfatizamos aqui, que não queremos, de modo algum, criticar ou
desvalorizar  a  luta  de  movimentos  sociais  contra  as  diversas  formas  de
preconceito, discriminação e exclusão social e cultural. Não é objetivo deste
texto a análise das características desses movimentos, suas conquistas, seus
avanços e suas contradições. Limitamo-nos a problematizar as implicações
para os currículos escolares, da adoção generalizada do relativismo cultural.

Desse modo concordamos com Fonte (2012, p.2) que é preciso des-
cartar a possibilidade de que ser contra o relativismo cultural e a celebração
das diferenças, significa ser contra a diversidade de culturas existentes. Na
teoria marxista,  compreender a totalidade como universalidade,  significa
compreender a relação de contradições entre seres diversos, ou seja, para a
universalidade existir há a necessidade do diverso. Isto representa a com-
preensão da realidade por contradição: ela é unidade e também diversida-
de (MALANCHEN, 2016).

Concluímos este  item afirmando a  necessidade de superação do
multiculturalismo no campo educacional, e, em particular, no campo dos
estudos  sobre  o  currículo  escolar.  As  contradições  e  inconsistências  da
abordagem multicultural  a  tornam uma grande aliada das  forças  sociais
conservadoras e negacionistas, a despeito de, no plano das aparências, o
multiculturalismo ser identificado por muitos dos seus defensores e críticos
como uma linha de pensamento de esquerda. 

3.  Pedagogia  Histórico-Crítica  e  a  organização  de  uma  teoria
curricular marxista

A principal defesa da Pedagogia Histórico-Crítica é de que a escola
deve ser um espaço no qual o trabalho pedagógico desenvolvido possibilite
que o universal do gênero humano se encontre com o singular e os diversos
modos  de  ser  humano,  produzindo  assim a  humanidade  historicamente
acumulada (SAVIANI, 2003a). Defendemos, portanto, que o acesso ao saber
sistematizado, ao saber objetivo, possibilita o combate ao preconceito, ao
desmistificar crenças e evidenciar a superficialidade de alguns argumentos
e atitudes em relação a alguns grupos sociais. 

Com essa compreensão, observamos que um desafio a ser enfren-
tado na difusão da Pedagogia Histórico-Crítica é a difusão da concepção de
mundo materialista histórica e dialética, sem o que, a própria discussão so-
bre o papel do conhecimento na formação humana corre o risco de não ir
além de vagas afirmações sobre a necessidade de desenvolvimento do pen-
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samento autônomo e crítico. Essa difusão além de perpassar a elaboração
de currículos escolares que se contrapõem a BNCC (BRASIL,  2017-2018),
também precisa fazer parte de projetos de cursos de formação inicial e con-
tinuada de professores. Pois sem professores formados numa perspectiva
Histórico-Crítica fica impossível  elaborar,  implementar e superar políticas
públicas educacionais e currículos conservadores e/ou tecnicistas.

Enfatizamos,  assim,  que  o  caminho  para  a  organização  de  um
currículo a partir da Pedagogia Histórico-Crítica é o de tomar como eixo
norteador de nossa concepção de mundo materialista histórico e dialética,
aquilo que é próprio do ser humano: o trabalho, entendido como atividade
especificamente humana de transformação consciente da realidade natural
e social (MALANCHEN, 2016).

De acordo com os autores  que fundamentam a teoria Histórico-
crítica, é de fundamental importância possibilitar o acesso aos bens não só
materiais,  mas  também  intelectuais  produzidos  até  o  momento  pela
humanidade,  como forma de constituir  um ser humano com aptidões e
funções mais elevadas, concorrendo para a emancipação humana. O acesso
aos  bens  intelectuais  mais  desenvolvidos,  como  a  ciência,  a  arte  e  a
filosofia, na sociedade contemporânea, não podem se concretizar para a
totalidade da população a não ser por meio da educação escolar.

Nesse processo, compreendemos que as várias disciplinas e seus
conteúdos  curriculares  têm  o  papel  de  promover  o  desenvolvimento
psíquico  dos  alunos.  O  pensamento  conceitual  do  sujeito,  o  raciocínio
lógico,  por  fim,  as  funções psicológicas  superiores  são  desenvolvidas  de
forma  integral,  a  partir  da  organização  e  transmissão  do  conhecimento
científico pelo professor, que deve ser apropriado pelo indivíduo.

Como a escola, em nossa sociedade é, a princípio, a instituição mais
organizada para transmitir o conhecimento sistematizado, pode provocar o
desenvolvimento  das  funções  psicológicas  dos  indivíduos  a  partir  da
apropriação do patrimônio cultural acumulado. Quando a escola/currículo
se propõe a conduzir o aluno ao pensamento conceitual, possibilita maiores
condições para o conhecimento da realidade objetiva.

Ressaltamos  por  outro  lado,  que  o  professor  não  deve
desconsiderar os conceitos espontâneos, cotidianos, que o aluno já possui,
mas o objetivo do trabalho educativo não é o de limitar o pensamento do
aluno a esses conceitos. Ao contrário, trata-se de superar por incorporação
esse  nível  mais  elementar  do  pensamento,  alçando-o  a  níveis  mais
complexos  e  elevados  que  só  podem  ser  alcançados  por  meio  do
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pensamento  abstrato,  isto  é,  dos  conceitos  científicos.  Duarte  (2000)
assinala  que  o  conhecimento  construído  pelo  pensamento  científico  “a
partir da mediação do abstrato não é uma construção arbitrária da mente,
não é o que o fenômeno parece ser ao indivíduo, esse conhecimento é a
captação, pelo pensamento, da essência da realidade objetiva” (DUARTE,
2000, p. 87). Deste modo, a apropriação dos conceitos científicos promove
o  desenvolvimento  das  funções  psicológicas  de  maneira  a  permitir  a
compreensão dos processos essenciais da realidade, condição necessária,
ainda  que  não  suficiente,  para  sua  transformação  pela  prática  social
(MALANCHEN, 2016). 

Portanto, a defesa de uma Teoria Histórico-Crítica Curricular, é a de
que busquemos na cultura produzida pela humanidade, o que há de mais
rico, o que existe de mais desenvolvido para transmitir às novas gerações.
Dessa  forma,  a  socialização  da  riqueza  intelectual  universal  pela  escola
situa-se num contexto mais amplo, o de luta pela socialização da riqueza
humana  como  um  todo  e,  mais  precisamente,  pela  superação  da
propriedade privada dos meios de produção (MALANCHEN, 2016). A escola
para  se  colocar  em  oposição  à  alienação  produzida  pela  sociedade  de
classes, precisa atuar naquilo que caracteriza sua especificidade, isto é, nas
palavras de Saviani (2003b), “a socialização do saber sistematizado”. 

Como explicam Martins e Pasqualini (2020, p.29):

Sob este enfoque, caberá à educação escolar corroborar uma forma-
ção omnilateral, proporcionando condições para os máximos alcan-
ces do desenvolvimento psíquico e de sua qualidade maior, a cons-
ciência (aspecto ontológico), tendo em vista tornar a realidade inteli-
gível (aspecto epistemológico), para que nela os sujeitos possam in-
tervir para preservar o que precisa ser preservado e transformar o
que precisa ser superado, no que se inclui a sociedade de classes (as-
pecto ético-político).

Desse modo, temos clareza de quais conhecimentos devem compor
os currículos escolares nas escolas públicas, para os filhos da classe traba-
lhadora, mas também sabemos que para isso se concretizar precisamos de
muito trabalho na formação política e pedagógica dos professores. Enfatiza-
mos, portanto, a necessidade de melhores condições de trabalho para os
professores da educação básica iniciando com urgente ampliação da carga
horária de estudos no horário de trabalho, a adequação dos prédios escola-
res, bibliotecas e materiais pedagógicos enquanto luta permanente. Endos-
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samos essa luta requerendo maiores investimentos em educação para a
educação e o pleno desenvolvimento dos sujeitos,  a  valorização salarial,
sendo contrários a PEC 55 que congela os investimentos para o campo edu-
cacional por vinte anos. Do mesmo modo, é preciso o fortalecimento da
luta pela educação integral para os estudantes, com conteúdos e disciplinas
que possam garantir o aprendizado e o desenvolvimento das funções psico-
lógicas  e  consequentemente,  a  formação de um pensamento  conceitual
que realmente analise e compreenda a realidade e suas contradições.

Não entendemos essa luta como isolada, e sim conjunta à luta por
melhores  condições de vida  para  todos.  Para  a  escola,  especificamente,
direcionamos nossos esforços em reivindicar um currículo que realmente
possibilite a emancipação humana. Conforme Malanchen e Santos (2020,
p.16):

A nossa luta e resistência pautada nos fundamentos da Pedagogia
Histórico-crítica  é  o  de  se  contrapor  a  um  projeto  de  nação
despolitizado atrelado a outros projetos como: Escola sem Partido;
Educação  domiciliar,  Educação  a  Distância,  Residência  Pedagógica,
Militarização das escolas, Reforma da Previdência, Reforma do Ensino
Médio,  extinção de cursos  de Filosofia e Sociologia,  a PEC 55 que
congelou  investimentos  na  educação,  saúde  e  ação  social.  Um
projeto  do  capital  que  não  investe  em  cultura,  em  educação  do
pensamento  crítico,  um  projeto  como  afirma  Newton  Duarte  do
“Obscurantismo beligerante”.

Não bastasse a dificuldade que o Brasil enfrenta, talvez, sua maior
crise sanitária devido a pandemia do Covid-199, onde a ciência vem sendo
depreciada e posta em xeque, onde a vacina e a saúde são negadas para a
maioria  da  população,  há  a  imposição  de  uma BNCC com fundamentos
tecnicistas  para  as  escolas  e  o  ensino  remoto,  junto  ao  aumento  da
precarização do trabalho de professores e da falta de acesso de milhões de
indivíduos a escola é naturalizado. Fica cada vez mais claro que precisamos
nos unir, esclarecer e nos organizar enquanto classe trabalhadora e lutar
pela vida, pelas novas gerações.

9 Na data que finalizo esse texto (14/05/21), infelizmente atingimos mais de 430.000 mortes
registradas por Covid-19 em nosso país. Difícil aceitar que pessoas continuem morrendo de
uma doença que já tem vacina, que a ciência já possibilitou uma alternativa. A morte e a vida
no capitalismo são questões determinadas por decisões políticas.
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Dispor-se  em  lutar  nesse  viés  é  empenhar-se  em  organizar  a
transformação social,  com a  perspectiva de uma sociedade sem classes,
portanto realmente justa e igualitária, pondo fim no capitalismo e na sua
ânsia pelo lucro a qualquer preço.

No contexto atual de tanta barbárie, o professor Dermeval Saviani
(2019, p.5), nos relembra da necessidade de organizarmos um movimento
amplo de resistência:

Diante desse quadro fica evidente a necessidade de se organizar um
amplo e consistente movimento de resistência contra o governo anti-
popular e antinacional de modo geral e, especificamente, no campo
da  educação.  Resistência  Ativa,  como  você  bem  observou.  Volto,
pois, a advogar a Estratégia da Resistência Ativa que propus na Con-
clusão do livro sobre a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, cuja 13ª edição foi lançada em 2016, ao ensejo dos 20 anos da
aprovação da LDB, atualizada e ampliada com um novo capítulo ana-
lisando as 39 leis que a modificaram. O que chamei de resistência ati-
va implica dois requisitos: a) que seja coletiva, pois as resistências in-
dividuais não têm força para se contrapor ao poder dominante exer-
cido pelo governo; b) que seja propositiva, isto é, que seja capaz de
apresentar alternativas às medidas do governo e de seus asseclas.
Essa forma de resistência é indispensável como estratégia de luta por
uma escola livre das ingerências privadas balizadas pelos interesses
do mercado. O desenvolvimento da consciência social dos trabalha-
dores da cidade e do campo como premissa para a ação política e
ideológica eficaz implica dois aspectos, de preferência organicamente
articulados entre si. Trata-se da educação, com destaque para a for-
ma escolar, e a própria ação das massas organizadas. A educação es-
colar é o meio mais adequado para a apropriação, pelos trabalhado-
res,  das conquistas  históricas da humanidade que lhes aguçarão a
consciência da necessidade de intervir praticamente para dar conti-
nuidade ao processo histórico conduzindo-o a um novo patamar.

Como questionamos em outro artigo publicado no ano de 2020:
conseguiremos impedir tanta destruição e mortes, promovidos pelo atual
governo  antinacional  e  seus  aliados?  Não  temos  essa  resposta  no
momento, mas podemos e devemos continuar denunciando e realizando os
devidos esclarecimentos, descortinando o que está acontecendo e o que
ainda pode acontecer pós-pandemia e que esses prenúncios, não passem
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sem o crivo da nossa luta e crítica em prol de uma educação de qualidade, e
a defesa da ciência e da vida (MALANCHEN, 2020).
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4
FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA PEDAGOGIA 

HISTÓRICO-CRÍTICA*

   Juliana Campregher Pasqualini
                                   Lígia Márcia Martins  

A psicologia histórico-cultural nasceu no início do século XX na Uni-
ão Soviética (URSS) e consolidou-se a partir do esforço de  construção de
uma psicologia de base marxista,  tendo como principais proponentes Vi-
gotski, Leontiev e Luria. Dada a afinidade filosófica e metodológica, os co-
nhecimentos produzidos pela Escola de Vigotski perfazem os fundamentos
psicológicos da pedagogia histórico-crítica.

Sem a pretensão de explorar toda a riqueza conceitual da psicologia
histórico-cultural e suas possíveis contribuições para a educação escolar1,
neste capítulo, apresentaremos inicialmente a psicologia histórico-cultural
como expressão do método histórico-dialético, enfatizando a estreita rela-
ção entre os princípios desse método e os pressupostos da análise psicoló-
gica dispensada ao desenvolvimento humano.

Na sequência, abordaremos os conceitos de historicidade, apropria-
ção e  objetivação, que já nos permitem chegar a algumas conclusões no
que se refere ao papel da educação e do ensino na formação humana em
geral - e na infância, em particular, fundamentalmente no que se refere à
exigência da intervenção mediadora do adulto no processo de apropriação
da cultura pela criança. Por fim, exploraremos as categorias de atividade e
consciência,  que são compreendidas, neste sistema teórico, como funda-
mentais para a compreensão do psiquismo humano, estabelecendo entre si
uma relação de unidade dialética, e ocupando lugar de destaque na análise
do processo de desenvolvimento infantil.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.83-106
1 Para tanto sugerimos a leitura de Martins (2013): "O Desenvolvimento do Psiquismo e a
Educação Escolar:  contribuições  à luz  da psicologia  histórico-cultural  e  da pedagogia-his-
tórico-crítica". 
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1. Pressupostos metodológicos da psicologia histórico-cultural: o 
método histórico-dialético e o estudo da psique

Para Shuare (1990), desde seus primórdios a psicologia soviética se
diferencia marcadamente de outros sistemas científicos pela relação que
estabelece  com a  filosofia.  Trata-se  de  uma ciência  que  busca  em uma
concepção filosófica determinada - o materialismo histórico-dialético - os
marcos  metodológicos  no  interior  dos  quais  deve  desenvolver  a
investigação científica. Nesse sentido, Vigotski realizou a crítica não apenas
da psicologia tradicional ou “velha psicologia”, mas também da psicologia
marxista em constituição naquele período,  que em sua análise, conforme
Tuleski (2002), não passava de “[...] uma colcha de retalhos de citações de
Marx e Engels superpostas às análises de fenômenos psicológicos realizadas
pela psicologia ocidental [...]” (p.76).

No célebre  texto “O significado histórico da crise  da psicologia”,
Vigotski  afirma  que  não  se  trata  de  buscar  nos  ícones  do  marxismo  a
“solução” do problema da psique, mas o método para construir uma ciência
que permita investigar o psiquismo humano: “[...] o que desejo é apreender
na  globalidade  do  método  de  Marx,  como  se  constrói  a  ciência,  como
enfocar a análise da psique” (VYGOTSKI, 1991, p.391).

Para Vigotski (1995), toda proposição fundamentalmente nova dos
problemas científicos conduz necessariamente à busca de novos métodos e
técnicas  de  pesquisa.  O  autor  defende  que  o  método  e  o  objeto  de
investigação mantêm uma relação  muito  estreita,  na  medida  em que  o
método deve ser adequado ao objeto que se estuda.  Assim, o estudo dos
processos psíquicos superiores  distintivamente humanos,  que constituíam
por excelência o objeto de estudo da psicologia na perspectiva vigotskiana,
exigia a formulação de um método de investigação próprio, ou particular,
com base nos princípios gerais do método dialético.

As  relações  entre  o  método  dialético  em  Marx  e  na  produção
vigotskiana são objeto de análise de Duarte (2000),  que demonstra que,
assim como Marx, Vigotski considerava que a apreensão da realidade pelo
pensamento não se realiza de forma imediata, pelo contato direto com a
aparência dos fenômenos, mas implica a mediação de abstrações teóricas.
Trata-se do princípio  da apropriação do concreto pelo pensamento pela
mediação do abstrato.

Logo, Vygotski  (1995, p.103) opunha-se à análise fenomenológica
ou descritiva em psicologia, considerando que esta “[...] toma o fenômeno
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tal  como aparece externamente e supõe com toda a ingenuidade que o
aspecto exterior ou a aparência do objeto coincide o nexo real, dinâmico-
causal que constitui sua base”. Apoiando-se na máxima de Marx, o autor
afirma  que  se  as  manifestações  externas  dos  fenômenos  realmente
expressassem as verdadeiras relações entre as coisas, a simples observação
e a experiência cotidiana substituiriam por completo a análise científica.

Postulando  a  insuficiência  da  análise  meramente  descritiva,
portanto, Vygotski (1995) defende uma análise psicológica explicativa, que
revele  os  nexos  dinâmico-causais  que  determinam  a  origem  e  o
desenvolvimento dos fenômenos. A verdadeira tarefa da análise psicológica
das etapas do desenvolvimento psíquico consiste,  para ele,  em “[...] em
investigar o que se oculta por trás dos sintomas, aquilo que os condiciona,
isto  é,  o  próprio  processo  de  desenvolvimento  infantil  com  suas  leis
internas” (VYGOTSKI, 1996, p.253).

Duarte  (2000)  destaca,  ainda,  a  adoção  do princípio  materialista
histórico  de  que  o  conhecimento  humano  é  um  reflexo  da  realidade
objetiva no pensamento:

Este novo enfoque nos mostra que a realidade determina nossa ex-
periência; que a realidade determina o objeto da ciência e seu méto-
do e que é totalmente impossível estudar os conceitos de qualquer
ciência prescindindo das realidades representadas por esses concei-
tos. (VYGOTSKY, 1991, p.289)

 
Shuare (1990) sublinha a teoria materialista histórico-dialética do

reflexo  como um  postulado  de importância  crucial  para  a  psicologia
histórico-cultural. Cumpre ressaltar que tal postulado não se refere a uma
cópia passiva e idêntica da realidade na imagem psíquica dos indivíduos,
mas  considera  que  “[...] os  resultados  do  conhecimento  devem  ser
relativamente adequados ao objeto cuja existência independe do sujeito
cognoscente, ou seja, deve refleti-lo de alguma maneira” (SHUARE, 1990,
p.19).  Nesse diapasão, a  psique humana é compreendida como unidade
dialética  entre  matéria  e  ideia,  da  qual  resulta  a  formação  da  imagem
subjetiva da realidade objetiva por meio do sistema instituído pelas funções
psíquicas  (sensação,  percepção,  atenção,  memória,  linguagem,
pensamento, imaginação, emoção/sentimentos).

Também o princípio da totalidade - ou dialética entre parte e todo -
se presentifica no pensamento vigotskiano. Conforme Kosik (1976), para o
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método  dialético,  os  fatos  da  realidade  são  entendidos  como  partes
estruturais  do  todo.  Vygotski  (1995)  criticava  a  ‘velha  psicologia’  por
considerar  os  processos  psíquicos  humanos  como  somatória de  funções
isoladas, prescritas por dispositivos biológicos e meramente moldadas pela
cultura.  A  substituição  do  enfoque  analítico  pelo  enfoque  sistêmico,
segundo o autor, aponta o conceito de estrutura como ponto de partida de
todo desenvolvimento e o próprio desenvolvimento cultural, tipicamente
humano, como transformação da estrutura legada pela natureza.

[...] Chamaremos de primitivas as primeiras estruturas; trata-se de
um todo natural, determinado fundamentalmente pelas particulari-
dades biológicas da psique. As segundas estruturas, que nascem du-
rante  o  processo  de  desenvolvimento  cultural,  as  qualificaremos
como superiores, na medida em que representam uma forma de con-
duta geneticamente mais complexa e superior (VYGOTSKI, 1995, p.
121).

Assim compreendido,  o psiquismo como  sistema  é, permanente-
mente, a articulação e reconstrução de tais funções. É, portanto, movimen-
to.  Contudo,  não  obstante  as  interpenetrações funcionais,  o  desenvolvi-
mento das funções psíquicas não ocorre de modo uniforme, possuindo rit -
mos e proporções distintos, tanto do ponto de vista orgânico quanto psico-
lógico. Tal fato decorre de que as atividades culturais realizadas pelo indiví -
duo não mobilizam o todo de forma homogênea.

Os  atos  humanos  requerem,  mais  decisivamente,  ora  certos
domínios,  ora  outros,  o  que  nos  leva  a  constatar  que  é  a  riqueza  dos
vínculos  da  pessoa  com  seu  entorno  físico  e  social  o  motor  de  seu
desenvolvimento psicológico. Este fato é reiterativo da natureza histórico-
cultural do psiquismo humano e do papel da atividade em sua constituição.

Na mesma direção, Leontiev (1978)  demonstra que as funções e
aptidões  especificamente  humanas  não  se  transmitem  pela  via  da
hereditariedade, pois não podem fixar-se morfologicamente, mas sob uma
forma objetiva, exterior aos indivíduos, nos produtos da atividade humana -
por meio do processo de objetivação, tornam-se conquistas dos indivíduos
mediante o processo de apropriação da cultura, que se realiza como “[...]
um  processo  de  reprodução,  nas  propriedades  do  indivíduo,  das
propriedades  e  aptidões  historicamente  formadas  da  espécie  humana”
(p.270).
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Vygotsky e Luria (1996) apresentam análise semelhante ao discutir
o  papel  da  cultura  no  desenvolvimento  psíquico,  demonstrando  que  as
funções psicológicas exclusivamente humanas, como a memória mediada, a
atenção  voluntária  e  a  abstração,  são  produto  do  desenvolvimento
histórico  do  homem  em  sociedade  e  não  manifestações  do  aparato
biológico. Afirmam que ao longo do processo histórico o homem modifica
os modos e procedimentos de sua conduta,  transforma suas inclinações
naturais e cria novas formas de comportamento especificamente culturais:
“[...] a cultura origina formas especiais de conduta, modifica a atividade das
funções  psíquicas,  edifica  novos  níveis  no  sistema  do  comportamento
humano em desenvolvimento” (p.34).

Vygotski  (1996)  considerava,  ainda,  que  no  processo  de
desenvolvimento psicológico não se  verificam modificações em aspectos
isolados  da  personalidade  da  criança,  mas,  ao  contrário,  modifica-se  a
estrutura  interna  da  personalidade  como  um  todo. A multiplicidade  de
processos  parciais  que  integram o  processo de desenvolvimento  infantil
constitui um  todo único e possui  uma determinada estrutura, que vai-se
modificando em cada período desse processo, de modo que o papel e peso
específico de cada função psíquica são determinados pelo todo da estrutura
psicológica que caracteriza cada momento do desenvolvimento infantil.

A  superação  da  análise  atomística  em  psicologia,  para  Vygotski
(1995),  implica  a  substituição  da  análise  de  objetos  pela  análise  dos
processos. A análise não deve enfocar as partes que formam o objeto, mas
os  momentos fundamentais  do  processo.  Os  processos  psíquicos  não
devem ser  compreendidos como formas estáveis  e sólidas,  isto  é,  como
objetos -  embora possam, à primeira vista,  “aparecer” dessa forma. É o
caso  do  que  Vygotski  (1995)  denomina  de  condutas  fossilizadas ou
cristalizadas, as quais, por se repetirem inúmeras vezes, automatizam-se,
ocultando seu processo de desenvolvimento e o caráter processual de sua
formação - tornando-se uma espécie de fóssil psicológico. Faz-se necessário
converter  o  objeto  em processo,  reconstruindo geneticamente  todos  os
momentos  de  seu  desenvolvimento.  Trata-se  da  introdução  de  uma
perspectiva  genética na  psicologia,  que  remete  a  uma  abordagem
historicizadora dos processos psíquicos:

Estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento. Esta é
a exigência fundamental do método dialético. Quando em uma inves-
tigação se abarca o processo de desenvolvimento de algum fenôme-
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no em todas as suas fases e transformações, desde seu surgimento
até que desapareça, isso implica revelar sua natureza, conhecer sua
essência [...] (VYGOTSKI, 1995, p.67).

Em “Pensamento e Linguagem”, Vigotski (2001) denomina a análise
atomística  em  psicologia  de  método  de  decomposição  das  totalidades
psicológicas complexas em elementos. A esse método, contrapõe o método
de análise por unidades. Defende que a análise psicológica deve identificar
aquelas  unidades  que  contêm,  em  forma  primária  e  simples,  as
propriedades  inerentes  à  totalidade  psicológica.  Tal  característica  da
unidade não está presente nos elementos, os quais, uma vez decompostos,
não  conservam  as  propriedades  do  todo.  Decompor  o  pensamento
verbalizado em pensamento e linguagem  seria,  para Vigotski  (2001),  um
exemplo  de decomposição da  totalidade psicológica  em seus elementos
constituintes.  Tomados  isoladamente,  pensamento  e  linguagem  não
contêm as propriedades do pensamento discursivo. A unidade mínima de
análise do  pensamento  verbalizado  é  o  significado da  palavra,
consubstanciado nos  signos. O significado é, por sua natureza, ao mesmo
tempo um fenômeno do campo da linguagem e do campo do pensamento,
e  constitui  uma  unidade  indecomponível, o  “elemento  central  e
fundamental que faz da palavra palavra e sem o qual a palavra deixa de ser
o que é” (VIGOTSKI, 2001, p.407).

O emprego de signos e o consequente desenvolvimento da conduta
significada,  por  seu  turno,  despontam  das  relações  sociais  entre  os
indivíduos e, conforme este autor, toda função psíquica superior resulta da
internalização de signos veiculados por funções externas, isto é, sociais, em
decorrência  das  quais  as  funções  psíquicas  elementares  cedem lugar  às
funções  psíquicas  superiores,  aos  modos  mais  complexos  de
comportamento. Todavia, as primeiras não ‘desaparecem’, mas assumem
outra forma de existência, subjugando-se aos alcances do desenvolvimento
das segundas, expressos no autodomínio do comportamento.

Foi, portanto, na esteira do método materialista histórico-dialético
que os integrantes da Escola de Vigotski edificaram um enfoque psicológico
apto  a  superar  as  perspectivas  idealistas  e  naturalizantes  que
caracterizaram a ciência psicológica desde as suas origens, lançando luz à
compreensão do psiquismo em sua concreticidade, dado que nos reporta
aos conceitos de historicidade, apropriação e objetivação. 
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2.  Pressupostos  teórico-filosóficos da  psicologia  histórico-cultural:
historicidade, apropriação e objetivação

Os  conceitos de  historicidade,  apropriação e  objetivação são
centrais na perspectiva histórico-cultural e guardam estreitas relações com
a questão do desenvolvimento e  do ensino.  A explicitação da dimensão
histórica  do  psiquismo  humano  refuta  explicações  universais  e
naturalizantes  do  processo  de  desenvolvimento  infantil,  situando  a
apropriação da cultura - um processo educativo por excelência - como fator
determinante do próprio desenvolvimento psicológico dos indivíduos.

Vigotski corrobora a  tese  de  Blonski  segundo  a  qual  a  conduta
humana só pode ser compreendida como história da conduta - esta é, para
nosso autor, a verdadeira concepção dialética em psicologia. Nesse sentido,
Shuare  (1990)  considera  que  a  historicidade é  o  eixo  que  organiza  e
sustenta  todos  os  demais  conceitos  da  psicologia  soviética.  Segundo  a
autora, Vigotski teria introduzido a psique no tempo histórico, de sorte que
o conceito de historicidade torna-se central em sua obra. 

Vigotski  (1995)  considerava inteiramente equivocado o ponto de
vista das diversas vertentes da psicologia vigentes em sua época, nas quais
se supunha como equivalentes e idênticos o funcionamento psíquico e a
concepção de mundo de “[...] uma criança europeia de família culta dos
dias de hoje e uma criança de alguma tribo primitiva,  [...] da criança da
Idade da Pedra, da Idade Média ou do século XX [...]” (p.22). Em sua análise,
a psicologia  tradicional  estudava a  criança e o  desenvolvimento de suas
funções  psíquicas  in  abstracto,  isto  é,  à  margem  de  seu  meio  social  e
cultural, desconsiderando as formas de pensamento, as concepções e ideias
produzidas historicamente e predominantes nesse meio.

Apoiando-se em Marx, Vigotski (2000) afirma que “[...] a natureza
psicológica  da pessoa é o conjunto das relações sociais,  transferidas para
dentro  e  que  se  tornaram  funções  da  personalidade  e  formas  da  sua
estrutura” (p.27, grifo no original). A psicologia histórico-cultural, portanto,
fundamentada na perspectiva materialista histórico-dialética, compreende
a sociedade não como algo externo ao indivíduo, mero  habitat, ou como
uma força estranha à qual o indivíduo deve adaptar-se, mas como aquilo
que cria o próprio ser humano (SHUARE, 1990).

A  compreensão  das  relações  entre  homem  e  sociedade,  para
Duarte  (1993),  remete  ao  processo  de  trabalho e  à  dialética  entre  os
processos de apropriação e objetivação. Tal dialética, para o autor, constitui
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o  núcleo  da  historicidade  do  ser  humano  na  perspectiva  marxista  -  a
dinâmica fundamental da prática social humana e do processo de formação
dos indivíduos.

É  na  relação  homem-natureza  que  se  verificam  inicialmente  os
processos de apropriação e objetivação. À diferença dos animais, conforme
Marx e Engels, o ser humano não se adapta à matéria natural, mas produz
os  meios  de  satisfação  de  suas  necessidades,  modificando  a  natureza.
Trata-se da atividade de trabalho, que pode ser definida como a atividade
humana pela qual o homem modifica a natureza para produzir os meios de
satisfação  de  suas  necessidades:  “um  processo  entre  o  homem  e  a
Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media (sic),
regula e controla seu metabolismo com a Natureza” (MARX, 1983, p.149).
Nesse processo, ao modificar a natureza, o homem modifica, ao mesmo
tempo, sua própria natureza.

Para  produzir  os  meios  de  satisfação  de  suas  necessidades,  o
homem  precisa  incorporar a  matéria  natural  a  sua  atividade  produtiva.
Conforme Marx (1983), no processo de trabalho o homem

[...] se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele
põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporali-
dade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da maté-
ria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio
desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la,
ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (p.149, grifo
nosso).

O  homem  precisa,  por  meio  de  sua  atividade,  apropriar-se da
realidade  natural,  para  que  possa  transformar  objetos  naturais  em
instrumentos  da  prática  social.  O  processo  de  apropriação  está
intrinsecamente  ligado  a  seu  oposto  (e  complemento)  -  o  processo  de
objetivação, por meio do qual o ser humano transforma a realidade natural,
imputando-lhe  características  humanas,  adequando-a  a  suas  finalidades,
atribuindo aos objetos naturais significados e funções sociais. Nas palavras
de Duarte (2001, p.117):

O processo de apropriação surge, antes de mais nada, na relação en-
tre o homem e a natureza. Nessa relação o ser humano, pela sua ati-
vidade  transformadora,  apropria-se  da  natureza,  incorporando-a  à
prática social. Ao mesmo tempo, ocorre também o processo de obje-
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tivação, pois o ser humano produz uma realidade objetiva que passa
a ser portadora de características humanas, uma realidade que ad-
quire características socioculturais, acumulando a atividade de gera-
ções de seres humanos.

Na medida em que o ser humano passa a apropriar-se não mais
apenas  da  matéria  natural,  mas  da  matéria  transformada  pelo  próprio
homem,  o  processo  de  objetivação  pode  ser  compreendido  como  um
processo  de  produção  e  reprodução  da  cultura:  a  atividade humana
consubstancia-se  nos  objetos  da  cultura  (material  e  não-material), as
faculdades  humanas  corporificam-se  nesses  objetos  (DUARTE,  2001),
tornando-se socialmente disponíveis para a apropriação por outros seres
humanos.

Leontiev  (1978) define  apropriação  como “[...]  um processo  que
tem por resultado a reprodução pelo indivíduo de caracteres, faculdades e
modos de comportamento humanos formados historicamente” (p.320).  A
primeira característica desse processo apontada pelo autor é que se trata
de  um  processo  ativo do  ponto  de  vista  do  indivíduo:  o  processo  de
apropriação resulta de uma atividade efetiva do indivíduo em relação aos
objetos culturais.  A apropriação, portanto, não significa uma reprodução
passiva no  indivíduo  das  aquisições  históricas  do  gênero  humano,  e  o
exemplo da apropriação de um instrumento pode ilustrar o caráter ativo
desse processo: para apropriar-se de determinado instrumento, o indivíduo
necessita reproduzir em sua atividade as operações motoras que estão nele
incorporadas, o que exige uma reorganização dos movimentos naturais e a
formação de faculdades motoras superiores (LEONTIEV, 1978).

Uma segunda característica do processo de apropriação, portanto,
é que ele cria no indivíduo novas aptidões, novas funções psíquicas. Não
por  acaso,  Vigotski  propõe  o  conceito  de  signos  por  analogia  às
ferramentas,  pontuando  os  primeiros  como  instrumentos  que  medeiam
transformações  internas  -  de  requalificação  dos  processos  funcionais,
intrapsíquicos,  na mesma medida em que as segundas,  na qualidade de
instrumentos técnicos  de trabalho,  modificam diretamente a  natureza  e
indiretamente ao próprio ser humano, que dela faz parte (MARTINS, 2013).
À medida que se apropriam das ferramentas e signos da cultura, produzem-
se  nos  indivíduos  neoformações:  novas  forças,  novas  qualidades,  novas
necessidades, novas capacidades.
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 A terceira  característica do processo de apropriação é que este
envolve  necessariamente  a  comunicação entre  os  homens e,  em última
análise,  constitui sempre um processo de  educação.  Isso se dá porque a
atividade adequada não se forma por si  mesma na criança, pelo contato
direto, imediato ou espontâneo com os objetos da cultura. Embora em tais
objetos estejam encarnados os modos de ação e as faculdades humanas
historicamente  elaborados,  é  necessária  a  mediação de  outros  homens
para que se concretize o processo de apropriação, como evidencia Leontiev
(1978, p.272):

As aquisições do desenvolvimento histórico das  aptidões humanas
não são simplesmente  dadas aos homens nos fenômenos objetivos
da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas
postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas
aptidões, ‘os órgãos da sua individualidade’, a criança, o ser humano,
deve entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante
através doutros homens, isto é, num processo de comunicação com
eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função,
este processo é, portanto, um processo de educação.

Em consonância com os pressupostos de Leontiev (1978), Elkonin
(1987) afirma que os procedimentos socialmente elaborados de ação com
os objetos não estão postos de forma imediata em tais objetos, mas exigem
um processo peculiar de apropriação por parte da criança, no qual o adulto
aparece à criança como portador de tais procedimentos sociais de ação. A
esse respeito, Leontiev (1978, p.271) questiona:

Mas pode-se supor que esta atividade adequada apareça no homem,
na criança, sob a influência dos próprios objetos e fenômenos? A fal-
sidade de uma tal suposição é evidente. A criança não está de modo
algum sozinha em face do mundo que a rodeia. As suas relações com
o mundo têm sempre por intermediário a relação do homem aos ou-
tros seres humanos.

Vemos  que  a análise  acerca  das  características  do  processo  de
apropriação  do  patrimônio  humano-genérico  na  ontogênese  tem
implicações fundamentais para a compreensão do trabalho educativo, uma
vez que se  reafirma a importância  crucial  da intervenção mediadora  do
adulto no processo de apropriação da cultura pela  criança, tese em total
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consonância com os pressupostos da pedagogia histórico-crítica. Ao afirmar
a  educação  como  condição  de  humanização,  Leontiev  (1978,  p.273)
considera:

[...] o ponto principal que deve ser bem sublinhado é que este pro-
cesso [de educação] deve sempre ocorrer sem o que  a transmissão
dos  resultados  do  desenvolvimento  sócio-histórico  da  humanidade
nas gerações seguintes seria impossível, e impossível, consequente-
mente, a continuidade do progresso histórico.  [...] O movimento da
história só é, portanto, possível, com a transmissão às novas gera-
ções, das aquisições da cultura humana, isto é, com educação (grifo
nosso).

Para o autor, portanto, a educação sempre constitui um processo
de transmissão do patrimônio humano-genérico às novas gerações. Dessa
forma, consideramos pertinente concluir  que não é possível  se pensar o
papel  do  educador  como  alguém  que  apenas  estimula  e  acompanha  a
criança  em  seu  desenvolvimento,  mas  como  alguém  que  transmite  à
criança os resultados do desenvolvimento histórico, que explicita os traços
da  atividade  humana  objetivada  e  cristalizada  nos  objetos  da  cultura
(PASQUALINI, 2006), que, consequentemente, transmite os conhecimentos
artísticos,  científicos  e  filosóficos  historicamente  sistematizados  e
referendados pela prática social.

3.  A  categoria  atividade  e  a  unidade  dialética  entre  atividade  e
consciência

Na análise dos processos de apropriação e objetivação, a atividade
aparece  como  categoria  fundamental:  por  meio  dela  realizam-se  a
objetivação e a apropriação.

Para Leontiev (1978, 1982), a atividade constitui um elo prático que
liga o sujeito ao mundo circundante, como um processo de trânsito entre
pólos opostos:  sujeito e objeto.  O estabelecimento de um contato ativo
com o mundo exterior é uma exigência da própria organização corpórea do
homem,  do  próprio  aparato  biológico  da  espécie,  fato  ontológico.  A
atividade  do  homem  está  dirigida  a  satisfazer  suas  necessidades.  O
trabalho,  atividade  que  visa  a  produção  dos  meios  de  satisfação  das
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necessidades,  é  a  atividade  humana  por  excelência  -  a  atividade  vital
humana.

A atividade socialmente significativa constitui o princípio explicativo
da  consciência.  Em  consonância  com  os  princípios  do  materialismo
histórico, compreende-se que a consciência é determinada pelo ser, e não o
contrário:  “a  consciência  do  homem  se  determina  sempre  em  última
instância por sua forma de viver, ou seja, por sua vida real nas condições
históricas concretas” (LEONTIEV, 1960a, p.92).

Isso não significa, contudo - conforme Leontiev (1978) -  tomar a
consciência como um ‘epifenômeno’ ou ‘fenômeno anexo’ da vida material:
“[...] a consciência é também condição necessária da vida” (p.133).  Para
Shuare  (1990),  a  psicologia  soviética  fundamenta-se  no  princípio  da
unidade dialética entre atividade e consciência:

[...] o princípio dialético da unidade da consciência (em geral, a psi-
quê) e da atividade (laboral, cognoscitiva, de estudo, etc) é um dos
mais importantes na psicologia soviética e é central na compreensão
da natureza do psíquico. Este princípio sustenta que o homem e seu
psiquismo não apenas se manifestam, mas, na verdade, se formam
na atividade, inicialmente na atividade prática (p.112).

Afirmar a unidade dialética entre consciência e atividade implica
conceber  o  psiquismo  humano  como  um  processo  no  qual  a  atividade
condiciona a formação da consciência, e esta por sua vez a regula: “trata-se
de firmar a impossibilidade da separação entre ambas, ou seja, afirmar sua
interconexão, sua intercondicionalidade” (MARTINS, 2001, p.58).

De acordo com Leontiev (1978), a consciência do homem é a forma
histórica concreta de seu psiquismo, que adquire particularidades diversas
segundo  as  condições  sociais  da  vida  dos  homens.  Assim,  as
particularidades  do  psiquismo  humano  são  determinadas  pelas
particularidades das relações sociais de produção:

[...] devemos considerar a consciência (o psiquismo) no seu devir e no
seu  desenvolvimento,  na  sua  dependência  essencial  do  modo  de
vida, que é determinado pelas relações sociais existentes e pelo lugar
que o indivíduo considerado ocupa nestas relações (p.89).

Na análise do autor, a consciência não pode ser compreendida a
partir  de  si  própria;  para  desvendar  suas  características  psicológicas  é
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preciso  justamente  estudar  "[...] como  a  estrutura  da  consciência  do
homem se transforma com a estrutura da sua atividade” (LEONTIEV, 1978
p.92). Fica evidente, nesse sentido, que a consciência não é tomada como
um fenômeno universal, estático e abstrato, mas entendida como produto
do desenvolvimento histórico. Nesse sentido,  conforme Shuare (1990),  o
conceito de atividade, em especial de atividade produtiva, assume enorme
relevância na psicologia soviética em função da perspectiva historicizadora
do psiquismo que caracteriza os trabalhos dessa vertente teórica.

A atividade não pode ser desvinculada da vida social e esta, por sua
vez, não pode ser apartada da consciência. A atividade humana constitui
um sistema que obedece ao sistema de relações da sociedade, de modo
que a atividade de qualquer indivíduo depende do lugar que este ocupa na
sociedade  e  de  suas  condições  de  vida: as  atividades  dos  indivíduos
personificam as relações da sociedade e da cultura (LEONTIEV, 1982).

Apoiado  em  Marx  e  Engels,  Leontiev  (1978)  afirma  que  o
desenvolvimento  da  consciência  está  intimamente  ligado à  atividade  de
produção e reprodução material da vida dos homens.  As condições gerais
que tornam possível o aparecimento da consciência humana, para o autor,
encontram-se na atividade de trabalho, na qual a relação do homem com a
natureza é mediatizada por suas relações com os outros homens. O autor
demonstrará  que,  no  processo  de  desenvolvimento  histórico  da
consciência,  o  aparecimento  de  uma  divisão  técnica  do  trabalho
relativamente  estável  e  a  fabricação  de  instrumentos  especializados
determinarão  importantes  transformações  na  estrutura da  consciência,
referentes à ampliação da esfera do consciente.

3.1 A estrutura da atividade: motivos e fins, ações e operações

Leontiev (1982) postula que “[...]  a  atividade não é  uma reação,
nem tampouco um conjunto de relações, mas um sistema que possui uma
estrutura, passagens internas e conversões, desenvolvimento” (p.66, grifos
nossos).

Como visto, a atividade do homem está dirigida a satisfazer suas
necessidades. Toda e qualquer necessidade se apresenta como necessidade
de algo: de um determinado objeto, de um determinado resultado. Assim,
a característica básica da atividade humana é que ela tem um  objeto: “a
principal coisa que distingue uma atividade de outra reside na diferença
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entre os seus objetos. É o objeto da atividade que lhe confere uma certa
orientação”. (LEONTIEV, 1980, p.55)

O objeto da atividade é,  para Leontiev (1980, 1982), o seu motivo
real. O motivo da atividade refere-se àquilo que incita o sujeito a agir - é o
gerador da atividade. Denomina-se motivo “[...] aquilo que, refletindo-se no
cérebro do homem, excita a atuar e dirige esta atuação a satisfazer uma
necessidade determinada” (LEONTIEV,  1960b,  p.346).  O motivo pode ou
não  ser  reconhecido  pelo  sujeito  que  age  -  independentemente  da
detecção pelo  sujeito,  o  motivo  comanda  sua  atividade:  o  motivo  de
determinada  atividade  pode  estar  oculto,  mas  não  há  atividade  sem
motivo.

Impulsionada pelo motivo, a atividade humana existe como cadeia
de ações, o que equivale a dizer que a atividade tem como componentes
básicos ou unidades as  ações.  As ações não são elementos separados ou
incluídos na atividade por um mecanismo aditivo. Leontiev (1982) define
atividade como uma “[...] unidade molar não aditiva da vida real do sujeito
corporal  e material”  (p.66, grifo nosso).  De acordo com o autor,  a  ação
pode ser compreendida como “[...] o processo que corresponde à noção de
resultado que deve ser alcançado, isto é, o processo que obedece a um fim
consciente”  (LEONTIEV,  1980,  p.55).  Os  fins referem-se,  portanto,  ao
resultado imediato e parcial para o qual se voltam cada uma das ações que
compõem a atividade e obedecem ao motivo pelo qual foram estipulados.
Pode-se considerar que o motivo está para a atividade assim como o fim
está para a ação.

Os  meios  práticos pelos  quais  se  realizam  as  ações  são
denominados de operações. As operações referem-se ao como se efetivam
as  ações.  Segundo  Martins  (2001),  da  mesma  forma  que  a  análise  da
atividade implica a análise das ações, as ações não podem ser analisadas
em separado das  operações: as  operações representam maneiras  de se
realizar  uma  ação  em  condições  específicas,  uma  vez que  os  processos
operacionais são condicionados pelas condições objetivas.

Em síntese, podemos apontar como elementos fundamentais da es-
trutura da atividade humana, segundo Leontiev (1978; 1980): o motivo; as
ações e seus  fins; e as  operações. Cabe ressaltar que as relações entre os
componentes da atividade não é estática: “[...] a atividade é um sistema al-
tamente dinâmico, caracterizado por transformações ocorrendo constante-
mente” (LEONTIEV,  1980, p.57).  Assim, no processo de desenvolvimento
humano, ações automatizam-se e convertem-se em operações, operações
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complexificam-se e convertem-se em ações, ações complexificam-se e con-
vertem-se  em  atividade  e  atividades  convertem-se  em  ações,  subordi-
nando-se a outro sistema de atividade.

Além  disso,  embora  a  princípio  as  necessidades  do  homem
constituam uma  condição para a atividade (atividade dirigida a satisfazer
necessidades), com a complexificação da atividade humana aquilo que era
condição converte-se em resultado: a atividade produz novas necessidades
no sujeito, novos motivos (MARTINS, 2001).

A análise da estrutura da atividade e de seu caráter dinâmico tem
fundamental  importância  para  a  compreensão  do  processo  de
desenvolvimento infantil  e, consequentemente, do processo educativo: o
desenvolvimento pode ser concebido como processo de complexificação da
estrutura da atividade da criança - que prevê, por exemplo, a construção de
novos motivos, a formação de novas ações e operações, e correspondente
desenvolvimento  das  funções  psicológicas.  A  atividade  da  criança  será,
ainda, o fundamento da periodização do desenvolvimento infantil.

3.2 A estrutura da consciência: conteúdo sensível, significados e sentidos

A atividade humana é mediada pela consciência: “em um sentido
mais estreito, isto é, em nível psicológico, esta unidade da vida [atividade]
se vê mediada pelo reflexo psíquico, cuja função real consiste em que este
orienta o sujeito no mundo dos objetos” (LEONTIEV, 1982, p.66). O reflexo
psíquico consciente regula e canaliza a atividade do sujeito.

A  consciência  é,  para  Leontiev  (1960a),  uma  forma  original de
reflexo  psíquico,  isto  é,  uma  forma  de  refletir  a  realidade  objetiva
qualitativamente nova em relação aos demais animais. O fator fundamental
que determinou o aparecimento da consciência humana é a atividade de
trabalho.

Com  o  estabelecimento  da  sociedade  baseada  no  trabalho,
transformam-se  radicalmente  as  relações  entre  as  pessoas,  com
implicações do ponto de vista subjetivo. A divisão técnica do trabalho, que
implica  a  decomposição  da  atividade  em  ações,  engendra  uma  relação
mediatizada e indireta entre o que o sujeito faz e o motivo que o leva a agir.
Conforme Duarte (2004, p.54), “essa relação mediatizada e indireta entre a
ação  e  o  motivo  da  atividade  como  um  todo  precisa  ser  devidamente
traduzida no âmbito subjetivo, ou seja, na consciência dos indivíduos”.
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A necessidade de coordenar esforços de todos os indivíduos para
um  fim  comum,  de  dividir  funções  e  transmitir  uns  aos  outros  as
experiências adquiridas  cria  a  necessidade da  linguagem.  Vigotski  (2001,
p.11) postula que a linguagem “[...] surgiu da necessidade de comunicação
no  processo  de  trabalho” e  Leontiev  (1960a,  p.80) indica  que “o
desenvolvimento da linguagem, que apareceu no processo de trabalho, é a
condição  direta  e  mais  próxima para  o  desenvolvimento  da  consciência
humana”.  Isso não significa que a linguagem engendra a consciência, mas
que a linguagem é a forma de existência da consciência (LEONTIEV, 1982).

De acordo com Leontiev (1978), a base para a consciência humana
é  dada  pelo  conteúdo sensível,  que se  refere  às  sensações,  imagens de
percepção e  representações  do  real.  O  conteúdo sensível  é  uma forma
universal de reflexo psíquico gerada pela  relação ativa com o mundo, que
forma  a  composição  sensorial  da  imagem  específica da  realidade.  Ele
constitui “[...] o tecido material da consciência que cria a riqueza e as cores
do  reflexo  consciente  do  mundo”  (LEONTIEV,  1978,  p.99).  Num
posicionamento claramente materialista, Leontiev (1980) reafirma o caráter
objetivo do conteúdo sensível da consciência:

A natureza profunda das imagens sensíveis mentais reside na sua ob-
jetividade, no fato de serem geradas em processos de atividade for-
mando a conexão prática entre o sujeito e o mundo objetivo externo.
As imagens sensíveis, independentemente da complexidade que as
relações e formas de atividade possam implicar, retêm a sua referên-
cia objetiva inicial (p.64).

Muito embora constitua sua base e condição, o conteúdo sensível
não exprime toda a especificidade da consciência humana. A particularida-
de da forma especificamente humana de refletir psiquicamente a realidade
consiste em que este reflexo se efetua por meio da linguagem, isto é, atra-
vés de palavras (LEONTIEV, 1960a). Na consciência do homem, portanto, as
imagens sensíveis adquirem significado.

Leontiev (1980) explica que os significados são formas ideais que
materializam  linguisticamente  as  propriedades,  conexões  e  relações
reveladas pela prática social conjunta e  refratam o mundo na consciência
do homem.  O  reflexo  psíquico  da  realidade  adquire  a  forma verbal,  de
modo  que  o  homem  não  apenas  recebe  impressões  dos  objetos  e
fenômenos que o circundam, mas pode tornar-se  consciente do conteúdo
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de suas impressões. A impressão imediata recebida do objeto se relaciona
com uma  generalização verbal elaborada pela sociedade, de forma que o
objeto percebido adquire determinada significação para o indivíduo.

Para  Vigotski  (2001),  o  significado  é  antes  de  tudo  uma
generalização:  como unidade  entre  o  pensamento  e  a  linguagem  no
psiquismo,  o  significado permite um  reflexo generalizado da realidade e
constitui uma mediação interna do pensamento humano.  Mesmo quando
subjetivados  e  individualizados, os  significados  conservam  sua  natureza
sócio-histórica e sua objetividade.

A assimilação de significados é um fato fundamental na formação
da  consciência  individual.  Segundo  Leontiev  (1960a),  a  consciência
individual “[...] se forma no processo de assimilação das representações,
dos conceitos e dos pontos de vista elaborados pela sociedade” (p.89). Não
obstante, para o autor, não se pode supor que os significados apropriados
pelos  indivíduos  sejam apenas  projeções  mais  ou  menos  completas  dos
significados  supra-individuais  existentes  em  determinada  sociedade:  “o
reflexo consciente do mundo não surge nele [no indivíduo] como resultado
da  projeção  direta  sobre  seu  cérebro  de  representações  e  conceitos
elaborados pelas generalizações antecedentes” (LEONTIEV, 1982, p.23). A
consciência,  portanto,  não  pode  ser  reduzida  ao  funcionamento  de
significados assimilados que então se desdobram e controlam a atividade
interna e externa do sujeito.

Tal perspectiva não explicaria satisfatoriamente as particularidades
da  consciência  de  cada  indivíduo,  ou  o  fenômeno  da  parcialidade da
consciência individual - que se observa “[...] na atenção seletiva, no colorido
emocional  das  idéias,  na  dependência  dos  processos  cognitivos  das
necessidades  e  inclinações”  (LEONTIEV,  1980,  p.69).  Não  há,  conforme
Martins  (2001),  coincidência  automática  entre  as  dimensões  social  e
individual  da  consciência.  O  sujeito  elabora  o  conteúdo  da  consciência
social de maneira própria:

A consciência do indivíduo se forma sob ação da consciência social,
mas a correlação entre ambas não se dá enquanto simples projeção
de uma sobre a outra. Esta, depende das condições concretas da pró-
pria vida do indivíduo, do caminho por ele próprio percorrido, do que
seja sua atividade (MARTINS, 2001, p.57)
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As particularidades psicológicas concretas da consciência individual
dependem das circunstâncias da vida e da atividade de um determinado
indivíduo,  bem como das  particularidades  de  sua  personalidade. Ocorre
que, ao tornarem-se parte da consciência, os significados adquirem novas
qualidades  sistêmicas,  na  medida  em  que  passam  a  integrar  um  novo
sistema  de  relações.  É  preciso,  dessa  forma,  analisar  o  significado em
relação com outro elemento formativo da consciência: o  sentido pessoal.
Para Leontiev (1978), a relação entre significado e sentido pessoal é um dos
principais componentes da estrutura interna da consciência.

Os significados, para Leontiev (1980), “[...] refletem objetos para os
indivíduos independentemente das suas relações com a  sua vida, com as
suas necessidades  e  motivos”  (p.73).  Para  o  autor,  impõe-se,  para  a
psicologia,  a  necessidade  de  diferenciação  entre  o  significado  objetivo
consciente  e  o  significado  para  o  sujeito -  ou  sentido  pessoal.  Explica
Martins (2001, p.61) que:

[...] as significações, disponibilizadas enquanto objetos de apropria-
ções, vão se converter em dados do reflexo psíquico de um indivíduo
determinado passando a ocupar nele um lugar específico, a desem-
penhar um papel na vida deste indivíduo e em suas relações com o
mundo, ou seja, adquirem um sentido subjetivo. Este fato, porém,
não ocorre em detrimento do conteúdo objetivo das significações,
estas não perdem sua objetividade pois permanecem com seu cará-
ter social geral, mas adquirem também um caráter particular, indivi-
dual,  resultante da interação real que existe entre o indivíduo e o
mundo que o cerca.

Sentidos e significados são apropriados e construídos na  atividade
dos indivíduos. Para Martins (2004), o estabelecimento de relações entre
significados e sentidos expressam sobremaneira a indissociabilidade entre
atividade e consciência. A relação entre a ação e seu fim (parcial/ imediato)
estabelece seu  significado. Trata-se do conteúdo da ação:  o que o sujeito
faz. O significado da ação tem, portanto, caráter objetivo e é socialmente
estabelecido.  Mas compreender por que o sujeito age implica identificar a
atividade que constitui  a  totalidade que dá sentido à determinada ação
(DUARTE,  2004).  Pode-se  dizer  que  o  sentido consciente  da  atividade  é
criado pela relação objetiva que se reflete no psiquismo entre os fins e o
motivo: “para encontrar o sentido pessoal devemos descobrir o motivo que
lhe corresponde” (idem, p.97). 
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Vigotski  (2001)  apresenta  também  em  suas  análises  uma
diferenciação entre significado e sentido. No entanto, enquanto Leontiev
centra-se na compreensão do significado e do sentido da ação humana,
Vigotski (2001) examina o significado e o sentido da palavra. O sentido da
palavra refere-se à “soma de fatos psicológicos que ela desperta em nossa
consciência.  [...] é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que
tem várias zonas de estabilidade variada” (p.465). O sentido real da palavra
é, assim, inconstante, podendo uma mesma palavra adquirir um ou outro
sentido em diferentes operações do pensamento. Já o significado constitui
“[...]  uma  zona  mais  estável,  uniforme  e  exata.  [...]  o  ponto  imóvel  e
imutável  que  permanece  estável  em  todas  as  mudanças  de  sentido  da
palavra em diferentes contextos” (idem, p.465) - trata-se do aspecto léxico
da palavra.

Essa relação entre sentido e significado da palavra é apresentada
por Vigotski  (2001) como uma peculiaridade da  linguagem interior,  mas,
segundo o autor,  está também presente em alguma medida no discurso
exterior.  Cabe  ressaltar  que,  do  ponto  de  vista  genético,  a  linguagem
interior  resulta,  para  Vigotski,  da  internalização  da  linguagem  exterior,
adquirindo nesse processo especificidades estruturais e funcionais.

Embora na relação entre sentido e significado da palavra o autor
apresente o significado como ponto mais  estável e imutável, uma de suas
principais  teses,  resultante  das  investigações  acerca  do  pensamento
verbalizado, refere-se à constatação de que os significados das palavras se
desenvolvem.  No  desenvolvimento  ontogenético,  modificam-se  as
estruturas de generalização e, portanto, a própria natureza psicológica do
significado - em outras palavras, a natureza do vínculo entre a palavra e o
significado modifica-se no processo de desenvolvimento infantil. O sentido
da palavra refere-se ao subtexto do discurso,  ao contexto em que ele é
produzido:  “o  sentido  real  de  cada  palavra  é  determinado,  no  fim  das
contas,  por  toda  a  riqueza  dos  momentos  existentes  na  consciência  e
relacionados  àquilo  que  está  expresso  por  uma  determinada  palavra”
(VIGOTSKI,  2001,  p.466).  Na  mesma  direção  que  Leontiev,  portanto,
Vigotski  relaciona  o  sentido  à  consciência  individual,  à  parcialidade  da
experiência do indivíduo. 

Vigotski  (2001)  considera  a  palavra  a  expressão  mais  direta  da
natureza histórica da consciência humana, por ser ela, segundo expressão
de Feuerbach, ‘impossível para um homem e possível para dois’. Trata-se,
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para Vigotski (2001, p.486), da célula da consciência: “a palavra consciente
é o microcosmo da consciência humana”.

Verificamos,  assim,  que  Vigotski  explicita  a  importância  de  se
examinar  o  processo  de  desenvolvimento  do  pensamento  em  íntima
relação com a atividade prática dos indivíduos, com sua realidade concreta.
Assim, as relações entre significado e sentido - seja da ação humana, seja da
palavra  -  e  o  processo  de  formação  e  desenvolvimento  da  consciência
humana  como  um  todo,  precisam  ser  compreendidas  no  contexto  das
relações sociais de produção. Nesse sentido, Leontiev (1978), afirma que as
relações  objetivas  engendradas  pelo  desenvolvimento  da  propriedade
privada determinam as propriedades da consciência humana na sociedade
de classes.

Com  o  advento  da  divisão  social  do  trabalho  na  sociedade  de
classes, observamos, por um lado, a possibilidade de diferenciação entre
significado e sentido da ação, que na consciência primitiva apresentavam-se
fundidos,  na medida em que os indivíduos não mais estabelecem relações
idênticas  perante  os  meios  e  resultados  da  produção.  Trata-se,  para
Leontiev (1978), de um inegável avanço no processo de desenvolvimento
histórico da consciência.  Por  outro lado,  a  divisão social  do trabalho  na
sociedade capitalista opera mais que uma diferenciação entre significado e
sentido: opera uma ruptura. Nas relações de produção capitalista, não há
relação necessária entre o significado da ação -  o quê o sujeito faz - e seu
sentido - por que ele faz. A estrutura do sistema capitalista determina que a
atividade do trabalhador esteja voltada à obtenção do salário - motivo que
pode ser atendido pelos mais diversos tipos de atividade. Não há, portanto,
relação necessária entre o conteúdo da atividade e seu sentido, mas ao
contrário,  ruptura,  alienação.  Esse  processo  acaba  por  engendrar  uma
fragmentação  da  consciência.  Fica  evidente,  assim,  a  exigência  de  se
compreender a consciência em unidade com a atividade humana, e ambas,
em seus vínculos com os processos educativos instituídos pela estrutura da
vida social.

Considerações finais

Buscamos apresentar,  neste capítulo, os principais fundamentos e
pressupostos que sustentam a psicologia histórico-cultural, bem como suas
categorias fundamentais para a explicação do psiquismo e do desenvolvi-
mento humano. Trata-se de uma teoria psicológica que tem como horizon-
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te a construção de uma nova socialidade humana, no que encontra conver-
gência com a pedagogia histórico-crítica.

Vigotski (2004, p.3) preocupava-se com “[...] a impossibilidade de
um  desenvolvimento  livre  e  completo  do  pleno  potencial  humano”  no
interior da sociedade capitalista,  que resulta em uma “[...]  incapacitação
dos seres humanos, [...] [em um] desenvolvimento unilateral e distorcido
das suas várias capacidades” (idem, p.3). Esse autor defendia a construção
de uma nova forma de organização da sociedade (de caráter socialista), que
criasse as condições para a “[...] libertação da personalidade humana das
correntes  que  restringem  seu  desenvolvimento”  (idem,  p.9).  Podemos
afirmar que, em oposição ao desenvolvimento unilateral e distorcido das
capacidades  humanas,  o  autor  vislumbrava,  apoiado  em  Marx,  o
desenvolvimento  omnilateral do  homem,  que  se  refere  a  “[...]  um
desenvolvimento total,  completo,  multilateral,  em todos os sentidos das
faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da
sua satisfação” (MANACORDA, 2000, p.78-9).

Esperamos ter demonstrado ao longo do capítulo que a educação
assume um papel  central  no projeto de humanidade esposado por essa
perspectiva  teórica  da  psicologia.  Nossos  autores  explicitam  que  as
capacidades  distintivamente  humanas  se  formam  no  seio  da  atividade
social,  aquela que proporciona a reconstituição da atividade histórica na
atividade individual, o que significa afirmar que o movimento da história só
é possível com a transmissão às novas gerações das aquisições da cultura
humana.  Tal  compreensão  evidencia  a  dependência  dos  processos
psicológicos  em  relação  aos  processos  educativos,  e  consubstancia  um
conjunto de subsídios relevantes para o ato educativo, especialmente no
que toca ao sujeito-destinatário do ensino.

Ao examinar o processo de apropriação das objetivações da cultura,
explicitando  seus  nexos  internos  com  a  conquista  de  neoformações
psíquicas pelo sujeito, Leontiev nos oferece preciosos elementos de análise
para a compreensão da própria natureza do trabalho educativo, que Saviani
(2011) tão brilhantemente conceitua com a produção, direta e intencional,
em cada indivíduo singular, da humanidade historicamente produzida pelo
conjunto  dos  seres  humanos.  Na  mesma  direção,  o  par  conceitual
atividade-consciência,  em articulação com a teorização sobre as  funções
psíquicas  e  seu  processo  de  desenvolvimento  -  destacado  o  papel  da
linguagem - permite compreender o ensino escolar como mediação que
intervém requalificando a atividade consciente em termos de sua estrutura
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e conteúdo, trazendo implicações importantes para o campo da Didática e,
também, do Currículo.  Cumpre destacar a rica contribuição que oferece,
ainda, a psicologia histórico-cultural no que diz respeito à periodização do
desenvolvimento psíquico e da personalidade, que não foi possível abordar
nos limites do presente texto. Não sem razão tem se mostrado tão frutífero
o  diálogo  entre  pedagogia  histórico-crítica  e  psicologia  histórico-cultural
nos últimos anos, ou décadas, no Brasil.
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5
A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E AS POSSIBILIDADES DE

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNITÁRIA*1

Marcos R. Lima

Introdução

O  objetivo  do  presente  capítulo é  situar  a  PHC  no  âmbito  da
Concepção  Histórico-Crítica  da  Educação,  destacando  seus  fundamentos
gramscianos.  O caráter  coletivo de sua elaboração evidencia o  papel de
organização  da  cultura  assumido  pelo  conjunto  de  seus  “militantes”,
conformando-se um intelectual coletivo que atua direta e intencionalmente
no interior  da  reforma intelectual  e  moral  propugnada  pela  filosofia  da
práxis  na  acepção gramsciana,  colaborando para o desenvolvimento dos
fundamentos da pedagogia socialista no Brasil2.

Como reconhece Saviani,  em  Pedagogia Histórico-Crítica, quadra-
gésimo ano: novas aproximações (SAVIANI, 2019, p. 245), os pressupostos
gramscianos se destacam na construção da PHC, sendo necessário o apro-
fundamento dessa fecunda interlocução. A partir da década de 1980, após
20 anos de ditadura civil-militar-empresarial, a questão da educação pública
na perspectiva socialista pode ser sintetizada no confronto de dois posicio-
namentos distintos: a escola como aparelho privado de hegemonia, ancora-
do na análise gramsciana sobre a educação; e a escola como aparelho ideo-
lógico de Estado, fundamentado na elaboração teórica de Louis Althusser
(DORE, 2006, p. 329). O primeiro posicionamento, da luta pela hegemonia
popular no interior da escola, é defendido no interior da Concepção Histó-
ria-Crítica da Educação, que tem na PHC um momento significativo de ela-

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.107-128
1 Versão revista da aula ministrada no curso Pedagogia Histórico-Crítica e prática transforma-
dora, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas HISTEDBR, entre os dias 24/09/2020 e
14/01/2021; disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rk5s2L_wGiU. 
2 Atualmente, desenvolvemos uma pesquisa de pós-doutorado intitulada: A tradutibilidade
de Gramsci na educação brasileira: apontamentos pedagógicos para uma reforma intelectual
e moral. O presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa em curso. 
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boração, necessitando ser incorporada à prática político-pedagógica desen-
volvida pelos aparelhos privados de hegemonia popular, sobretudo nas es-
colas públicas, em que se encontra a grande maioria das crianças, jovens e
adultos oriundos da classe trabalhadora, com vistas a se organizar um ver-
dadeiro educador coletivo, capaz de massificar a perspectiva socialista de
organização do trabalho educativo.

Antes de desenvolvermos os fundamentos da escola unitária, num
breve preâmbulo, resgataremos a problemática por nós desenvolvida no
artigo  A  pedagogia  histórico-crítica  e  a  atualidade  do  trabalho  como
princípio  educativo:  apontamentos  para  a  prática  revolucionária  na
educação popular3, publicado em 2016, em que, ao criticarmos as reformas
educacionais  das  últimas  décadas,  marcadas  pela  instrumentalização  de
categorias  e  conceitos  caros  ao  marxismo  como  a  categoria  trabalho,
ofuscando  a  compreensão  dos  conflitos  sociais  e  sua  ancoragem  nas
relações sociais de produção, reiteramos o princípio educativo do trabalho
socialmente  necessário  e  os  fundamentos  da  escola  unitária  como
instrumento de resistência ativa. 

Ao  ser  manuseada  de  forma  indevida  pelos  reformadores
neoliberais,  em termos  pedagógicos  a  categoria  trabalho  foi  reduzida  à
formação  para  o  mercado  de  trabalho,  por  meio  da  aquisição  de  um
conjunto de habilidades e competências que supostamente garantiriam a
empregabilidade  do  trabalhador.  Os  conhecimentos  técnico-científicos  e
humanísticos necessários à formação omnilateral dos indivíduos passaram a
ser desqualificados, inviabilizando-se a compreensão das relações sociais de
produção  e  da  prática  social  global,  resultando  no  aperfeiçoamento  de
estratégias  de controle  social  que tendem a aprisionar  os  indivíduos  na
dinâmica da vida cotidiana. Com isso, diluiu-se a percepção dos conflitos
sociais em um caleidoscópio de múltiplas identidades, passando a categoria
de  classe  a  ser  entendida  apenas  como  mais  uma  delas.  Ao
desmistificarmos o caráter utilitarista do conceito de trabalho no qual estão
ancoradas as pedagogias liberais na atualidade, apontamos a necessidade
de  estratégias  de  articulação  da  educação  às  diferentes  iniciativas
populares  de  resistência  à  exploração  capitalista,  desaguando  na
proposição  da  escola  unitária  como  referência  para  a  organização  do
trabalho  escolar  na  acepção  socialista  advogada  pela  PHC,  articulando

3 Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 67, p. 53-67, mar 2016; disponível em: https://pe-
riodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8646091/13284.
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como  estratégia  a  organização  de  um  Complexo  Pedagógico  Histórico-
Crítico.  

Tal eixo já havia sido por nós delineado em A Pedagogia-Histórico-
Crítica como teoria pedagógica transformadora: da consciência filosófica à
prática  revolucionária (LIMA  &  BATISTA,  2012).  Neste  artigo,  após
retomarmos as raízes da PHC, destacando o seu empenho na superação
tanto  das  pedagogias  renovadoras,  quanto  das  teorias  crítico-
reprodutivistas,  à  guisa  de  conclusão  afirmamos  que,  para  além  da
valorização dos conteúdos escolares e da qualidade do ensino, a PHC se
insere  num  movimento  global  de  transformação  social  e  superação  da
divisão capitalista do trabalho, alçando as jovens gerações ao patamar de
dirigentes  do  processo  de  construção  de  uma  nova  civilização  (LIMA  &
BATISTA, 2012, p. 35). Não é o outro o sentido do seguinte excerto que
extraímos do livro Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações: 

Se a educação é mediação no seio da prática social global, e se a hu-
manidade se desenvolve historicamente4, isso significa que uma de-
terminada geração herda da anterior um modo de produção com os
respectivos meios de produção e relações de produção. E a nova ge-
ração, por sua vez, impõe-se a tarefa de desenvolver e transformar as
relações herdadas das gerações anteriores. Nesse sentido, ela é de-
terminada pelas gerações anteriores e depende delas. Mas é uma de-
terminação que não anula a sua iniciativa histórica, que se expressa
justamente  pelo  desenvolvimento  e  pelas  transformações  que  ela
opera sobre a base das produções anteriores. À educação, na medida
em que é mediação no seio da prática social global, cabe possibilitar
que as novas gerações incorporem os elementos herdados de modo
que  se  tornem  agentes  ativos  no  processo  de  desenvolvimento  e
transformação  das  relações  sociais (SAVIANI,  2012,  p.  121 -  grifos
nossos). 

4 Na obra A ideologia alemã, Marx e Engels sintetizam a concepção materialista da história,
fundamento teórico-metodológico para compreendermos o lugar que a educação ocupa no
seio da prática social global: “Essa concepção da história consiste [...] em desenvolver o pro-
cesso real da produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a for -
ma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e por ele engendrada, quer dizer, a
sociedade civil em seus diferentes estágios, como fundamento de toda a história, tanto a
apresentando em sua ação como estado como explicando a partir dela o conjunto das dife-
rentes criações teóricas e formas da consciência - religião, filosofia, moral etc. - e em seguida
o seu processo de nascimento a partir dessas criações, o que então torna possível, natural-
mente, que a coisa seja apresentada em sua totalidade (assim como a ação recíproca entre
esses diferentes aspectos)” (MARX & ENGELS, 2007, p. 42). 
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A relação entre educação e política aqui se destaca, como já havia
apontado Saviani em Escola e democracia (SAVIANI, 2009). Desenvolvendo-
se concomitantemente ao processo de transformação social e superação da
ordem capitalista, a PHC tem por premissa a superação da divisão social do
saber que caracteriza  tal  ordem, almejando instrumentalizar  as camadas
populares  com  as  ferramentas  de  caráter  teórico-prático  das  diferentes
disciplinas escolares. Assevera Saviani:

Ora, em meu modo de entender, tal contribuição será tanto mais efi-
caz quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos da
sua prática com a prática social global. Assim, a instrumentalização
desenvolver-se-á  como decorrência  da  problematização  da  prática
social, atingindo o momento catártico que concorrerá na especificida-
de da matemática, da literatura etc., para alterar qualitativamente a
prática de seus alunos como agentes sociais. Insisto neste ponto por-
que, em geral, há a tendência a desvincular os conteúdos específicos
de cada disciplina das finalidades sociais mais amplas. Então, ou se
pensa que os conteúdos valem por si mesmos sem necessidade de
referi-los à prática social em que se inserem, ou se acredita que os
conteúdos  específicos  não  têm  importância,  colocando-se  todo  o
peso na luta política mais ampla. Com isso dissolve se a especificida-
de da contribuição pedagógica, anulando-se, em consequência a sua
importância política (SAVIANI, 2009, p. 72).

A construção da hegemonia popular  passa necessariamente pelo
desenvolvimento  da  capacidade  dirigente  das  classes  subalternas,
concomitantemente ao processo de construção da sociedade civil popular e
do  Estado democrático-popular5,  problemática  que  emerge  no  Brasil  ao
final  da  ditadura  civil-militar  (SEMERARO,  2009,  p.  113),  cujo
enfrentamento  resulta,  ainda  na  transição  para  a  década  de  1980,  na
emergência da PHC como proposta no âmbito da educação pública, inserida

5 Ao realizar no Cd. 25 apontamentos metodológicos para uma história dos grupos sociais su-
balternos, destaca Gramsci que: “A classes subalternas, por definição, não são unificadas e
não podem se unificar enquanto não puderem se tornar “Estado” (GRAMSCI, 2002, vol. 5, p.
139). Em A questão meridional, observa Gramsci que “o proletariado é pobre de elementos
organizativos” de massa. Só muito lentamente e de maneira trabalhosa após a conquista do
poder estatal, sendo se grande valia os momentos de ruptura de caráter orgânica dos inte-
lectuais em uma formação de massa orientada para ao proletariado revolucionário (tendên-
cia de esquerda) (GRAMSCI, 2004, vol. 2, p. 434). 
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no contexto mais amplo de luta pela direção político-cultural da sociedade
brasileira. 
 No  artigo  de  2016,  citado  anteriormente,  após  inserirmos  a
emergência  da  “pedagogia  do  aprender  a  aprender”  no  contexto  da
reestruturação  produtiva  do  capital,  enfatizamos  a  centralidade  do
princípio  educativo  do  trabalho  socialmente  necessário,  cujo  caráter
revolucionário,  filosoficamente  ancorado  no  materialismo  histórico-
dialético, é subvertido na pedagogia da experiência de Dewey, destituindo-
o da perspectiva histórica transformadora da escola unitária, defendida na
conclusão do referido artigo. 

Dewey criticava a pedagogia tradicional por defender a transmissão
do passado às  novas  gerações,  identificando-se  o  ato  de  aprender  com
aquisição  do  que  foi  incorporado  aos  livros  e  à  cabeça  das  gerações
anteriores,  o  que  resultaria  em  um  formato  de  ensino  essencialmente
estático,  produzindo  indivíduos  dóceis,  receptivos  e  obedientes.  A  esse
modelo  de  ensino,  Dewey  contrapôs  o  que  em  Experiência  e  educação
denominou  de  “educação  progressiva”.  Segundo  o  autor,  o  esquema
tradicional não respeita o alcance da experiência que o jovem aluno possui,
o que resultaria na imposição de padrões, matérias de estudo, métodos de
aprendizagem  e  comportamentos,  cujos  aspectos  brutais  seriam
mascarados  por  artifícios  utilizados  pelos  professores.  A  isso  se  opõe  a
educação nova, em que:

O cultivo e a expressão da individualidade se opõem à imposição de
cima para baixo; a atividade livre se opõe à disciplina externa; apren-
der por experiência em oposição à aprendizagem através de textos e
professores; a aquisição de habilidades e técnicas como meio para
atingir fins que correspondem às necessidades diretas e vitais do alu-
no em oposição à sua aquisição através de exercício e treino; apro-
veitar ao máximo as oportunidades do presente se opõe à prepara-
ção para um futuro mais ou menos remoto; o contato com um mun-
do em constante processo de mudança em oposição a objetivos e
materiais estáticos (DEWEY, 2011, p. 22).

A distância dos métodos ativos de Dewey em relação ao princípio
pedagógico  da  proposta  de  organização  do  trabalho  intelectual,
apresentada  por  Gramsci  no  Cd.  12,  parágrafo  2:  Observações  sobre  a
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escola: para a investigação do princípio educativo6 (GRAMSCI, 2004, vol. 2,
p. 42), em que se encontram os fundamentos da escola unitária, é enorme,
como veremos.

Tendo por fundamento pedagógico a escola unitária e o trabalho
como  princípio  educativo,  Gramsci  enfrentou  os  desafios  impostos  pelo
“americanismo”, modelo mais desenvolvido da sociedade urbano industrial
de  sua  época,  buscando  em  suas  contradições  as  possibilidades  de
superação da ordem capitalista, com sua divisão do trabalho fundamentada
na  propriedade  privada  dos  meios  de  produção  e  na  separação  entre
trabalho  intelectual  e  manual,  dirigentes  e  dirigidos,  propugnando  um
“americanismo  de  novo  tipo”,  “não  americano”,  um  americanismo
“socialista” (MANACORDA, 2008, p. 288). 

Na  parte  1,  Fundamentos  gramscianos  da  Pedagogia  Histórico-
Crítica:  a  questão  escolar  no  interior  da  reforma  intelectual  e  moral ,
apresentamos elementos da interlocução entre a PHC e a teoria gramsciana
da cultura, no interior da qual emerge a problemática da educação, como
parte constitutiva da luta hegemônica entre as classes fundamentais, que
originando-se  na base econômica da sociedade,  espalha-se  por todas as
dimensões da vida.  A questão escolar é pensada no interior  da reforma
intelectual e moral da sociedade hodierna, emergindo de suas contradições
a proposta de superação da crise escolar no seio da crise mais geral  da
sociedade capitalista.

Na  parte  2,  A  escola  unitária  e  as  possibilidades  de  avanço  da
pedagogia  socialista  na  construção  do  Complexo  Pedagógico  Histórico-
Crítico, desenvolvemos  os  fundamentos  da  escola  unitária,  que,
expressando em termos pedagógicos os interesses das classes subalternas,
apresenta-se  como  instrumento  de  organização  da  cultura  popular,
desenvolvendo a capacidade dirigente e inserção das jovens gerações de
trabalhadores na vida pública, subvertendo os fundamentos da sociedade
civil liberal e o do aparelho estatal. 

6 A questão educacional  aparece em diferentes passagens dos cadernos do cárcere, para
além do Cd. 12, destacamos o Cd. 11, em que a filosofia da práxis é apresentada por Gramsci
como a grande reforma intelectual e moral de nossa época, expressando o ponto mais eleva-
do da consciência filosófica de suas contradições históricas e a necessidade de sua supera-
ção, o que nos remete à questão escolar na perspectiva da escola unitária. Longe de propor
uma alternativa idealista de organização do trabalho educativo, apresenta Gramsci uma ten-
dência  unitária  de  educação  das  massas  que  Lenin  (GRAMSCI,  2006,  vol.  1,  p.  205)  e
krupskaya (KRUPSKAYA, 2017, p. 62) haviam captado. 
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À guisa de conclusão, destacamos o conteúdo e a forma da escola
na  acepção  histórico-crítica  da  educação,  reiterando  a  defesa  dos
fundamentos da escola unitária na elaboração de um Complexo Pedagógico
Histórico-Crítico  a  serviço  das  classes  subalternas  na  construção  de  sua
hegemonia, que, instrumentalizando-se para as tarefas de organização da
nova sociedade, educam-se no processo de transformação da antiga ordem
societária.    

1.  Fundamentos  gramscianos  da  Pedagogia  Histórico-Crítica:  a
questão escolar no interior da reforma intelectual e moral

Segundo Saviani, a presença de Gramsci na construção da PHC pode
ser considerada de três maneiras: afinidade de propósitos entre a PHC e o
empreendimento filosófico-teórico e político-prático gramsciano; aproxima-
ção de caráter metodológico, marcada pela adoção na PHC da mesma posi-
ção assumida por Gramsci diante do materialismo histórico-dialético; por
fim, a incorporação à PHC das análises e categorias elaboradas por Gramsci
(SAVIANI, 2020, p. 246). É sobretudo esse último aspecto que será aqui de-
senvolvido, inserindo-se a problemática da educação no interior da reforma
intelectual e moral da civilização atual. Assim como Gramsci, Saviani desen-
volve a problemática da educação no interior do tema geral do marxismo, a
gênese, consolidação, desenvolvimento e as condições de crise da socieda-
de capitalista. Gramsci não toma a pedagogia como objeto, tarefa à qual se
dedica Saviani, porém a educação ganha destaque no interior da elabora-
ção gramsciana do Estado, como luta de hegemonias, o que em termos te-
órico-metodológicos enriquece a síntese pedagógica histórico-crítica deste
último.  

Apesar  de  não  serem  determinantes,  as  questões  pedagógicas
possuem  uma  dimensão  estratégica  na  superação  da  ordem  capitalista,
sendo pensadas de maneira subversiva no interior mesmo dessa ordem,
instrumento  de  organização  da  cultura  no  processo  de  construção  da
hegemonia  popular.  Distante  de  qualquer  lampejo  determinista,  os
proponentes da PHC entendem que a velha ordem não perecerá e o Estado
não  definhará  sem  a  intervenção  consciente  dos  construtores  da  nova
ordem,  impulsionados  intelectual  e  moralmente  pelos  fundamentos  da
filosofia da práxis, traduzidos em termos pedagógicos pela PHC.

Gramsci  critica  (DORE,  2006,  p.  337)  a  leitura  determinista  do
vínculo  entre  estrutura  e  superestrutura,  destacando  a  importância  da
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educação e da dimensão cultural, a partir da análise do Prefácio de 1859, de
Marx,  desaguando  no  conceito  de  bloco  histórico. No  Prefácio  à
Contribuição à crítica da Economia Política, diz Marx: 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas
materiais da sociedade entram em contradição com as relações de
produção existentes ou, o que nada mais é do que a sua expressão
jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até
então se tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças
produtivas essas relações se transformam em seus grilhões. Sobre-
vém então uma época de revolução social. Com a transformação da
base econômica, toda a enorme superestrutura se transforma com
maior ou menor rapidez. Na consideração de tais transformações é
necessário distinguir sempre entre a transformação material das con-
dições econômicas de produção, que pode ser objeto de rigorosa ve-
rificação da ciência natural, e as formas jurídicas, políticas, religiosas,
artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas quais
os homens tomam consciência desse conflito e o conduzem até o fim
(MARX, 1996, p. 52). 

Na luta pela hegemonia entre a velha e a nova ordem societária, é
preciso  se  considerar  o  grau  de  realismo  das  diferentes  ideologias  em
disputa, entendidas como a maneira como os indivíduos tomam consciência
dos  conflitos  sociais  e  elaboram  suas  estratégias  de  enfrentamento.
Portanto,  a  estrutura  objetiva  é  a  “realidade  rebelde”  que  incide
diretamente  sobre  os  diferentes  grupos  e  projetos  sociais  em  luta
(GRAMSCI, 2007, vol. 3, p. 40). Coloca-se a questão do Estado, entendido
como instrumento para a adequação da sociedade à estrutura econômica
em transformação (idem, 2006a, vol. 1, p. 324). Desde que, é claro, a classe
que se faz dirigente queira  sepultar  com todas as honras o velho  homo
economicus (ibidem).  

Longe  de  entender  a  estrutura  como  um  “deus  oculto”  que
determina de maneira mecânica a superestrutura e, por consequência, a
cultura de uma determinada sociedade, no seio da qual se encontram as
diferentes formas de organização do trabalho educativo, adverte Gramsci
que a estrutura deve ser entendida como a “realidade em movimento”,
unidade dialética ou relação recíproca entre os elementos da estrutura e da
superestrutura,  conformando-se um bloco histórico.  Resgatando as teses
sobre  Feuerbach  (tese  III)  questiona  Gramsci  se  a  afirmação  de  que  o
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“educador deve ser educado” não evidenciaria uma relação necessária de
reação ativa do homem sobre a estrutura, unidade do processo do real7

(ibidem, p. 370). 
Ganha relevo a luta cultural e o “momento cultural” na atividade

prática ou coletiva dos homens8, buscando-se, por intermédio da filosofia
da  práxis,  concepção  de  mundo  unitária,  a  unidade  “cultural-social”
necessária  para  impulsionar  as  transformações  históricas,  coincidindo  a
transformação  dos  indivíduos  com  a  transformação  mesma  das
circunstâncias  que  os  formam.  Uma  relação  dialética  cujo  caráter
pedagógico extrapola o espaço “escolar”, permeando toda a sociedade no
seu conjunto e todo o indivíduo em sua relação com os demais, a relação
entre camadas intelectuais e não intelectuais, governantes e governados,
elites e seguidores, entre dirigentes dirigidos, entre vanguardas e corpos de
exército, nacional e internacionalmente, entre nações e civilizações”. Assim,
conclui Gramsci que “toda relação de hegemonia é necessariamente uma
relação pedagógica” (GRAMSCI, 2006a, vol. 1, p. 399). Destaca-se a seguinte
síntese,  de  valor  teórico-metodológico  para  a  compreensão  da  relação
entre educação e hegemonia no interior da teoria gramsciana:

Transformar o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer
a si mesmo, desenvolver a si mesmo. É uma ilusão e um erro supor
que o “melhoramento” ético seja puramente individual: a síntese dos
elementos  constitutivos  da  individualidade  é  “individual”,  mas  ela
não se realiza e desenvolve sem uma atividade para fora transforma-
dora das relações externas, desde aquelas com a natureza e com os
outros homens em vários níveis, nos diversos círculos em que se vive,

7 Conclui Gramsci que o homem deve ser concebido como um bloco histórico, composto de
elementos subjetivos, individuais e de massa, e materiais ou objetivos, com os quais interage
ativamente. Portanto, o homem é vontade concreta, incidindo o seu “impulso vital” sobre os
meios para a concretização de seus projetos (GRAMSCI, 2006a, vol. 1, p. 406). 
8 No parágrafo 17 do Cd. 10, ao introduzir elementos metodológicos para o estudo da filoso-
fia, Gramsci nos apresenta uma acepção em bloco da filosofia e da história: “[...] história da
filosofia tal como é comumente entendida isto é, como história das filosofias dos filósofos, é
a história das tentativas e das iniciativas ideológicas de uma determinada classe de pessoas
para mudar, corrigir, aperfeiçoar as concepções do mundo existentes em todas as épocas
determinadas e para mudar, portanto, normas de conduta que lhes são coletivas são relati-
vas  e  adequadas,  ou  seja,  para  mudar  a  atividade  prática  em seu conjunto”  (GRAMSCI,
2006a, vol. 1, p. 325). “História integral, concreta e completa”, conclui Gramsci (ibidem, p,
326).  
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até relação máxima, que abarca todo o gênero humano. Por isso, é
possível dizer que o homem é essencialmente “político”, já que a ati-
vidade para transformar e dirigir conscientemente os outros homens
realiza  a  sua  “humanidade”,  a  sua  “natureza  humana”  (GRAMSCI,
2006a, vol. 1, p. 407).  

Aqui chegamos ao ponto culminante da problemática anunciada no
Cd.  11,  se  seria  preferível  manter-se  preso  a  formas  de  pensamento
desagregadas e ocasionais, aceitando-se passivamente uma concepção de
mundo imposta  mecanicamente do ambiente  exterior,  ou se,  por  outro
lado,  seria  preferível  elaborar  conscientemente,  de  maneira  crítica,  a
própria  concepção  de  mundo,  participando  ativamente  na  produção  da
história, tornando-se “guia de si mesmo”? (ibidem, p. 94). 

É preciso instrumentalizar a cada indivíduo singular para que possa
se inserir de maneira crítica na coletividade, na vida pública. O ponto de
partida  é  conhecimento  daquilo  que  nos  trouxe  até  aqui,  um  processo
pedagógico  de  crítica  à  concepção  de  mundo  que  trazemos  conosco,
tornando-a “unitária e coerente”, até o ponto em que o grau mais elevado
atingido  pelo  pensamento  mundial  seja  assimilado,  realizando-se  um
inventário crítico de toda filosofia que ganhou relevo como síntese da luta
pela  hegemonia  em  diferentes  épocas,  deixando  marcas  na  filosofia
popular.  Assim,  para  Gramsci,  o:  “[...]  início  da  elaboração  crítica  e  a
consciência daquilo que é realmente, isto é, um “conhece-te a ti mesmo 9”

9 No artigo datado de 29 de janeiro de 1916, intitulado Socialismo e cultura, Gramsci resgata
de Novalis a seguinte passagem: “[...] O supremo problema da cultura é de dominar o pró -
prio eu transcendental, de ser ao mesmo tempo o eu do próprio eu. Por isso, surpreende
pouco a falta de intuição e de conhecimento completo dos outros. Sem uma perfeita com-
preensão de nós mesmos, não poderemos compreender verdadeiramente os outros”. De
Vico, Gramsci resgata o dito de Sólon, assumido por Sócrates para a filosofia: “Conhece-te a
ti mesmo.” Vico afirma que Sólon, com este dito, quis aconselhar os plebeus, que acredita-
vam ser de origem bestial, enquanto os nobres seriam de origem divina, a refletirem sobre si
mesmos para se reconhecerem de igual natureza humana que os nobres e, por conseguinte,
para pretenderem ser-lhes igualados no direito civil. E, em seguida, põe essa consciência da
igualdade humana entre plebeus e nobres como a base e a razão histórica do surgimento
das repúblicas democráticas na Antiguidade (GRAMSCI, 2004, p. 56ss). Destaca-se na elabo-
ração gramsciana o espírito de ruptura, conquista progressiva da consciência da própria per-
sonalidade  histórica,  resultando  em iniciativas  de  desconstrução-recriação  da  sociedade,
participando-se ativamente da disputa de projetos ético-políticos,  atingindo-se a catarse,
momento em que a transformação das estruturas econômicas e do aparelho do Estado, as-
sim como das relações sociais e intersubjetivas, entrecruzam-se dialeticamente no processo
de construção da hegemonia popular (SEMERARO, 2009, p. 178).
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como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em
ti uma infinidade de traços acolhidos sem análise crítica” (ibidem). 

Como  podemos  notar,  as  pretensões  da  filosofia  da  práxis  são
elevadas. Superar a separação entre cultura moderna e cultura popular ou
folclore, disseminando-se no seio das massas populares uma concepção de
mundo  coerente  e  unitária.  Uma  atividade  deste  gênero,  feita  em
profundidade, corresponderia  no plano intelectual  ao que foi  a  Reforma
nos países protestantes, assevera Gramsci (GRAMSCI, 2002b, vol. 6, p. 136).

Como  a  grande  reforma  intelectual  e  moral  de  nossa  época,  a
filosofia  da  práxis  não  pode  correr  o  risco  de  se  perder  em  desvios
intelectualistas  na  formação  dos  novos  intelectuais,  cujo  resultado  são
indivíduos pedantes isolados nas cátedras das universidades. Como alerta
Gramsci, os intelectuais têm a função de determinar e organizar a reforma
moral e intelectual da sociedade, adequando a cultura das massas a uma
função prática (GRAMSCI, 2006a, vol. 1, p. 126), processo no qual se corre o
risco  de  que  a  reforma  se  restrinja  a  alguns  nichos  intelectuais,  não
atingindo  as  massas.  Caso  isso  ocorra,  seus  avanços  podem  ser
desagregados à primeira contraofensiva (ibidem, p. 233). Conclui Gramsci
que:

Não é possível pensar na vida e na difusão de uma filosofia que não
seja simultaneamente política atual, estreitamente ligada à atividade
preponderante na vida das classes populares, o trabalho, e que não
se apresente, por tanto, dentro de certos limites, como necessaria-
mente vinculada à ciência. Essa nova concepção talvez assuma inicial-
mente formas supersticiosas e primitivas como as da religião mitoló-
gica, mas encontrará em si mesma e nas forças intelectuais que o
povo extrairá de seu seio os elementos para superar esta fase primiti-
va. Esta concepção vincula o homem à natureza por meio da técnica,
mantendo a superioridade do homem e exaltando-a no trabalho cria-
dor; portanto, exalta o espírito e a história (ibidem, p. 365).  

 
Para  a  Concepção  Histórico-Crítica  da  Educação  a  pedagogia

socialista deve ser desenvolvida na transição ao novo modo de produção,
como instrumento  pedagógico  no  do  processo  de  reforma intelectual  e
moral da sociedade, permeando a elaboração, sistematização, execução e
gestão dos projetos societários da nova ordem a ser edificada. Especular
sobre o formato de uma CHCE numa sociedade socialista do “futuro” nos
leva  ao  equívoco  idealista  de  pensar  que  a  força  das  ideias  pode
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desarticulá-las da realidade rebelde que as condiciona. A CHCE é definida
em termos históricos, assim como o próprio ser humano, sendo, portanto,
um dado concreto. Uma pedagogia do homem no processo de emancipação
e humanização,  subsidiando a superação dos entraves  à constituição do
homem integral. Como possível estratégia político-pedagógica no processo
de transição socialista, emerge a proposta gramsciana da escola unitária,
cujos fundamentos apresentaremos a seguir. 

2.  A  escola  unitária  e  as  possibilidades  de  avanço  da  pedagogia
socialista na construção do Complexo Pedagógico Histórico-Crítico

Como  vimos  no  item  anterior,  a  cultura  para  Gramsci  é
“organização da vida”, tendo como ponto de partida a produção material
sobre a qual se elevam os elementos superestruturais, dentre os quais a
educação  escolar.  Da  crítica  da  economia  política,  emerge  o  socialismo
como estratégia para a superação da velha ordem capitalista. O que não
pode ser interpretado como algo para o futuro, implicando na emergência
de novas relações sociais ainda no contexto de hegemonia do capital. Trata-
se, portanto, da criação de uma nova cultura integral, ancorada numa nova
concepção de mundo, a filosofia da práxis, que longe de ceder aos desvios
positivistas, propõe uma integral reforma intelectual e moral,  no seio da
qual  se  encontra  o  problema  da  educação,  compreendida  como
“organização  da  cultura”,  destacando-se  em  seu  seio  a  organização  da
escola unitária, propondo uma nova relação entre o trabalho intelectual e o
trabalho industrial, para além do espaço escolar, estendendo-se por toda a
vida social (GRAMSCI, 2006b, vol. 2, p. 40). 

É  papel  da  escola  superar  o  folclore  e  todas  as  sedimentações
tradicionais  de concepções de mundo,  difundindo o ponto mais elevado
atingido  pela  cultura  mundial.  É  preciso  difundir  uma  concepção  mais
moderna  de  mundo,  destacando-se  a  aprendizagem  das  “leis  naturais”,
como vimos  anteriormente,  como algo  “objetivo e  rebelde”,  para  assim
dominá-las, por meio do trabalho. Juntamente com as “leis civis e estatais”,
adquirindo uma intuição historicista do mundo e da vida10, entendendo-as
como:

10 A concepção dialética, histórica do mundo, elemento dinamizador do currículo escolar,
permeando todo o saber elaborado a ser transmitido às jovens gerações tem por ponta de
partida  essa  “intuição liberta  de  todo  elemento  de  toda  magia  ou  bruxaria”  (GRAMSCI,
2006b, vol. 2, p. 43).  
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[...] produto de uma atividade humana, que são estabelecidas pelo
homem e podem ser por ele modificadas tendo em vista seu desen-
volvimento coletivo; a lei civil e estatal organiza os homens do modo
historicamente mais adequado dominar as leis da natureza, isto é, a
tornar mais fácil  o seu trabalho, que é a forma própria através da
qual o homem participa ativamente na vida da natureza, visando a
transformá-la e socializá-la cada vez mais profunda e extensamente.
Pode-se dizer, por isso, que o princípio educativo no qual se basea-
vam as escolas primárias era o conceito de trabalho, que não pode se
realizar em todo seu poder de expansão e de produtividade sem um
conhecimento exato e realista das leis naturais e sem uma ordem le-
gal que regule organicamente a vida dos homens entre si, ordem que
deve ser respeitada por convicção espontânea e não apenas por im-
posição externa, por necessidade reconhecida e proposta a si mesmo
como liberdade e não por simples coerção (GRAMSCI, 2006b, vol. 2,
p. 42-43).

Destaca-se aqui o princípio educativo do trabalho, amálgama entre
a proposta da escola unitária e a concepção, também unitária, de sociedade
defendida por Gramsci, que tem por base a reforma industrial democrática,
devendo a reforma cultural  estar  articulada a  um programa de reforma
econômica (GRAMSCI, 2007, vol. 3, p. 19). 

O  que  nos  remete  ao  conceito  de  civilização  ou  humanidade,
pensado por Gramsci  como síntese da luta pela hegemonia,  o novo e o
velho  numa  intensa  batalha  pela  conformação  do  consenso,  pela
transformação  da  necessidade  de  coerção  em  um  ato  espontâneo,
conformismo  ativo.  É  nessa  perspectiva  histórica que  entendemos  o
surgimento  da  educação  moderna,  que  surge  da  necessidade  de  se
construir  instrumentos  de  massificação  da  ordem  liberal,  então
revolucionária, incorporando ao âmbito do modo de vida burguês as classes
sociais que antagonizavam com as forças da conservação do Antigo Regime.

O ponto culminante desse processo é a emergência do anarquismo,
do socialismo e do comunismo, enquanto crítica ao modo de vida burguês,
cuja  vertente  materialista  histórico-dialética  fundamenta  a  Concepção
Histórica-Crítica da Educação, inaugurada por Marx e Engels, subvertendo
as promessas libertárias das revoluções burguesas, sobretudo no âmbito da
educação.  Anuncia-se  a  aurora  da  República  do  trabalho  livremente
associado, fundamentada em termos pedagógicos no princípio educativo
do  trabalho  na  formação  das  jovens  gerações,  capacitando-as  para  a
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inserção  na  vida  pública  e  a  direção  consciente  da  sociedade.  É  esse  o
fundamento  pedagógico  da  filosofia  da  práxis,  que  se  torna  a  reforma
intelectual e moral de nossa época. Ao defendermos a produção direta e
intencional  em  cada  indivíduo  singular  da  humanidade  produzida
historicamente  pelo  conjunto  da  humanidade,  pressuposto  do  trabalho
educativo na acepção histórico-crítica (SAVIANI, 2012, p. 13), inserimos a
proposta da escola unitária no contexto de transição que se abre a partir da
emergência  do  projeto  comunista  de  sociedade,  horizonte  do
desenvolvimento consciente da história futura da humanidade.

Gramsci desenvolveu os fundamentos da escola unitária no interior
do projeto de estudos intitulado (Cd. 12)  Apontamentos e notas dispersas
para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais, ponto de partida
para a produção de ensaios de história da cultura e de história  política.
Longe da ideia de intelectuais supostamente autônomos em relação à base
econômica e a luta de classes, Gramsci entende os intelectuais como uma
categoria  determinada  historicamente,  vinculando-se  a  determinados
grupos sociais situados no mundo da produção e as relações sociais que o
caracterizam.  No  contexto  de  transição,  tornam-se  orgânicos  aqueles
intelectuais partícipes de determinado projeto societário, que assumem o
papel de organizadores de todo o complexo econômico, social, político e,
por que não, pedagógico, que o conforma, almejando incorporar parte dos
intelectuais  (tradicionais)  da  velha  ordem,  que,  pelo  espírito  de  grupo,
julgam-se autônomos, independente (GRAMSCI, 2006b, vol. 2, p. 17).

Diferentemente dessa intelectualidade que se mantém à margem
da disputa pelo poder, o intelectual que advoga como fundamento teórico-
metodológico a PHC deve assumir  a  tarefa  consciente  de construção de
uma nova civilização, ancorada numa nova visão de mundo, colaborando
incansavelmente na tarefa de organização cultural das massas populares,
em sua dimensão intelectual e moral, alçando-as à capacidade dirigente,
por meio do trabalho pedagógico direta e intencionalmente articulado ao
processo  de  transformação  social  e  consolidação  de  uma  sociedade
integral, civil e política (ibidem, p. 24). Em síntese, enfrentando a questão
do  Estado,  o  intelectual-militante  torna-se  orgânico  à  massa  popular,
elaborando os quadros da nova civiltà. 

É  preciso  pensar  o  fenômeno educativo e  o  papel  da  escola  no
interior da prática social global. Ao se abrir uma época de revolução social
(MARX,  1996,  p.  52),  os  fundamentos  da  sociedade  são  abalados,
tencionando-se  também  as  bases  da  antiga  escola.  Assim,  a  crise  do
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programa e da organização da escola se insere no contexto mais amplo e
geral de crise orgânica (GRAMSCI, 2006b, vol. 2, p. 33) que se instaura. Uma
escola  adequada  aos  fundamentos  do  novo  princípio  educativo  das
sociedades industriais modernas, em que a ciência se articula cada vez mais
à vida cotidiana dos indivíduos, torna-se fundamental para alçá-los ao nível
de  desenvolvimento  intelectual  e  moral  mais  elevado  e  integrar  as
competências  para  atividades  manuais  e  intelectuais,  no  âmbito  da
sociedade civil e política, permitindo-lhes assumir a postura dirigente nos
espaços da produção material  e gestão da vida pública. A esta tarefa se
presta a escola unitária, fundamentada no princípio educativo do trabalho
socialmente  necessário  e  coletivamente  planejado  por  produtores
livremente associados.

Ocorre que na luta pela manutenção de sua hegemonia as classes
dominantes forjam instrumentos de organização de atividade “escolar” (em
sentido  lato)  para  elaboração  dos  quadros  intelectuais  que  atuarão  em
diferentes  espaços  da  sociedade.  Gramsci  compara  o  processo  de
organização da cultura em geral à esfera da técnica industrial11. Conforma-
se  a  seguinte  estrutura  hierárquica  da  educação liberal.  Por  um lado,  a
escola profissional, destinada às classes instrumentais, por outro, a escola
clássica (tradicional),  fundamentada na tradição greco-romana, destinada
às classes dominantes e intelectuais. Com o desenvolvimento social de base
industrial,  impõe-se  às  massas  populares  uma  orientação  técnico-
profissional, restringindo-se a formação humanística geral a uma elite não
pressionada  diretamente  pela  necessidade  do  trabalho.  Eis  o  dilema
pedagógico  que  marca  a  crise  do  programa e  da  organização  escolar  à
época de Gramsci, cuja solução é apresentada nos seguintes termos:

A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta li-
nha: escola única inicial de cultura geral, formativa, que equilibre de
modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manual-
mente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das ca-
pacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através

11 Assim como Marx e Engels, Gramsci entende a indústria como um conjunto de atividades
técnicas e relações sociais que extrapolam o chão da fábrica, espalhando-se por todos os es-
paços da sociabilidade. Trata-se do processo de racionalização das superestruturas a partir
das transformações estruturais (GRAMSCI, 2007, vol. 4, p. 247-248). Assim, as questões pe-
dagógicas  são pensadas em sua relação com o mundo da produção material,  criando-se
complexos produtivos e pedagógicos dirigidos pelos “empresários”, elaboração social superi-
or marcada pela capacidade dirigente e técnica (GRAMSCI, 2006a, vol. 2, p. 15).   
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de repetidas experiências  de orientação  profissional,  passar-se-á  a
uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo (GRAMSCI,
2006b, vol. 2, p. 33-34).

Gramsci tem em vista a formação de um intelectual de novo tipo,
capaz de articular a técnica política e as tarefas administrativas no âmbito
das atividades práticas essenciais das sociedades modernas12. Não se trata
de um tipo ideal de intelectual, mas sim de um intelectual historicamente
situado, que adequado às transformações estruturais de sua época se torna
contemporâneo aos problemas que lhe são pertinentes. Isso porque, como
observa  Gramsci,  o  tipo  tradicional  do  dirigente  político,  limitado  a
atividades jurídico-formais tornou-se anacrônico (ibidem, p. 35).  

À guisa de síntese, destacamos aqui um princípio metodológico da
escola unitária, caracterizada pelo caráter orgânico de sua estruturação. O
processo  de  “escolarização  da  vida  prática”  por  meio  de  um  Complexo
Pedagógico Histórico-Crítico que tende a desenvolver trabalhos orgânicos
de  conjunto,  fundamentados  na  educação  recíproca  dos  quadros
intelectuais,  gradativamente  preparados  para  atividades  deliberativas  e
técnico-culturais pertinentes à organização do Estado e participação na vida
pública. Em termos didático-pedagógicos, em alusão à organização prática
da  vida  urbano-industrial,  propõe  Gramsci  a  criação  de  estratégias  de
organização  da  cultura  nacional-popular  sintetizadas  na  metáfora  da
taylorização do trabalho intelectual:  

Indubitavelmente, nesta espécie de atividade coletiva, cada trabalho
produz novas capacidades e possibilidades de trabalho, já que cria
condições de trabalho cada vez mais orgânicas: fichários, elencos bi-
bliográficos,  coletâneas  de  obras  fundamentais  especializadas  etc.
Exige-se uma luta rigorosa contra os hábitos do diletantismo, da im-
provisação,  das  soluções  “oratórias”  e  declamatórias,  O  trabalho
deve ser feito sobretudo por escrito, assim como por escrito devem
ser as críticas, em notas resumidas e sucintas, o que pode ser obtido
mediante a distribuição a tempo do material etc.; escrever as notas e

12 Como síntese do homem moderno, em carta a Julia, de 1 de agosto de 1932, Gramsci asse-
vera que: “O homem moderno deveria ser uma síntese daquelas características que são... hi -
postasiadas como características nacionais: engenheiro americano, o filósofo alemão, o po-
lítico francês, recriando, por assim dizer, o homem italiano do Renascimento, o tipo moder-
no de Leonardo da Vinci transformado em homem massa ou homem coletivo, ainda que
mantendo sua forte  personalidade  e originalidade individual”  (GRAMSCI,  2005,  vol.  2,  p.
225). 
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as críticas  é  princípio  educativo didático que se  tornou necessário
graças à obrigação de combater os hábitos da prolixidade, da decla-
mação e do paralogismo criados pela oratória.  Este tipo de trabalho
intelectual é necessário a fim de fazer com que os autodidatas adqui-
ram a disciplina dos estudos proporcionada por uma carreira escolar
regular, a fim de taylorizar o trabalho intelectual  (GRAMSCI, 2006b,
vol. 2, p. 35-36).

Na linha apontada anteriormente,  a  formação humanista,  ou de
cultura  geral,  desaparece  a  distância  entre  o  saber  erudito  e  o  saber
popular, cultura moderna e cultura popular, que passam a ser articulados
em uma nova cultura ancorada na consciência filosófica e sua crítica ao
senso comum, instrumentalizando as classes subalternas para que possam
expressar de maneira elaborada seus interesses e organizarem-se enquanto
classe  (SAVIANI,  2009,  p.  3)  no  processo  de  construção  da  hegemonia
popular. O que pressupõe em termos metodológicos: 

[...]  desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que
estão articulados em torno deles, mas não são inerentes à ideologia
dominante  e  rearticulá-los  em  torno  dos  interesses  populares,
dando-lhes a consistência, a coesão e a coerência de uma concepção
de mundo elaborada, vale dizer, de uma filosofia (ibidem). 

Aqui retomamos um excerto do Cd. 11,  Introdução ao estudo da
filosofia,  citado  de  passagem  anteriormente,  caro  à  elaboração  teórica
realizada por Saviani em Educação: do senso comum à consciência filosófica
(SAVIANI, 2009, p. 8). Reagindo à ordem jesuítica e seu caráter pedagógico,
marcado  pela  tentativa  de  manter  na  passividade  as  massas  de  fiéis,
sentencia Gramsci:

A filosofia da práxis é antitética a esta posição católica: a filosofia da
práxis não busca manter os “simples” na sua filosofia primitiva do
senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção
de vida superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os inte-
lectuais e os simples não é para limitar a atividade científica e para
manter uma unidade no nível inferior das massas, mas justamente
para forjar um bloco intelectual-moral que torne politicamente possí-
vel um progresso intelectual de massa e não apenas de pequenos gru-
pos intelectuais (GRAMSCI, 2006a, vol. 1, p. 103). 
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Na crítica à escola tradicional e sua crise, conclui Gramsci que seu
caráter  oligárquico  se  encontra  no  fato  de  se  restringir  à  formação  de
poucos indivíduos da nova geração, destinados a tornarem-se dirigentes.
Entende Gramsci que a marca social da escola não está em formar “homens
superiores”,  mas  sim  em  manter  a  dicotomia  entre  a  formação  para
funções dirigentes, por um lado, e instrumentais, por outro. A superação do
caráter elitista da escola se encontra na organização de um tipo único de
escola preparatória primário-média, capaz de formar as novas gerações de
maneira  omnilateral,  capacitando-as  não  somente  para  as  escolhas
profissionais,  formando-as  para  pensar,  estudar  e,  sobretudo,  dirigir  e
controlar quem exerce a função dirigente (GRAMSCI, 2006b, p. 49). 

Conclusão

À guisa de conclusão, reiteramos o status da educação no interior
do materialismo histórico-dialético, reforma intelectual e moral de nossa
época, credenciando-se a PHC, ancorada no princípio educativo do trabalho
no interior da proposta da escola unitária, como instrumento pedagógico
para  a  elaboração  em  massa  dos  construtores  de  uma  nova  ordem
societária para além do capital. No interior da Concepção Histórico-Crítica
da  Educação,  emerge  a  PHC  como  síntese  pedagógica  do  processo  de
organização da cultura e elaboração direta e intencional da nova sociedade,
articulando  estrategicamente  a  dimensão  educativa  das  tarefas  de
organização  popular  à  dimensão  político-organizativa  do  trabalho
educativo,  forjando-se  uma concepção integral  e  orgânica  de  educação,
incidindo  sobre  o  conteúdo  e  a  forma  da  escola  hodierna,  inserida
conscientemente na prática social global.

Nesse processo de luta pela hegemonia, inspirada nos fundamentos
da  escola  unitária  emerge  a  proposta  de  organização  de  um  Complexo
Pedagógico Histórico-Crítico, articulando os diferentes aparelhos privados
de hegemonia popular em torno de um sistema orgânico de educação das
massas,  capaz  de  incorporar  à  luta  em  defesa  da  educação  pública  as
iniciativas populares de organização da cultura, inseridas em seu conteúdo
as  tarefas  de  socialização  da  política,  no  interior  da  vida  pública,  do
conhecimento técnico-científico, necessário ao domínio da natureza e da
produção material  da vida, e do conhecimento humanístico fundamental
para a compreensão do que nos trouxe até aqui,  forjando uma intuição
historicista do mundo e da vida (GRAMSCI, 2006b, p. 48), para além dos
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muros  do  tradicional  espaço  escolar,  “escolarizando”,  assim,  todo  o
complexo educativo que permeia a vida em sociedade. 

Superando a desarticulação entre o Homo sapiens e o Homo faber,
entre  o saber e  o  fazer,  a  PHC  tem  por  horizonte  não  somente  a
qualificação  do  trabalhador  manual,  mas  a  emergência  do  “cidadão
governante”  (ibidem,  p.  50),  subvertendo  as  bases  do  Estado  burguês,
consolidando-se,  assim,  os  fundamentos  pedagógicos  da  sociedade
regulada  para  cuja  construção  dedicou  Gramsci  a  sua  vida,  inspirando
aqueles que advogam a PHC como instrumento de elaboração em massa do
novo homem e da nova mulher, construtores da civiltà futura.  
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6
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: AVANÇOS E DESAFIOS NO

PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO*1

Marcos Francisco Martins

Introdução

Como indica o título, este texto objetiva apresentar um balanço da
Pedagogia  Histórico-Crítica  (PHC),  considerando  os  avanços  e  as
dificuldades  que  tem  enfrentado  no  próprio  processo  em  curso  de
formulação  coletiva  e  efetivação.  Baseado  em  pesquisa  bibliográfica,
constitui-se  em  uma  versão  revista  da  fala  do  autor2 na  disciplina
interinstitucional3 oferecida  remotamente  pelo  canal  do  YouTube  do
HISTEDBR - Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação
no Brasil” -, entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. 

É  sabido que a  PHC foi  originariamente produzida por  Dermeval
Saviani,  sendo “[...]  1979 um marco da configuração [dessa]  concepção”
(SAVIANI,  1992,  75),  ano  em que  “[...]  começa  a  assumir  a  forma mais
sistematizada”  (SAVIANI,  1992,  p.  77).  Mas,  principalmente  na  última
década, a lapidação teórico-prática dessa teoria pedagógica crítica tem sido

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.129-154
1 Agradecimento especial cabe à Profa. Dra. Luciana C. S. Coutinho, pela leitura crítica que
fez deste capítulo.
2 Oferecida conjuntamente com o Prof. Dr. Marcos Lima, a fala foi feita na forma de aula,
que teve como título “A Pedagogia Histórico-Crítica e as possibilidades de construção da es-
cola  unitária”.  Encontra  disponível  na  íntegra:  https://www.youtube.com/watch?
v=rk5s2L_wGiU.
3 Intitulado de “Pedagogia Histórico-Crítica e Prática Transformadora” o curso foi promovido
pelos seguintes órgãos-instituições: Faculdade de Educação da Unicamp (Universidade Esta-
dual de Campinas), PPGEd-So (Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar - Uni-
versidade Federal de São Carlos - campus Sorocaba), PPGE (Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFSCar - campus São Carlos),  UFPB (Universidade Federal da Paraíba),  UFES
(Universidade Federal do Espírito Santo), UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará),
UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e UESB (Universidade Estadual do
Sudoeste do Estado da Bahia).
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abalizada  por  um  processo  amplo,  envolvendo  sujeitos  individuais  e
coletivos (grupos de estudos e pesquisa, como o HISTEDBR, por exemplo).
Isso é alvissareiro e politicamente recomendável, porque mais democrático
e aderente à base teórica que a sustenta, que é o materialismo histórico-
dialético.

Na aula ministrada pelo autor na referida disciplina interinstitucio-
nal, dois conteúdos foram expostos: a abordagem da PHC como tradução -
no sentido gramsciano do termo - a posteriori da escola unitária de Gramsci
e os avanços e desafios da PHC no processo de consolidação como hege-
mônica. Dado que o conteúdo da primeira parte está publicado (cf. MAR-
TINS, 2017), este capítulo é dedicado à segunda parte da fala, com acrésci -
mos e precisões sobre os pontos centrais que guardam as teorias pedagógi -
cas: princípios, finalidades, conteúdo e método, avaliação e gestão.

Assim concebido, este capítulo tem três partes.  Na primeira,  são
discutidos  os  avanços  da  PHC  em  seu  hodierno  desenvolvimento.
Sequencialmente, os desafios são debatidos. Por fim, na última parte do
texto,  há  uma  indicação  aos(às)  que  pretendem  colaborar  no  processo
coletivo de formulação da PHC: inspirar-se nas formulações de Gramsci e na
escola unitária do trabalho dos pioneiros da educação russa, para superar
as  dificuldades  em  relação  às  proposições  no  campo  da  avaliação  e  da
gestão, e evitar tanto a pedagogização quanto a psicologização dessa teoria
pedagógica crítica, entendidos esses termos da forma como são concebidos
a seguir.

Desse  modo  redigido,  o  presente  texto  pode  interessar  a  um
público  diverso,  desde  alunos(as)  de  graduação  e  pós-graduação,
particularmente os(as) que tomam a PHC como objeto de estudo e reflexão,
até os(as) já iniciados(as) nos dilemas dessa teoria pedagógica, mormente
os(as) que estão se dedicando a lapidá-la e a efetivá-la no chão das escolas
e nos espaços de educação não escolar. 

1. Os avanços da PHC em sua atual fase de desenvolvimento

Toda  teoria  pedagógica,  para  assim  ser  identificada,  deve  se
constituir de elementos que expressam as variadas dimensões do processo
de  ensino-aprendizagem,  a  saber:  princípios,  finalidades,  conteúdo,
método,  avaliação  e  gestão.  Em  se  tratando  da  PHC,  é  evidente  que
avançou bastante na formulação de algumas dessas dimensões do processo
educativo, embora outras ainda requeiram trabalho de desenvolvimento.
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É sabido pelos(as) que se dedicam aos estudos da PHC, que muito
se investiu na discussão e formulação dos princípios e finalidades que a
caracterizam. Saviani, seu formulador originário, fez e faz isso, bem como
os(as) que coletivamente trabalham hoje em dia na lapidação dessa teoria
pedagógica crítica. De fato, os princípios e finalidades da PHC estão muito
bem desenvolvidos até onde Saviani os formulou e nos limites alcançados
pelos(as) que, posteriormente, contribuíram e contribuem nesse processo
de desenvolvimento em curso.

Tanto os princípios quanto as finalidades são coesos e a coerência
entre eles ocorre porque ambos se assentam sobre o referencial teórico-
metodológico que fundamenta a PHC: o materialismo histórico-dialético. A
afirmação  disso  é  recorrente  em  textos  de  Saviani  e  dos(as)  principais
protagonistas  do  processo  de  continuidade  de  construção  dessa  teoria
pedagógica. 

De fato, Saviani tem clareza solar quando em seus textos discute
essa questão. Em  Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações, diz
ele que “[...] a concepção pressuposta nesta visão da Pedagogia Histórico-
Crítica é  o  materialismo histórico,  ou seja,  a  compreensão da história  a
partir  do  desenvolvimento  material,  da  determinação  das  condições
materiais  da  existência  humana”  (SAVIANI,  1992,  p.  91).  Assim,  “[...]  o
caráter de classe da Pedagogia histórico-crítica é explícito” (SAVIANI, 1992,
p.  87),  até  porque  ela  “[...]  é  tributária  da  concepção  dialética,
especificamente na versão do materialismo histórico” (SAVIANI,  2007, p.
419). E, em A pedagogia no Brasil, ao apresentar uma síntese do que é a
PHC, diz ele:

Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especificamente
na versão do materialismo histórico, tendo afinidades, no que se re-
fere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural de-
senvolvida pela escola de Vigotski. [...] A fundamentação teórica da
pedagogia histórico-crítica nos aspectos filosóficos, históricos, econô-
micos e político-sociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas
abertas pelas agudas investigações desenvolvidas por Marx sobre as
condições históricas de produção da existência humana que resulta-
ram na forma da sociedade atual dominada pelo capital.  (SAVIANI,
2008, p. 185-186)

Porém, segue no texto o autor alertando para que: 
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Frise-se: é de inspiração que se trata e não de extrair dos clássicos do
marxismo uma teoria  pedagógica.  Pois,  como se  sabe,  nem Marx,
nem Engels, Lênin ou Gramsci desenvolveram teoria pedagógica em
sentido próprio. Assim, quando esses autores são citados, o que está
em causa não é a transposição de seus textos para a pedagogia e,
nem mesmo, a aplicação de suas análises ao contexto pedagógico.
Aquilo que está em causa é a elaboração de uma concepção pedagó-
gica em consonância com a concepção de mundo e de homem pró-
pria do materialismo histórico. (SAVIANI, 2008, p. 186)

A  partir  dos  conceitos  e  categorias  basilares  ao  materialismo
histórico-dialético,  sejam os  da  formulação  originária  de  Marx  e  Engels,
sejam os atualizados pela leitura leninista e gramsciana, Saviani apresenta
os princípios  e as  finalidades da PHC.  Para tanto,  parte  sempre de uma
concepção marxista  de educação e de trabalho pedagógico.  A educação
“[...]  é  entendida  como uma atividade  mediadora  no interior  da  prática
social global” (SAVIANI, 2015, p. 35) e o “[...] trabalho educativo é o ato de
produzir,  direta  e  intencionalmente,  em  cada  indivíduo  singular,  a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens” (SAVIANI, 1992, p. 14). 

Dessas concepções fundantes à PHC, decorrem as finalidades do(a)
professor(a) e da escola. O(A) professor(a) é concebido como aquele(a) que
“[...] a partir dos elementos de conjuntura, [deve] explicitar as contradições
da estrutura,  acelerar  a  marcha da  história,  contribuindo,  assim,  para  a
transformação  estrutural  da  sociedade”  (SAVIANI,  2013a,  p.  3).  E  isso,
obviamente,  deve  ocorrer  em uma escola  que,  além da função técnica,
desempenha também uma “[...] função especificamente política” (SAVIANI,
2013a, p. 4), porque “[...] interessada em articular[-se] com as necessidades
da  classe  trabalhadora”  (SAVIANI,  2013a,  p.  11).  Por  isso,  a  pedagogia
formulada originariamente por Saviani “[...] tem como ponto de partida e
ponto de chegada a própria prática social” (SAVIANI, 2013a, p. 11),  com
vistas a “[...] articular a escola com os interesses dos dominados” (SAVIANI,
1983, p. 35). 

Se  os  princípios  da  PHC  são  marxistas,  a  finalidade  última  não
poderia ser outra, senão a de colaborar no processo de superação do modo
de  produção  capitalista,  formando  um  tipo  de  ser  humano
omnilateralmente  desenvolvido  e,  portanto,  apto  a  construir  uma  nova

132



civilização, o socialismo. Falando à comunidade da educação no campo, em
20134, Saviani assim sintetiza os objetivos últimos da PHC:

[...]  a pedagogia histórico-crítica dispõe-se a participar e contribuir
nessa forte mobilização para assegurar uma educação sintonizada te-
órica e praticamente com o novo papel que cabe ao campo desempe-
nhar na luta pela construção de uma sociedade que supere a divisão
em classes por meio da socialização de todos os meios de produção e
das forças produtivas em benefício da humanidade em seu conjunto.
Uma educação, em suma, que torne acessíveis aos trabalhadores do
campo os conhecimentos produzidos pela humanidade permitindo-
lhes, assim, incorporar em sua atividade os avanços tecnológicos sem
o que não será viável o tão almejado desenvolvimento sustentável.
Eis como a terra voltará a ser o celeiro e o laboratório da humanida-
de assegurando a todos e a cada pessoa humana uma vida em pleni-
tude. (SAVIANI, 2016, p. 42)

Esse posicionamento político, definidor da finalidade última da PHC,
tem decorrências para as demais dimensões dessa teoria pedagógica, como
os conteúdos, o método, a avaliação e a gestão. 

Bem definidos os princípios e as finalidades, cabe dizer que a PHC
também avançou bastante em relação aos conteúdos e métodos. 

Como os  autores  que fundamentam a PHC não produziram uma
teoria pedagógica a partir  de suas formulações,  foi  necessário  a Saviani,
crítica e criativamente, sistematizar proposições sobre os conteúdos e os
métodos educativos. E isso ele fez com esmero, bem como outros(as) tem
colaborado,  sobremaneira,  nessa  empreitada.  Observando  até  onde
evoluíram na formulação dos conteúdos e métodos da PHC, pode-se dizer
que esses se encontram razoavelmente bem desenvolvidos.

Contudo, importa observar que ainda pairam dúvidas sobre o que
seriam  os  clássicos,  sempre  lembrados  ao  se  discutir  os  conteúdos
preconizados pela PHC. Quando Saviani os menciona, ele está a falar, entre
outras, basicamente, de duas coisas: 

4 Conferência de Saviani proferida no II Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre
Educação do Campo e na IV Jornada de Educação Especial no campo Educação do Campo:
conteúdo e método, realizada em São Carlos, em 16 de outubro de 2013.
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a) sobre o papel da escola, que deve ser o clássico, qual seja, ensinar, até
porque  “[...]  clássico  na  escola  é  a  transmissão-assimilação  do  saber
sistematizado. Este é o fim a atingir” (SAVIANI, 1992, p. 25); 
b) sobre os conteúdos escolares5, que devem ser os produzidos ao longo da
história  e  sintetizados  pelas  ciências,  filosofia  e  artes,  isto  é,  o  “saber
sistematizado” (SAVIANI, 2019, p. 42),  as “[...]  objetivações humanas nas
suas  formas  mais  desenvolvidas  (SAVIANI,  2019,  p.  131),  porque  se
constituem no máximo desenvolvimento do espírito humano e,  como se
sabe,  “[...]  a  pedagogia  histórico-crítica  coloca  em  primeiro  plano  a
socialização pela escola das formas mais desenvolvidas do conhecimento
até aqui produzido pela humanidade” (DUARTE, 2011, p. 19). 

A seleção dos conteúdos clássicos tem gerado debate, tanto entre
os(as)  que  advogam  a  PHC  como  concepção  educativa  e  orientação  ao
trabalho pedagógico, quanto entre os(as) seus(uas) críticos(as). Mas Saviani
deixa  claro,  em  seus  escritos  e  exposições,  como  responde  a  essas
questões. Diz ele que “[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na
socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 1992, p. 22), ou seja, “[...] a
escola  diz  respeito  ao  conhecimento  elaborado e  não  ao  conhecimento
espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentário; à cultura
erudita e não à cultura popular” (SAVIANI, 1992, p. 22).

Gama e Duarte (2017) enfrentam a questão dos critérios de seleção
dos conteúdos no âmbito da PHC. Dizem eles que:

O processo de “seleção do conhecimento” a ser incorporado ao currí-
culo não deve se dar de maneira aleatória, mas com base no que é
necessário ao ser humano conhecer para enfrentar os problemas que
a realidade apresenta. A problematização da realidade pelo professor
como parte do método da prática pedagógica é fundamental, pois a
seleção do conhecimento que se vincula à definição dos objetivos de
ensino implica definir “prioridades” (distinguir o que é principal do
que é que secundário), o que é ditado “[...] pelas condições da situa-
ção existencial concreta em que vive o homem.” [...] Três princípios
para a “seleção dos conteúdos de ensino” - Relevância social do con-
teúdo; Adequação às possibilidades sociocognitivas do aluno e Obje-
tividade e enfoque científico do conhecimento - podem ser destaca-

5 “O ‘clássico’ não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente,
ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental,
como essencial. Pode, pois, se constituir como um critério útil para a seleção de conteúdos
do trabalho pedagógico.” (SAVIANI, 1992, p. 21)
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dos; pois estes possuem relação intrínseca entre si e com os princí-
pios metodológicos para o trato com o conhecimento (da síncrese à
síntese; simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade;
ampliação da complexidade do conhecimento e Provisoriedade e his-
toricidade dos conhecimentos). (GAMA; DUARTE, 2017, p. 522)

Na dinâmica educativa preconizada pela PHC, o processo de seleção
de conteúdos não ocorre desvinculado do método educativo. Conteúdo e
método encontram-se articulados dialeticamente nessa teoria pedagógica
crítica, cuja referência é o materialismo histórico-dialético. Na verdade, “A
base  teórica  da  pedagogia  histórico-crítica  parte  do  entendimento  da
formulação contida no ‘método da economia política’” (SAVIANI, 2013b, p.
76) e, assim sendo, adota 

[...] a concepção dialética [...] [do] ‘método da economia política’ [em
um] movimento que vai da síncrese (‘a visão caótica do todo’) à sínte-
se (‘uma rica totalidade de determinações e de relações numerosas’),
pela mediação da análise (“as abstrações e determinações mais sim-
ples’) [que se] constitui uma orientação segura tanto para o processo
de descoberta de novos conhecimentos (o método científico) como
para o processo de transmissão-assimilação de conhecimento (o mé-
todo de ensino). (SAVIANI, 1983, p. 77) 

O  método  para  a  PHC  não  é  algo  secundarizado,  pois  Saviani
entende que “[...] a questão central da pedagogia é o problema das formas,
dos processos, dos métodos; certamente, não considerados em si mesmos,
pois as formas só fazem sentido na medida em que viabilizam o domínio de
determinados conteúdos” (SAVIANI, 1992, p. 79).

Desse modo,  sob o  ponto de  vista  metodológico,  a  PHC propõe
algumas  diretrizes  gerais,  princípios  a  partir  dos  quais  deve  ser
desenvolvido  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Em  síntese,  pode-se
apresentar o caminho proposto pela PHC nos seguintes termos: partindo da
problematização6 da prática social é que o(a) professor(a) na escola -  ou
o(a)  educador(a)  nos  espaços  não  escolares  -  poderá  selecionar  os

6 Importa considerar que a noção de problema para Saviani consiste, exatamente, naquilo
que desafia a existência humana em determinado contexto. No livro Educação: do senso co-
mum à consciência filosófica encontra-se bem e claramente exposta essa noção problema, já
que nem todos os problemas guardam a problematicidade advogada por Saviani quando
está a tratar de um dos momentos metodológicos da PHC (cf. SAVIANI, 1980, p. 18- 23).
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conteúdos  clássicos  a  serem  transmitidos  pelos  meios  adequados  aos
alunos(as), considerando o seu desenvolvimento objetivo e subjetivo, bem
como a necessidade inexorável de instrumentalizados com esse aporte para
que possam ter melhores condições de superar os problemas identificados
(cf. SAVIANI, 1983, p. 73-76) na prática social vivida. Acredita a PHC que isso
poderá ocorrer porque os(as) alunos(as)-educandos(as)7, submetidos(as) ao
processo educativo por ela orientado, atingirão outro nível de consciência
de si  e do mundo, mais elevado que o sincrético senso comum, porque
sintético, induzindo-os(as) a uma nova postura/ação na prática social,  ou
seja,  o  trabalho  educativo  produzirá  neles(as)  uma  segunda  natureza
humana.  Eis  o  que Saviani  indica  como o “[...]  momento culminante do
processo educativo” (SAVIANI, 2019, p. 258), a ser alcançado em processos
de  ensino-aprendizagem  orientados  pela  PHC:  a  catarse8,  “[...]  isto  é,  a
incorporação na própria  vida dos alunos dos elementos constitutivos do
trabalho pedagógicos” (SAVIANI, 2019, p. 75).

Descritos  desse modo os  momentos metodológicos preconizados
por Saviani para a PHC, espera-se que tenha ficado evidente que essa teoria
pedagógica  não  desconsidera  o  saber  popular,  o  senso  comum,  “[...]  o
conhecimento  espontâneo  ligado  diretamente  à  experiência  cotidiana”
(SAVIANI, 1992, p. 22). Ao contrário, é indispensável que ele se manifeste
no processo educativo, seja para que o(a) professor(a)-educador(a) possa
saber qual é o nível de conhecimento presente na comunidade escolar a

7 A distinção aqui feita entre aluno(as) e educando(a) não pretende insinuar que alunos(as)
não sejam educandos(as) e nem quer entrar neste debate. O objetivo dessa distinção é ape-
nas e tão somente frisar que, embora a PHC tenha sido gestada na discussão acadêmica so-
bre a escola e sobre a educação, ela pode - e deve! - ser estendida às demais experiências
educativas, que se desenvolvem fora da escola, em espaços formativos como os promovidos
pelos movimentos sociais, por exemplo. Considera-se essa ampliação do espaço de atuação
da PHC importante no contexto presente, porque é indispensável ocupar esses locais na dis-
puta pela hegemonia, mesmo sabendo-se que a escola, atualmente ainda é a “[...] forma
principal  e dominante de educação, a escola veio a assumir no campo pedagógico papel
equivalente ao assumido pelo capital na esfera econômica.” (SAVIANI, 2016, p. 20)
8 “Inspirado nele [Gramsci] lancei mão da categoria “catarse” para caracterizar o quarto pas-
so do método da pedagogia histórico-crítica [...] quando o educando ascende à expressão
elaborada da nova forma de entendimento da prática social.  Pareceu-me que a acepção
gramsciana do termo “catarse”, entendendo-a como a ‘elaboração superior da estrutura em
superestrutura na consciência dos homens’ (GRAMSCI, 1978, p. 53) se revela perfeitamente
adequada para exprimir o momento da efetiva incorporação dos instrumentos culturais ,
transformados, pela mediação do trabalho pedagógico, em elementos ativos de transforma -
ção social” (SAVIANI, 2019, p. 258). Para aprofundar o conhecimento sobre a catarse na PHC,
recomenda-se cf. Cardoso; Martins (2014). 
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educar, seja para que auxilie o(a) professor(a)-educador(a) a identificar os
problemas vividos na prática social em que o processo educativo está sendo
desenvolvido.  A PHC não se  compromete é  com um tipo de escola  que
sobrevaloriza o senso comum, a tal ponto que ele seja não apenas o ponto
de  partida,  mas  também  o  ponto  de  chegada  do  processo  educativo,
desconsiderando, portanto, que transmissão-assimilação do conhecimento
elaborado na  forma  de  ciência,  filosofia  e  arte  é  papel  irretorquível  da
escola. Sob esse ponto de vista, são mais do que claras as posições dos(as)
que advogam a PHC: o senso comum presente na comunidade escolar, seja
ele expresso na forma de doxa (opinião) ou na de sofia (sabedoria fundada
na experiência de vida), precisa ser superado (por incorporação e não por
exclusão) pelo processo educativo, pois a finalidade da escola é propiciar
aos(às)  alunos(as)-educandos(as)  o  acesso  ao  maior  nível  de
desenvolvimento  do  espírito  humano que  a  humanidade  produziu,  “[...]
propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber
elaborado” (SAVIANI, 1992, p. 23), e ele se expressa na forma de episteme.
Insta dizer, pois, que as classes subalternas “[...] não pode erigir-se em força
hegemônica sem a elevação do nível cultural das massas” (SAVIANI, 2019,
154).  

A  boa  leitura  dos(as)  formuladores(as)  da  PHC  em  relação  ao
método  não  deixa  dúvidas  em  relação  ao  fato  de  que  essa  teoria
pedagógica  não  tem  “receita”  metodológica,  não  porque  eles(as)  não
queiram,  mas  porque  o  método  deve  estar  adequado  ao  movimento
dialético da prática social. Nas palavras de Saviani, tem-se que

Há os que imaginam que a uma concepção dialética de educação cor-
responde uma pedagogia dialética e, por consequência, uma didática
dialética. Assim pensando esperam por uma nova didática construída
em seu todo, com regras claras e acabadas, prontas para ser aplica-
das pelo professor em suas salas de aula. Nessa expectativa não se
dão conta de que é precisamente a concepção dialética que desauto-
riza tal entendimento.” (SAVIANI, 1989, p. 7)

Verificado como essa  questão tem sido encaminhada mesmo no
campo dos(as) que advogam a PHC, há que se considerar que ainda persiste

[...] certo equívoco em termos do método dialético no que se refere
ao movimento de superação da síncrese à síntese pela análise, redu-
zindo o fundamento do método a procedimento de ensino,  o que
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tem gerado um conjunto de simplificações, esquematismos e formali-
zação inadequada do método pedagógico em passos estanques e me-
canizados. (MARSIGLIA; MARTINS; LAVOURA, 2019, p. 6)

Os(as)  que  cometem  equívocos  como  esse  parecem  não  ter
entendido  que  as  formulações  metodológicas  de  Saviani  se  constituem
como  dialéticos  princípios  metodológicos  e  não  “receitas”  formais,
universais, invariáveis em qualquer prática social, como é o caso do “[...]
ensino tradicional [...] na medida em que este ensino perdeu de vista os
fins,  tornando-os  mecânicos  e  vazios  de  sentido  os  conteúdos  que
transmitia” (SAVIANI, 1992, p. 26). É tamanha a força da dialética do real,
determinando  o  método  da  PHC,  que  até  mesmo  os  “passos”  ou
“momentos” metodológicos preconizados por Saviani  são submetidos ao
movimento  da realidade concreta  em que o trabalho pedagógico esteja
sendo  executado,  porque  a  depender  “[...]  do  nível  atingido  pela
organização  da  sociedade”  (SAVIANI,  2019,  p.  141),  os  “passos”  ou
“momentos”  devem  se  alterar,  articular-se,  porque  não  são  elementos
estanques,  são dialeticamente articulados.  Saviani  cita exemplo disso ao
tratar da efetivação da PHC na educação do campo, na qual, por vezes, ao
problematizar o uso de 

[...]  sementes transgênicas ou a questão do uso de agrotóxicos na
agricultura [...]  esses momentos se imbricam [...]  ao desenvolver a
discussão  relativamente  à  problematização  [...]  será  necessária  a
apreensão do conceito [...]. Nesse processo unitário de problematiza-
ção-instrumentalização  criam-se  as  condições  para  emergir  o  mo-
mento catártico (SAVIANI, 2019, p. 141).

Todavia,  quando se apresenta a PHC para os(as)  profissionais  da
educação que a desconhece ou que têm sobre ela uma visão introdutória,
ou  ainda  quando  se  a  expõe  a  estudantes  de  Pedagogia  ou  das  mais
variadas Licenciaturas, é recorrente receber a pergunta: mas como se deve
proceder com o ensino orientado pela PHC? A resposta não é fácil porque,
ao  apresentar  os  momentos  metodológicos,  eles  nem  sempre  são
entendidos da forma dialética (como princípios a orientar ações), mas como
“receitas”  universalmente  válidas,  pela  dificuldade  de  exposição  da
abordagem  dialética  e  de  compreensão  dela.  Mal  compreendida  a
proposição metodológica da PHC, dela decorrem riscos à “aplicação”, como
é  o  caso  do  que  aqui  se  está  identificando  por  pedagogização:  um
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tratamento  lógico  formal  de  princípios  metodológicos  orientados  pela
lógica dialética.

A  PHC  não  tem  uma  “receita”  metodológica  pronta  e  nem
preferência por este ou aquele instrumento, técnica ou processo de ensino
quando se trata de viabilizar a assimilação de determinado conteúdo pelos
alunos(as)-educandos(as)  -  pode-se  utilizar  a  exposição  e  não  se  deve
empregar seminários ou mesmo rodas de conversa, por exemplo -, porque
o que  está  em questão  quando se  trata  de  definir  o  melhor  método a
empregar, segundo essa teoria pedagógica, é a finalidade, os objetivos a
atingir (produzir a catarse e, com ela, outra consciência e postura do sujeito
na  prática  social  -  uma  segunda  natureza  humana,  o  que  exige
instrumentalizá-los/as  com  os  conhecimentos  necessários  a  superar
problemas  identificados  na  realidade  vivida,  que  varia  nos  diversos
contextos em que o processo de ensino-aprendizagem é desenvolvido). Na
verdade, “[...] é o fim a atingir que determina os métodos e processos de
ensino-aprendizagem” (SAVIANI, 1992, p. 26), até porque 

A definição dos objetivos acarreta, por sua vez, a necessidade do le-
vantamento dos meios necessários à sua consecução. [...] Com efeito,
se a definição de objetivos resulta da tomada de consciência das ne-
cessidades que precisam ser satisfeitas numa determinada situação,
também os meios derivarão dessa mesma tomada de consciência da
situação. [...] a análise da situação, ao mesmo tempo que nos revela
o meio sobre o qual devemos agir, fornece-nos os meios através dos
quais iremos agir. (SAVIANI, 1980, p. 64 - itálico do autor)

Todavia,  sabe-se  que  não  é  nada  fácil  ao(à)  professor(a)-
educador(a) decidir-se por este ou aquele instrumento, técnica ou processo
de  ensino,  como também  tem sido  complicado  à  PHC enfrentar  outros
desafios concernentes às demais dimensões do processo educativo.

 
2. Os desafios da PHC em seu processo de consolidação como teoria
pedagógica crítica que se quer hegemônica

Se  a  PHC  avançou,  sobremaneira,  em  relação  à  formulação  dos
princípios, finalidades, conteúdos e métodos, muitas dificuldades ainda a
afetam  em  seu  processo  de  elaboração  e  consolidação  como  teoria
pedagógica que se quer hegemônica.
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A propósito, Saviani recorrentemente trata disso, como fez e faz em
textos,  seminários,  palestras,  disciplinas  e  videoconferências.  Em  um
recente livro, denominado Pedagogia Histórico-Crítica, quadragésimo ano:
novas  aproximações,  ele  trata  dos  desafios  internos  e  externos  à  PHC,
particularmente os  de viés  teórico e  político.  Sobre os  desafios teóricos
internos, ele cita o

[...] ‘grau de articulação dos aspectos psicológicos no interior da teo-
ria’ [...] à questão didático-pedagógica que abrange os procedimen-
tos metodológicos relativos ao desenvolvimento da prática de ensino
em sala de aula’ [...] os aspectos relativos à Arte, que se encontravam
menos desenvolvidos (SAVIANI, 2019, p. 219)

Em relação aos desafios teóricos e políticos externos, Saviani lista
vários entre os que “[...] dizem respeito aos limites impostos pela estrutura
social  que se  refletem na organização da educação brasileira”  (SAVIANI,
2019, p. 220), quais sejam

[...] o próprio desenvolvimento da teoria [...] sua apropriação por par-
te dos professores [...] ausência de um sistema educacional no Brasil,
[...] forma como está estruturado o ensino no país [...] descontinuida-
de das políticas educativas [...] as condições materiais de funciona-
mento da educação no Brasil [...] atual situação política do Brasil [...]
[caracterizada pela]  exacerbação  das  forças  de direita  numa onda
conservadora movida, no âmbito da sociedade civil, por uma espécie
de ‘ódio de classe’ e, no âmbito da sociedade política, por uma corre-
lação de forças saída das eleições de 2014, extremamente desfavorá-
vel aos que lutam pela superação da ordem vigente [...] a tendência
que já estava em curso deste os anos de 1990 de interferência dos in-
teresses do mercado, via organizações empresariais na educação pú-
blica com o beneplácito dos governos de plantão (SAVIANI, 2019, p.
220-221). 

Para além dos desafios apontados por Saviani, há outros, como os
relativos a duas dimensões inexoráveis das teorias pedagógicas: a avaliação
e a gestão.

Em relação à avaliação, cabe dizer que, no momento atual, é muito
incipiente, para ser generoso, a produção sobre isso no âmbito da PHC. Há
várias  hipóteses  explicativas  dessa  formulação  embrionária  e  entre  elas
cabe mencionar, por exemplo: 
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a) o limite da prática educativa desenvolvida no contexto atual, no qual a
avaliação  ocupa  papel  central  no  processo  de  controle  e  regulação  do
trabalho  educativo9,  o  que  impõe  óbices  às  experiências  avaliativas
alternativas; 
b)  o  fato  de  que  não  é  nada  fácil  conceber  um  processo  de  avaliação
condizente com os princípios, finalidade, métodos e conteúdo dessa teoria
pedagógica, já que o ponto culminante do processo educativo é a catarse,
nos termos gramscianos que Saviani a empregou. 

Considerando a centralidade da catarse  na PHC,  a  avaliação não
pode  se  resumir  à  avaliação  da  aprendizagem,  institucional  e/ou  de
sistemas de ensino (larga escala)10. Isso porque a catarse diz respeito não
apenas ao que ocorre no limite das relações escolares ou do sistema de
ensino em que o processo educativo do(a) aluno(a)-educando(a) está sendo
desenvolvido, mas também à prática social que ele desenvolve (na escola
e/ou fora dela) para superar os problemas identificados ao longo do ensino
e da aprendizagem orientados pela  PHC.  Em outros  termos,  a  avaliação
condizente com o que se preconiza com a catarse não pode se restringir ao
chão da escola, porque se deve avaliar como o(a) aluno(a)-educando(a) está
lidando, concretamente, com os problemas que lhe desafiam a existência
na  prática  social  por  ele(a)  vivida.  A  avaliação  na  PHC  não  se  reduz,
portanto,  apenas  a  averiguar  se  determinado  conteúdo  foi  assimilado
pelo(a) aluno(a)-educando(a), no movimento da síncrese à síntese mediado
pela abstração e análise, mas como o conhecimento foi por ele incorporado
à  sua  natureza,  ao  seu  habitus11,  transformando  não  apenas  a  sua

9 “A forma que a avaliação assume no interior da escola capitalista não pode ser desvincula -
da da própria forma de uma escola constituída para atender a determinadas funções sociais
da sociedade. Excluir e subordinar têm sido as funções preferenciais que estão na base da
organização da atual forma escola. As razões para tais funções se devem ao fato de que, nes-
ta visão, a sociedade é apresentada como um dado pronto e acabado devendo a juventude
conformar-se a esta. Isola-se a escola da vida e se elege o interior da sala de aula como palco
privilegiado do processo educativo. A forma que a avaliação toma é devedora dessas deci-
sões. Ao isolar-se da vida, a escola isola-se do trabalho socialmente útil, em seu sentido am-
plo, o qual poderia ser um elemento fundamental na própria constituição do processo de
avaliação da escola. Mas, para isso, a escola teria que assumir outra forma abrindo possibili-
dades para outras formas de avaliação também.” (FREITAS, 2010, p. 89)
10 Emprega-se aqui esses três tipos de avaliação baseado no livro de Freitas e outros (2014).
11 “[...] só se aprende, de fato, quando se adquire um habitus, isto é, uma disposição perma-
nente, ou, dito de outra forma, quando o objeto da aprendizagem se converte numa espécie
de segunda natureza. (SAVIANI, 1992, p. 28) 
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consciência, mas também a sua prática social “geral”, isto é, não restrita ao
ambiente educativo.

Dado que Saviani trabalha com o conceito de catarse em Gramsci,
bem como traduziu  a posteriori na PHC a proposta de escola unitária do
comunista  revolucionário  italiano  (cf.  MARTINS,  2017),  poderia  se  supor
que nas produções gramscianas se encontraria solução para esse problema
da indefinição da proposta de avaliação da PHC. Mas não, nas formulações
de  Gramsci  sobre  educação  e  escola  essa  questão  não  é  respondida
também. De modo que, quem se atrever a colaborar no desenvolvimento
da PHC sob esse ponto de vista, terá que envidar esforços no sentido crítico
e criativo, para formular uma proposição de avaliação coerente com o que
já  se  tem  bastante  consolidado  em  relação  aos  princípios,  finalidades,
conteúdos e métodos, que são fundamentados no materialismo histórico-
dialético.  

Assim  como  foi  descrito  ao  se  apresentar  o  déficit  da  PHC  em
relação à avaliação, a proposição de uma gestão educacional orientada por
essa teoria pedagógica crítica também é bastante incipiente e em Gramsci a
questão não está desenvolvida. Contudo, cabe dizer que, considerando os
fundamentos teórico-metodológicos da PHC, a proposição a ser formulada
sobre  gestão  educacional  deveria  estar  afinada  à  democracia,  não  à
democracia formal burguesa, mas a democracia concreta, nos termos em
que o marxismo a apresenta, que implica efetiva participação de todos(as)
os(as) integrantes da comunidade educativa nos processos de tomada de
decisão, particularmente, dos(as) alunos(as).

Avaliação e gestão constituem-se núcleos do que se pode chamar
da  forma  escolar  predominante  atualmente.  Sem  alterar  isso  ou  pelo
menos tensionar esse núcleo, será difícil  abrir espaços nas escolas e nos
sistemas de ensino para pedagogias críticas. A propósito, com diz Freitas, 

O grande problema das pedagogias críticas é que elas [...] [não] que-
rem alterar significativamente a forma escolar contemporânea. Per-
manecem no campo definido pelas classes dominantes, ou seja, o do
acesso ou não ao conhecimento. Como o capitalismo sonega tal co-
nhecimento às classes trabalhadoras, haveria então que garantir este
acesso. Tudo que se consegue avançar além disso, é que tal conheci-
mento deveria ser acessado “criticamente”. A forma escolar se man-
tém. (FREITAS, 2010, p. 96)
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Os desafios que a PHC vivencia têm sido enfrentados, atualmente,
por  um  conjunto  de  sujeitos,  individuais  e  coletivos,  com  ela
compromissados.  Mas,  na  última  década,  é  destacado  o  papel  nessa
empreitada dos(as) que se filiam à Psicologia Histórico-Cultural. O trabalho
que eles(as) têm realizado propiciou à PHC dar um salto qualitativo, pois
ainda  estava  por  ser  definida  a  referência  psicológica  dessa  teoria
pedagógica, e a Psicologia Histórico-Cultural impecavelmente tem cumprido
esse papel, mantendo a coerência teórico-metodológica, já que também se
filia ao materialismo histórico-dialético. De fato,

[...] há uma intermediação entre a pedagogia histórico-crítica e a psi-
cologia histórico-cultural  que pode ser expressa nos seguintes  ter-
mos: a pedagogia histórico-crítica é mediação para que a psicologia
histórico-cultural se constitua como a ciência dialeticamente fundada
do desenvolvimento do psiquismo humano e a psicologia histórico-
cultural é mediação para que a pedagogia histórico-crítica se cons-
trua como a  ciência  dialeticamente fundada da formação humana
tendo em vista o objetivo de produzir, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto
dos homens. (SAVIANI, 2015, p. 41)

Entre  os  méritos  do  encontro  tardio  entre  a  PHC e  a  Psicologia
Histórico-Cultural, importa destacar que a articulação entre elas possibilitou
à  primeira  estender  as  formulações  originárias  de  Saviani  à  “educação
infantil” (SAVIANI, 2019, p. 260).

Contudo, a forte presença dos debates psicológicos no interior da
PHC oferece o risco da “psicologização”. Com este termo indica-se o risco
de  reduzir  a  PHC  a  um  sistema  de  conhecimento  e  de  orientação  de
desenvolvimento  do  indivíduo,  particularmente  de  seu  psiquismo,  da
dimensão subjetiva e moral que o identifica em diferentes fases da vida,
sem considerar os aspectos da totalidade social da qual ele faz parte e que
nele incidem na sua formação também.

Os  principais  expoentes  da  contribuição  da  Psicologia  Histórico-
Cultural à PHC, como Newton Duarte, Lígia Martins e Ana Carolina Galvão,
entre outros(as), apresentam-se como tendo plena consciência desse risco
e não se deixam por ele se levar.  Mas o risco se mantém, porque nem
todos(as) têm a consciência desses valorosos formuladores da PHC.

Aliás,  cabe  dizer  que a  forte  presença do debate  psicológico  no
interior da PHC também tem implicado fazer subsumir outras referências
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teórico-metodológicas  da  PHC  e  esse  é  um  desafio  a  enfrentar.  Nesse
quesito, Gramsci parece ser um exemplo a mencionar (Lênin poderia ser
outro), porquanto mesmo sabendo que o comunista italiano exerceu forte
influência no originário processo de formulação da PHC por Saviani, hoje há
pessoas articulando (em palestras, textos e lives, por exemplo) a PHC com a
Psicologia  Histórico-Cultural,  mas  sem  considerar  a  contribuição  de
Gramsci.

3.  Gramsci  e  a  escola  unitária  do  trabalho  dos  pioneiros  da
educação russa: inspirações ao processo de construção coletiva da
PHC

Se o legado de Gramsci não ajudar muito a superar as indefinições
da PHC em relação à gestão e à avaliação, ele poderá auxiliar os(as) que
estão  se  propondo  a,  coletivamente,  construir  a  PHC  como  teoria
pedagógica crítica que se quer hegemônica.

Dado  o  risco  de  pedagogização  da  PHC,  como  anteriormente
mencionado, Gramsci pode ser tomado como antídoto, porque tem claras
formulações sobre a práxis, que, a propósito, são tão significativas, que o
comunista  italiano  chega  a  identificar  o  materialismo  histórico-dialético
como filosofia da práxis. A partir das formulações de Gramsci sobre a práxis,
entende-se  melhor que os princípios  metodológicos  da  PHC,  formulados
por  Saviani,  não  podem  se  reduzir  a  mecânicos  e  formais  passos,  pois
devem ser assumidos em cada processo de ensino-aprendizagem de acordo
como contexto no qual se desenvolve. Na verdade, o conceito de práxis,
que expressa  a  articulação dialética entre  teoria  e  prática,  com vistas  à
transformação de  alguma realidade,  natural  ou  social.  se  incorporado à
teoria  pedagógica,  impede-a  de  desconhecer  ou  de  não  levar  em
consideração a situação concreta em que o trabalho educativo esteja sendo
desenvolvido.  Ao contrário,  é  justamente a realidade concreta que deve
guiar a teoria pedagógica a definir os meios para que alcance os objetivos
que se propõe a atingir, porquanto “[...] a prática é a razão de ser da teoria
[...] A teoria depende, pois, radicalmente da prática” (SAVIANI, 2019, p. 73).
Obviamente,  por  realidade  concreta  não  se  está  se  reportando  a  uma
abstração sobre o real e nem ao empírico (a realidade entendida conforme
se manifesta diretamente, imediatamente, ao sujeito), pois o concreto é um
“Processo, porque o concreto não é dado (o empírico) mas uma totalidade
articulada, constituída e em construção. O concreto é, pois, histórico: ele se
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dá e se revela na e pela práxis” (SAVIANI, 1980, p. 12), sendo, portanto,
apenas captado/compreendido/explicitado de modo mediatizado.

Nas  palavras  de  Gramsci,  esse  procedimento  determinado  pela
práxis  é característico, é inexorável  ao materialismo histórico-dialético; a
saber: “[...] negar a ‘filosofia absoluta’ ou abstrata e especulativa” (Cad. 10,
§  31  -  GRAMSCI,  1999,  p.  341),  porque  os  problemas  teóricos  ganham
objetividade, materialidade na história, fazendo com que a relação entre
teoria e prática deva ser concebida de forma a que “A precedência passa à
prática,  à  história  real  das  modificações  das  relações  sociais,  das  quais,
portanto (e  portanto,  em última análise,  da  economia),  surgem (ou são
apresentados) os problemas que o filósofo se propõe e elabora” (Cad. 10, §
31 - GRAMSCI, 1999, p. 342). De fato, “Para a filosofia da práxis o ser não
pode  ser  separado  do  pensar,  o  homem  da  natureza,  a  atividade  da
matéria,  o  sujeito  do objeto;  se  se  faz  esta  separação,  cai-se  numa das
muitas formas de religião ou na abstração sem sentido” (Cad. 10, § 38 -
GRAMSCI, 1999, p. 175).

Insta reiterar que é tão significativa a práxis à PHC, que a superação
da abstração e da abordagem empírica, fenomênica, ao tomar a realidade
educativa  pelo  método  dialético,  que  quer  produzir  no  pensamento  o
movimento do real, corresponde, no âmbito filosófico, à “[...] passagem do
senso  comum  à  consciência  filosófica  [que]  é  condição  necessária  para
situar a educação numa perspectiva revolucionária” (SAVIANI, 1980, p. 13).
Como  se  percebe,  é  a  lógica  dialética,  e  não  a  formal,  que  preside  o
processo de formulação e efetivação da PHC, e essa lógica “[...] não tem por
objeto  as  leis  que  governam o  pensamento  enquanto  pensamento.  Seu
objeto  é  a  expressão,  no  pensamento,  das  leis  que  governam  o  real”
(SAVIANI,  1980,  p.  13).  Desta  feita,  é  contrassenso  tomar  os  princípios
metodológicos  da  PHC  como  formais  e  mecânicos  passos  a  serem
progressivamente seguidos em qualquer processo educativo.

Além  disso,  como  Gramsci  politiza  o  processo  educativo,
descartando  a  neutralidade,  ele  impõe  aos(às)  professores(as)-
educadores(as) a exigência de saberem exatamente os objetivos a atingir
com o processo educativo. Desse modo, as finalidades a alcançar se tornam
critério para selecionar não apenas os conteúdos, mas também os meios a
empregar na transmissão deles ao(à) aluno(a)-educando(a), rompendo toda
e qualquer formalidade, mecanicidade metodológica.

De fato, se Gramsci alimentou as análises pedagógicas de Saviani ao
formular a PHC, como ele próprio reconhece em todo o Capítulo 15 do livro
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Pedagogia  Histórico-Crítica,  quadragésimo  ano:  novas  aproximações,  o
comunista  revolucionário  italiano  ainda  pode  continuar  cedendo
combustível  à  PHC em seu  processo  de  construção  coletiva.  Observe-se
que, para enfrentar o risco da psicologização, ele oferece armas poderosas,
porquanto colabora para superar a visão individualista do sujeito educativo,
uma  vez  que,  mesmo  considerando  importante  as  particularidades
cognitivas-afetivas-comportamentais dos indivíduos e seu psiquismo, é nele
determinante  a  questão  de  classe,  porque  ele  também  é  síntese  de
múltiplas determinações que o real lhe impõe.

Gramsci não entende o indivíduo na perspectiva do individualismo
burguês,  como  uma  mônada  (unidade  orgânica  simples)  autônoma  e
autossuficiente,  cuja  personalidade  é  determinada  pela  subjetividade  e
intersubjetividade que lhe é própria, mas como um “bloco histórico”12, com
todas  as  intercorrências  classistas  que  essa  identificação  guarda13.  Nas
palavras dele:

O homem deve ser concebido como um bloco histórico de elementos
puramente subjetivos e individuais e de elementos de massa e objeti-
vos ou materiais,  com os quais o  indivíduo está  em relação ativa.
Transformar o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer
a si  mesmo, desenvolver a si  mesmo. [...] a síntese dos elementos
constitutivos da individualidade é “individual”, mas ela não se realiza
e desenvolve sem uma atividade para fora, transformadora das rela-
ções externas, desde aquelas com a natureza e com os outros ho-
mens em vários níveis, nos diversos círculos em que se vive, até a re-
lação máxima, que abarca todo o gênero humano. (Cad. 10, Parte II, §
48 - GRAMSCI, 1999, p. 406)

Se o conceito de práxis e de bloco histórico em Gramsci colaboram
para que a PHC enfrente os desafios que está a vivenciar, particularmente
em relação ao risco do que neste texto está identificado por pedagogização
e  psicologização,  por  sua  vez,  a  escola  única  do  trabalho,  efetivada  na
Rússia entre os anos de 1917 a 1931, poderá ser inspiração aos(às) que se

12 “A estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto comple-
xo e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produ-
ção.” (Cad. 8, § 182 - GRAMSCI, 1999, p. 250)
13 Para aprofundar essa discussão sobre a formação da personalidade em Gramsci, cf. Ragaz-
zini (2005).
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atreverão  a  colaborar  no  processo  de  formulação  de  proposições  sobre
avaliação e gestão na PHC.

Se a PHC é uma tradução a posteriori da escola unitária de Gramsci
(MARTINS, 2017) e se essa proposta escolar formulada pelo comunista re-
volucionário italiano pode ser interpretada como tradução da escola única
do trabalho dos pioneiros da educação russa ou, pelo menos, como “mode-
lo” inspirador (MANACORDA, 1990, p. 150), há entre PHC e escola única do
trabalho alguma aderência. Observe-se que é a mesma a basilar referência
teórico-metodológica de ambas, qual seja o materialismo histórico-dialéti-
co. Além disso, a PHC e os(as) pioneiros(as) da educação russa, isto é, os(as)
que se articularam ao Narkompros - Comissariado do Povo para a Instrução
Pública (Krupskaia, Pistrak, Shulgin e Lunatcharski, por exemplo), partilham
também de um fundamento comum: tomar o trabalho como princípio edu-
cativo. Eles defendiam “[...] que os estudantes se conectem com essa vida
para resolver problemas concretos que estão acontecendo na comunidade"
(FREITAS, 2020, s/p.). Além disso, a liderança maior da Revolução Russa e,
portanto, do Narkompros, Lênin, advogava a necessidade de, no processo
formativo do novo ser humano russo, oferecer às classes subalternas o “[...]
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos conquistados pela huma-
nidade sob o jugo da sociedade capitalista” (LÊNIN, 1977, p. 125), ao que
Krupskaia consentia, acrescentando que a educação deveria ser "[...] direci-
onada para o desenvolvimento de todas as capacidades de cada criança,
elevando o nível de sua atividade e de sua consciência, em prol do desen-
volvimento  pleno  de  sua  personalidade,  de  sua  individualidade"
(KRUPSKAYA apud PROZOROV, 1958-1959, p. 35).

Em relação à gestão escolar, as escolas russas, seguindo os funda-
mentos da escola única do trabalho, eram administradas por coletivos tri -
partites, nos quais deveriam estar reunidos os(as) trabalhadores(as) da uni-
dade, um número igual de pessoas representantes da comunidade e de es-
tudantes. Pistrak, na Escola Lepechinsky, entre 1918 e 1924, promoveu uma
experiência educacional sustentada na gestão participava, na autogestão14.
A propósito, “[...] o próprio documento de declaração dos princípios da es-
cola dizia o seguinte: ‘as crianças devem participar de toda a vida escolar,
para isso, elas devem usar o direito de auto-organização e manifestar ajuda
e atitude ativa coletiva’.” (FREITAS, 2020, s/p.)
14 Interessante observar que a autogestão é, justamente, um dos elementos basilares
da proposta dos libertários para a gestão escolar e, também, foi experimentada por
Makarenko nas colônias de Gorki e Dzerjinsk. 
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Na  construção  do  novo  sistema  educativo  russo,  contra  a
reacionária escola czarista, o Narkompros comprometeu-se em superar 

[...] o carácter burocrático. Queremos um autêntico poder do povo,
isto é, a entrega de todo o poder às massas. A nossa orientação é,
portanto, a de interessar a população pela escolaridade, de modo a
que o professor seja eleito e controlado pela população, que a popu-
lação local, organizada em comitês ou em sovietes, assuma a direção
suprema da escola. (LUNATCHARSKI, 1988, p. 14)

No que concerne  à  avaliação,  Lunatcharski,  como Comissário  do
Povo para a Instrução Pública, assinou uma Resolução sobre essa questão, e
isso em 1918, bem no início da construção da escola única do trabalho. Ela
dizia o seguinte:

Parágrafo 1o: Fica revogada a aplicação do sistema de avaliação dos
conhecimentos e do comportamento dos estudantes em todos os ca-
sos da prática escolar sem exceção. 
Parágrafo 2o: A transferência de uma série para outra e a emissão de
Certificados serão feitas com base no êxito dos estudantes, segundo
pareceres  do conselho  pedagógico  sobre  a  realização  do  trabalho
acadêmico. (LUNATCHARSKI apud PRESTES; TUNES, 2017, p. 255)

Como se percebe, a escola única do trabalho, formulada e efetivada
pelo Narkompros, assumia uma concepção de avaliação não quantitativa e
nem, muito menos, classificatória. Os pioneiros tinham, de fato, uma noção
clara que, para construir um ser humano novo, contando com o sistema
escolar,  a  avaliação  deveria  ser  qualitativa,  cumulativa,  processual  e
produzida  não  por  um(a)  docente  em  particular,  mas  por  um  trabalho
didático-pedagógico  coletivo,  algo  aderente  aos  objetivos  gerais  da
revolução socialista.

A guisa de conclusão

Finalmente,  cabe  resgatar,  em  síntese,  os  argumentos  lançados
anteriormente  no  texto  e  sugerir  caminhos  para  a  continuidade  de
pesquisas sobre a PHC.

De fato, essa teoria pedagógica tem se tornado mais conhecida nos
últimos tempos e também tem se expandido no território nacional, seja em
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escolas e/ou em sistemas de ensino, seja em espaços não escolares que
desenvolvem processos educativos. Acredita-se que parte disso se deve ao
fato de que a PHC é uma proposição pedagógica bem formulada, coerente
com a matriz teórico-metodológica que a sustenta: materialismo histórico-
dialético.  Isso  devido  ao  originário  trabalho  de  Saviani  e  de  muitos(as)
sujeitos individuais e coletivos, que hodiernamente estão se dedicando ao
processo de sua lapidação e efetivação em diferentes espaços educacionais.

Contudo, entre os elementos integrantes da PHC, há alguns mais
consolidados e outros menos.  Foram apresentados no texto argumentos
que  sustentam  a  interpretação  de  que  os  princípios,  as  finalidades,  os
conteúdos e os métodos estão mais avançados em relação à formulação, o
que não significa que não há nada mais a ser discutido ou acrescentado em
relação a eles. A gestão e a avaliação, por sua vez, ainda não alcançaram o
mesmo nível de desenvolvimento, porquanto estarem formuladas de modo
incipiente no âmbito da PHC.

Se  Gramsci  é  uma  referência  das  mais  significativas  à  originária
formulação  que  Saviani  produziu  sobre  a  PHC,  na  proposição  de  escola
unitária  que  ele  legou  e  nas  reflexões  que  fez  sobre  educação,  não  há
elementos suficientes para colaborar no processo de formulação de uma
proposta melhor delineada de gestão e de avaliação. Entretanto, nele se
encontram  elementos  mais  do  que  suficientes  para  evitar  os  riscos
presentes  de  pedagogização  e/ou  de  psicologização  dessa  teoria
pedagógica.  Desse  modo,  para  superar  o  problema  de  formulação
embrionária  da  gestão  e  da  avaliação  na  PHC,  é  sugerido  adotar  como
referência  as  proposições e experiências vivenciadas  na  Rússia,  entre  os
anos de 1917 a  1931,  com a escola única  do trabalho dos pioneiros  da
educação, particularmente entre os seus principais protagonistas, atuantes
junto ao Narkompros: Krupskaia, Pistrak, Shulgin e Lunatcharski.

É indispensável à PHC superar os desafios que a ela se apresentam
no momento presente e consolidar os avanços até então obtidos, porque 

O que se propõe é que ela desempenhe, em relação à educação, pa-
pel análogo à teoria elaborada por Marx. Assim como Marx esperava
que sua teoria da sociedade pudesse servir como uma arma nas mãos
do proletariado em sua luta por instaurar outra forma social, também
se espera que a pedagogia histórico-crítica sirva como uma arma nas
mãos dos trabalhadores para instaurar relações educativas que cor-
respondam  às  suas  necessidades  e  aspirações.  (SAVIANI,  2019,  p.
159)
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Espera-se  que  essas  conclusões  sejam  um  convite  para  que
novos(as)  e/ou  experientes  pesquisadores(as)  do  campo  da  educação
possam  aceitar  o  desafio  de  colaborar  no  processo  de  lapidação  e  de
efetivação da PHC, dando continuidade ao desenvolvimento dessa teoria
pedagógica crítica nos liames da perspectiva materialista histórico-dialética,
com vista a produzir e a efetivar um instrumento cultural que favoreça a
luta  das  classes  subalternas  para  superar  o  capitalismo  como  modo  de
produção  e  reprodução  da  vida  social  e,  assim,  construir  uma  nova
civilização.

Referências 

CARDOSO, Mário M. R; MARTINS, Marcos F. A catarse na Pedagogia 
Histórico-Crítica. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 57, p. 146-164, 
jun. 2014. Disponível em: 
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/
8640409. Acesso em: 04 fev. 2021.

DUARTE, Newton. Fundamentos da pedagogia histórico-crítica: a formação 
do ser humano na sociedade comunista como referência para a educação 
contemporânea. In: MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão (Org.). Pedagogia 
histórico-crítica: 30 anos. Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 7-22.

FREITAS, Luiz Carlos de. Avaliação: para além da “forma escola”. Educação: 
Teoria e Prática, v. 20, nº 35, jul.-dez.-2010, p. 89-99. Disponível em: 
https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/
view/4086. Acesso em: 28 fev. 2021. 

FREITAS, Luiz Carlos de. In: GUIMARÃES, Cátia. Escola unitária. 
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7
CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA CLASSE

TRABALHADORA*

Jorge Fernando Hermida 
Soraya Franzoni Conde

Este  capítulo objetiva, principalmente, contribuir com proposições
teóricas às  práticas  educacionais  transformadoras na  educação infantil  a
partir do Materialismo Histórico-Dialético, da Pedagogia Histórico-Crítica e
da Teoria Histórico-Cultural. Para tanto, realizamos um resgate histórico da
concepção de criança, infância e educação a partir de autores de filiação
marxista  a  fim  de  desmitificar  as  visões  idealistas  e  apriorísticas  dos
conceitos  de  infância  e  de  educação  provenientes  de  perspectivas  pós-
modernas,  a  exemplo  da  pedagogia  da  infância  e  da  pedagogia  das
competências  -  ambas  de  inspiração  neoliberal  e  ultraliberal.  Buscamos
também  colaborar  com  o  processo  de  desconstrução  das  propostas
educativas  de  cunho controlador  e  disciplinantes  do  sistema capitalista,
para nos assentarmos em uma perspectiva contra-hegemônica, favorável a
uma  proposta  de  educação  infantil  ousada  e  transformadora,  sob  a
perspectiva da classe trabalhadora. A partir da dialética passado, presente e
futuro, e da 11 Tese sobre Feuerbach (MARX, 2007), defendemos a ideia de
que mais importante do que entender de forma acrítica como a criança se
tornou  o  que  ela  é  hoje,  é  compreender  como,  através  da  educação,
podemos transformá-la em um sujeito crítico, transformador, plenamente
desenvolvido, contrário aos dogmas obscurantistas e a todas as formas de
injustiça, opressão e violência social existentes.

Nossa busca conceitual parte do pressuposto de que a pedagogia
histórico-crítica é uma pedagogia concreta, pois considera seus educandos
como  sendo  a  síntese  das  relações  sociais,  como  seres  historicamente
situados  e  constituídos  pelas  condições  do  seu  meio  natural  e  cultural
(SAVIANI e DUARTE, 2012). Enquanto a pedagogia tradicional considera os
educandos  como  indivíduos  abstratos -  isto  é,  “...como  expressões
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particulares da essência universal que caracterizaria a realidade humana...”
(SAVIANI  e  DUARTE,  2012,  p.  79),  e  a  pedagogia  moderna os  considera
como  indivíduos empíricos, “...como sujeitos singulares que se distinguem
uns  dos  outros  pela  sua  originalidade,  criatividade  e  autonomia,
constituindo-se  no  centro  do  processo  educativo”  (Idem,  p.  79),  para  a
pedagogia  histórico-crítica  os  educandos  são  indivíduos  concretos,  que
“...manifestam-se como unidade da diversidade,  ‘uma rica  totalidade de
determinações  e  de  relações  numerosas’,  síntese  das  relações  sociais”
(SAVIANI e DUARTE, 2012, p. 79).

Porém, quando nos debruçamos na legislação educacional vigente,
percebemos que tanto a formulação das leis - a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação  Nacional  (LDBEN)  de  1996,  os  Planos  Nacionais  de  Educação
(PNE) de 2001 e 2014, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de
2007 dentre outras -  quanto às proposições de natureza pedagógica -  o
Referencial  Curricular Nacional  da Educação Infantil (RCNEI) de 1998 e a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017 - foram orientadas por
fundamentos  pedagógicos  (pedagogia  da  infância)  e  políticos
(neoliberalismo; ultraliberalismo) que propõem a continuidade das relações
sociais  que  caracterizam  a  formação  social  e  econômica  predominante
reformada  e  não  transformada  -  portanto,  favorável  à  manutenção  dos
modos capitalistas de produção.

Analisemos,  por  exemplo,  a  última política educacional  aprovada
para o setor de ensino da Educação Infantil: a BNCC, de 2017. Homologado
no final  de  2017 pelo governo golpista  de  Michel  Temer,  o  documento
passou  a  ser  obrigatório  a  partir  de  2020  e  organiza  as  atividades  por
campos de experiência, nos quais a aprendizagem torna-se sua categoria
principal.  Inspirada  na  pedagogia  da  infância  e  na  pedagogia  das
competências, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças valorizam
a perspectiva  da  integração  da  criança  no  seu  ambiente  e  fomentam a
resolução de situações-problemas na perspectiva do aprender a aprender,
como  descrito  por  Duarte  (2008).  Esta  forma  de  conceber  a  educação
tornou-se hoje hegemônica, inspira uma vasta produção acadêmica e uma
forte presença nas universidades brasileiras.  Dela decorrem conceitos de
criança e de infância idealistas, que não são representativos das crianças e
das infâncias brasileiras.

Para Conde e Costa (2019), tornou-se comum a academia brasileira
reconhecer a existência de um sentimento amoroso para com as crianças
que, desde o advento da modernidade, seria o responsável pelos avanços
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científicos e  legislativos na área da Educação Infantil.  Essa  mesma visão
crítica de denúncia a essa perspectiva idealista sobre a infância também
está presente nos trabalhos de Hermida (2020a e 2020b). Mesmo sendo em
artigos  diferentes,  quando  Conde  e  Costa  (2019)  e  Hermida  (2020a  e
2020b)  analisaram a  vasta  produção acadêmica  nacional  e  internacional
que versa sobre criança e infância (artigos, livros, etc.), constataram a exis-
tência de um consenso presente na esmagadora maioria das produções ci-
entíficas: de que com o advento da sociedade industrial no século XVII hou-
ve um processo de valorização das crianças pela sociedade a qual, perante
o desenvolvimento das forças produtivas emergentes, passou a reconhecer
as especificidades das crianças em relação aos adultos e, portanto, a pro-
tegê-las, propiciando as condições para a formulação da concepção de in-
fância.  A emergência  do reconhecimento das especificidades da infância
ocorreu paralelamente à desconstrução da antiga sociabilidade feudal, do
desenvolvimento da maquinaria e da grande indústria, cujo ritmo produtivo
incomensurável e embrutecedor, dialeticamente, fez com que parte da po-
pulação  não  precisasse  trabalhar.  Mesmo  assim,  muitos  autores  pós-
modernos indicam que o nascimento espontâneo de um sentimento amo-
roso pela criança e sua infância no seio da família seria responsável pela
conquista de direitos e outros avanços para essa população (ARIÈS e DUBY,
2009a e 2019b; ARIÈS, 2015; KLEIN, 2012; KUHLMANN JUNIOR, 1998; DEL
PRIORE, 2007).

Na  opinião  dos  autores  deste  artigo,  a  esmagadora  maioria  dos
estudiosos que abordam temas vinculados à criança e à infância parte de
visões idealistas, parciais e descontextualizadas, construídas a partir de um
modelo  de  criança:  a  criança  europeia  branca,  de  família  monogâmica
constituída e pertencente às camadas sociais abastadas. Isto posto, cabe o
seguinte questionamento: Por que essas visões idealistas de criança e de
infância deixaram de lado (intencionalmente ou por descuido?) as crianças
filhas da classe trabalhadora e as crianças do mundo além-mar, as quais
faziam e continuam a fazer parte da ampla maioria das crianças do século
XVIII  até  nossos  dias?  Esse  “esquecimento”  torna-se  contraditório  e
paradoxal quando se constata na literatura marxista que, além de serem
maioria na época, as crianças filhas da classe trabalhadora foram sujeitos
históricos responsáveis tanto pela alavancagem das mudanças econômicas
como  pelos  avanços  sociais  ocorridos  do  século  XVIII  até  nossos  dias
(HOBSBAWM,  2001,  2005,  2015a,  e  2015b;  THOMPSON,  2002a,  2002b;
DOBB, 1983; ENGELS, 2010 e MARX, 2010, 2013).
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As  considerações  supracitadas  nos  orientaram  a  elaborar  as
seguintes  questões  norteadoras:  É  possível  conceber  um  conceito  de
infância materialista, que respeite a natureza concreta das crianças e sirva
para  se  contrapor  às  visões  idealistas  sobre  o  tema?  Como  podemos
contribuir  com  formulações  conceituais  que  sirvam  para  conceber  uma
outra educação para a criança, que seja ao mesmo tempo compatível com a
construção de uma nova sociedade, sem exploração e opressão?

O desafio teórico e político ao qual nos propomos aqui é contribuir
para  a  construção  de  conceitos  de  criança  e  de  infância  que  sejam
compatíveis com uma proposta educacional que, a exemplo da pedagogia
histórico-crítica, seja favorável a uma transformação social que supere as
desigualdades sociais que caracterizam as sociedades divididas em classes.
Nesse sentido,  partimos da XI  Tese sobre Feuerbach (MARX,  2007)  para
afirmar que mais importante do que compreender a criança como ela é,
também passa a ser fundamental  compreender a sua trajetória histórica
para assim podermos contribuir para transformá-la em um novo sujeito.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa histórica,
apoiada  em  uma  interpretação  marxista  da  história  (GRAMSCI,  1991;
MARX,  2010;  2013).  Desde a Filosofia da Práxis,  entendemos o trabalho
como sendo uma categoria basilar do ser social. Entretanto, sob a forma
capitalista  de  produção,  o  trabalho  adquire  contornos  específicos  e
desumanizantes para a classe trabalhadora, o que influencia sua educação e
cultura.  Escolhemos  esse  método  porque  ele  nos  propicia  uma
compreensão  global  dos  fenômenos  investigados,  a  partir  da  premissa
básica da existência de contradições, conflitos e lutas de classe na história,
desde seus primórdios até os dias atuais. 

Para responder tais questionamentos, este texto foi organizado em
três partes: na primeira nos preocupamos em entender como a criança, sua
educação e  a  infância  foram sendo concebidas  ao longo da história,  de
acordo  com as  transformações  no  modo de  produção da  existência,  da
antiguidade  até  os  primórdios  da  revolução  industrial  numa perspectiva
materialista  e  dialética.  Na  segunda  e  terceira  parte,  abordamos  a
problemática conceitual vinculada à criança, infância e educação desde a
perspectiva  do  trabalho,  e  como  a  tríade  escola-legislação-religião
contribuiu na educação dos filhos da classe trabalhadora, sempre deixando
em evidência nosso ponto de vista: as conquistas vinculadas à infância e à
educação  dos  filhos  da  classe  trabalhadora  não  foram  propiciadas  pelo
aparecimento  de  um  sentimento  fenomênico  à  priori,  mas  sim  pelas
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condições relacionadas ao modo de produção da vida,  do trabalho e da
ciência  às  quais  culminaram no desenvolvimento de condições objetivas
que  permitiram  o  reconhecimento  da  criança  enquanto  sujeito  social
diferente dos adultos na sociedade capitalista.

1. Criança, infância e educação da antiguidade até os primórdios da
revolução industrial

Independentemente  da  abordagem adotada  é  possível  constatar
que  a  preocupação  com  as  crianças  e  sua  infância,  identificada  nas
pesquisas dos últimos cinquenta anos no Brasil  e no mundo, não foi um
atributo presente em grandes momentos da história da humanidade. Ao
contrário. Em uma perspectiva de longa duração, podemos afirmar que as
crianças e suas infâncias têm ocupado um lugar secundário e irrelevante.
De fato, até os séculos XVII e XVIII, a ciência desconhecia as crianças e a
infância como objetos de estudo interessantes (HERMIDA, 2020b).

Para  entender  o  valioso  aporte  das  crianças  filhas  da  classe
trabalhadora para o desenvolvimento de um novo ethos social a partir dos
séculos  XVIII  e  XIX,  precisamos  entender  como a  criança  e  sua  infância
foram sendo compreendidas no transcurso do desenvolvimento das forças
produtivas e da organização social dominante nas comunidades primitivas
nos  primórdios  da  humanidade,  até  a  emergência  e  consolidação  da
formação social capitalista. Concebemos neste artigo o conceito de infância
como  uma  síntese  das  relações  sociais  nas  quais  a  criança  está
historicamente  situada,  sendo também determinado pelas  condições  do
seu meio natural e cultural, ao tempo que a educação é concebida como
fenômeno social  de superestrutura,  condicionada pela realidade social  e
econômica (PONCE, 1988).

Segundo  Engels,  para  que  o  homem  evoluísse  para  além  da
humanidade e “...para que se efetivasse o maior dos progressos já exibido
pela natureza, fazia-se necessário um elemento adicional: a substituição da
capacidade de defesa de que carecia o indivíduo pela força unida e pela
cooperação da horda” (ENGELS,  2019,  p.  42).  Quanto mais  voltamos na
história, mais o indivíduo que produz aparece como dependente, “...como
membro de um todo maior: de início, e de maneira totalmente natural, na
família e na família ampliada em tribo [stamm]; mais tarde, nas diversas
formas  de  comunidade  resultantes  do  conflito  e  da  fusão  das  tribos”
(MARX,  2011,  p.  40).  Na  comunidade  primitiva,  homens,  mulheres  e
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crianças gozavam de uma certa igualdade. A produção era comunitária e os
produtos eram imediatamente consumidos. Com instrumentos de trabalho
simples  e  a  produção  voltada  aos  valores  de  uso  e  não  de  troca,  a
organização da vida, da família e a educação da criança ocorriam de forma
distinta da atual, inaugurada pelo modo capitalista de produção. Assim, as
crianças deviam acompanhar os adultos em todos os trabalhos vinculados à
caça, à colheita e à pesca.

Usando uma terminologia a gosto dos educadores atuais, diríamos
que, nas comunidades primitivas, o ensino era para a vida e por meio
da  vida.  Para  aprender  a  manejar  o  arco,  a  criança  caçava;  para
aprender a guiar um barco, navegava. As crianças se educavam to-
mando parte nas funções da coletividade. E porque tomava parte das
funções sociais, elas se mantinham, não obstante as diferenças natu-
rais, no mesmo nível que os adultos (PONCE, 1988, p,18-9).

A  educação  nas  comunidades  primitivas  ocorria  inserida  no
contexto e de acordo com a vida e as necessidades de cada comunidade.
Numa sociedade que não era dividida em classes, era a própria vida social
que alocava as crianças no caminho das normas, dos hábitos, da cultura e
dos  costumes.  Ponce  (1988)  nos  alerta  para  o  período  de  transição  do
homem  primitivo  para  o  homem  antigo,  quando  surge  a  propriedade
privada  dos  meios  de  produção  e  a  divisão  entre  duas  classes  sociais
opostas.  Isto  porque  “[…]  aparecem  também,  como  consequências
necessárias,  uma religião  com deuses,  a  educação secreta,  a  autoridade
paterna,  a  submissão  da  mulher  e  dos  filhos,  e  a  separação  entre  os
trabalhadores e os sábios'' (PONCE, 1988, p. 31-2).

Nas  origens  da  civilização  ocidental (Grécia  e  Roma  antigas),  o
nascimento de uma criança romana não era apenas um fato biológico, já
que, para ser recebido na sociedade, essa criança deveria ser aceita pelo
chefe de família. A contracepção, o aborto, o envenenamento das crianças
nascidas livres ou o infanticídio de um filho nascido de uma escrava eram
práticas usuais e legitimadas pela sociedade romana (VEYNE, 2009a). Tanto
para Platão quanto para Aristóteles, na Grécia antiga a criança vinha ao
mundo desprovida da substância humana,  o logos. Em  Ética a Nicômano
(em grego: Ἠθικὰ Νικομάχεια), as crianças são comparadas aos seres mais
baixos  da  polis.  Destituídas  da  racionalidade  numa  sociedade  onde  os
cidadãos  eram altamente  racionais  e  exercitavam a  cidadania  em praça
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pública, a visão de criança que imperava nessa sociedade era semelhante à
visão que existia dos vândalos, escravos e mulheres: “Da mesma forma as
crianças, devido ao crescimento, estão em condições comparáveis às dos
ébrios [...]” (ARISTÓTELES, 1999, p. 1154).

As crianças também sofriam as consequências da divisão de classes.
Se para o legislador Sólon (638 a.C.- 558 a.C., um dos sete sábios da Grécia
antiga),  uma  criança  filha  de  um  cidadão  nobre  (eupátrida)  ou  da
aristocracia ateniense devia aprender a nadar, ler e escrever, além de ter
preocupações  com  a  música,  equitação  e  filosofia,  às  crianças  pobres
deviam exercitar-se na agricultura. Com o desenvolvimento marítimo e do
comércio ocorrido no século V a.C., a nobreza tradicional  eupátrida (cuja
hegemonia estava fundamentada na posse da terra) viu crescer outra classe
social até então desprezada, os  metecos ou comerciantes.  Com a vitória
sobre a Pérsia, “...uma nova riqueza levantou-se arrogantemente diante da
velha riqueza dos nobres” (PONCE, 1988, p. 52). Para este autor, “Ideólogos
autênticos da ‘nova riqueza’, os sofistas afirmam que ‘o homem é a medida
de todas as coisas’, e parecem encerrar nessa frase a mesma doutrina que
muitos séculos mais tarde se transformará na bandeira do individualismo
burguês” (PONCE, 1988, p. 52).

Em  Roma  aconteceu  um  processo  semelhante.  A  passagem  da
comunidade primitiva para o  período dos “reis”  eleitos,  desencadeou-se
com a aparição da sociedade de classes, baseada na escravidão. Os patrícios
(grandes  proprietários)  monopolizavam  o  poder,  às  custas  dos  plebeus
(pequenos e médios proprietários), que mesmo sendo livres, não podiam
ocupar  cargos  nem  ser  dirigentes.  Nos  primórdios  da  República,  a
agricultura, a guerra e a política constituíam o programa que todo filho de
romano devia aprender. Mesmo existindo a divisão do trabalho, a natureza
colaborativa das atividades contribuía para diminuir as distâncias sociais.
“Os  filhos  do  proprietário  recebiam  a  sua  educação  ao  lado  do  pai,
acompanhando-o  nos  seus  trabalhos,  escutando  as  suas  observações,
ajudando-o nas suas tarefas mais simples” (PONCE, 1988, p. 61). Mas já a
partir do século V a.C. a “virtude” republicana incorpora a arte da oratória
que,  junto ao desprezo  do trabalho como ocupação e  a  obediência  por
meio  do  terror  (única  forma  de  manter  o  poder  numa  sociedade  com
grande número de escravos) faziam parte da vida pública e da formação das
crianças e dos jovens, isto é, os futuros cidadãos. De igual modo ao ocorrido
na Grécia,  no século IV a.C.  a  aristocracia  começa a  ceder  seu poder  à
nascente classe emergente dos comerciantes e dos industriais.
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Poderíamos concluir que na Antiguidade, o status das crianças era
nulo, já que não existia um sentimento de infância. Na maioria das vezes, a
sua existência na sociedade dependia do aceite do seu pai. E se a criança
fosse  pobre ou tivesse o  destino de nascer  com alguma deficiência,  ela
corria sérios riscos de ser assassinada ou abandonada. Em épocas em que
não  existia  restrições  morais,  era  comum  que  ocorresse  a  prática  do
infanticídio.

Da mesma forma que a divisão social e uma economia assentada no
trabalho escravo garantiram a grandeza do mundo antigo, esse modelo eco-
nômico baseado na exploração escravista provocou o seu desmoronamen-
to. Isto porque:

[…] à medida que os povos conquistados deixavam de fornecer escra-
vos e riquezas, mais aumentavam os impostos, as taxas, as requisi-
ções. A miséria foi crescendo de tal forma, que a exploração dos do-
mínios enormes - letifundia - por verdadeiros exércitos de escravos já
não produzia rendas compensadoras. O cultivo em pequena escala
voltou a ser o único que compensava, o que é a mesma coisa que di-
zer que a escravidão se  tornou desnecessária.  O escravo passou a
produzir menos do que custava a sua manutenção, e a partir desse
momento ele desapareceu como um sistema de exploração em gran-
de escala (PONCE, 1988, p. 83).

Assim, já  no final do mundo antigo começava a aflorar um novo
regime econômico, o qual já não era mais alicerçado no trabalho do escravo
e do colono, mas sobre o servo e o vilão. Nessa nova configuração, o senhor
feudal era quem detinha a posse da principal fonte de riqueza da época - a
terra, e a abolição da escravidão e o surgimento da servidão representavam
uma grande vantagem para quem mantinha sua posse. Como a terra cedida
era de responsabilidade do vassalo, existia a possibilidade de ela ser cedida
para  outro  vassalo.  Podendo  ser  o  primeiro,  ao  mesmo  tempo,  amo  e
vassalo. Os verdadeiros trabalhadores eram os servos. Nessa hierarquia de
senhores  e  vassalos,  o  mundo  feudal  repousava  sobre  os  ombros  dos
servos. “[…] da mesma forma que o mundo antigo era sustentado pelos
escravos” (PONCE, 1988, p. 85-6).

Nesse  contexto  emergente,  as  crianças  também  sofreram  as
consequências  das  mudanças  econômicas  e  sociais.  Na  nova  formação
social, elas ocupavam um lugar secundário e irrelevante. Se em Roma, na
Gália e na Renânia era comum encontrar túmulos esculpidos com as figuras
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do casal e seus filhos, em seguida, dos séculos V-VI até os séculos XI-XII, as
imagens  de  família  e  crianças  desapareceram  por  completo  das
representações e inscrições funerárias. “Quando o uso do retrato retornou,
nos séculos XI-XII, os túmulos passaram a ser individuais, com o marido e a
mulher separados, e,  é claro,  não havia túmulos esculpidos de crianças”
(ARIÈS, 2015).

Na nova economia, o senhor feudal obtinha seus ganhos às custas
da  exploração  da  mão-de-obra  dos  servos  produtores  que  trabalhavam
para  ele.  Com  o  cristianismo  em  ascensão,  promovido  por  um  clero
disciplinado, os domínios da Igreja foram se expandindo, tornando-se mais
um  dentre  os  múltiplos  senhores  feudais  que  começavam  a  surgir.  Em
tempos em que o conhecimento não era valorizado, as escolas monásticas
passaram  a  concentrar  a  instrução  da  época.  Nessas  escolas  menos
importava ensinar a ler e escrever do que familiarizar as massas campesinas
com a doutrina cristã. Sem instrução, o que predominava era a pregação
(PONCE, 1988).

Quando  por  questões  monetárias  o  senhor  feudal  começa  a
renunciar a muitos dos seus privilégios, emerge uma nova classe social: a
burguesia.  Se  até  o  século  X  as  cidades  eram  pequenas,  com  o
florescimento do comércio a partir do século XI, as cidades se transformam
em  importantes  centros  urbanos  que  reuniam  camponeses,  produtores
rurais  e  artesãos.  Onde  antes  se  localizava  uma  fortaleza  militar,  logo
passou a ser um mercado. Sem intenções revolucionárias, a vida burguesa e
urbana era pacífica, “[…] bem distinta da vida guerreira e rural,  que era
apanágio da nobreza” (PONCE, 1988. p. 97). 

Nas cidades da Idade Média do século XII até o XV houve mudança
nos costumes, passando, crianças e adultos, a ocuparem os mesmos lugares
e  situações,  compartilhando  afazeres  domésticos,  trabalho  e  festas.
Poderíamos afirmar que as atividades não eram divididas ou classificadas
em função da idade das pessoas, mas sim pela própria atividade em si. Esta
realidade chamou a atenção de Ariès (2015), que também destacou o fato
de existir nessa época uma atividade integrativa de valorização da criança
pequena. 

Tendo  em  vista  que  as  realidades  sociais  supracitadas  dizem
respeito  às  crianças  e  infâncias  europeias,  uma  perspectiva  crítica  não
poderia deixar de lado o ocorrido em uma parte do mundo muito querida
por todos nós: a América Latina. Para atingir este objetivo, nos valeremos
dos aportes de Galeano (2010), que em sua obra clássica As veias abertas
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da América Latina, cujas categorias centrais são a exploração e o trabalho, o
autor deixa às claras sua perspectiva crítica:

A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se es-
pecializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo,
que hoje chamamos América Latina, foi precoce: especializou-se em
perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renasci-
mento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na gar-
ganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas fun-
ções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava
a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as
jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua tra-
balhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessi-
dades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e
carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos paí-
ses ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a
América Latina ao produzi-los (GALEANO, 2010, p. 07).

Remetendo-se à relação perversa estabelecida desde o início entre
os  conquistadores  europeus  e  os  povos  originários  latino-americanos,
Galeano (2010) ressalta o conflito estabelecido há mais de 500 anos e que
perdura até os dias atuais, pois,

É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos
nossos  dias,  tudo  sempre  se  transformou  em capital  europeu  ou,
mais tarde, norte-americano, e como tal se acumulou e se acumula
nos distantes centros do poder. Tudo: a terra, seus frutos e suas pro-
fundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho
e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo
de produção e a estrutura de classes de cada lugar foram sucessiva-
mente determinados, do exterior, por sua incorporação à engrena-
gem universal do capitalismo (GALEANO, 2010, p. 07).

No Novo Mundo “descoberto” pelos conquistadores europeus da
América  Latina,  os  modos  de  produção  e  as  relações  sociais  eram
determinados pelas grandes metrópoles europeias,  sempre em benefício
próprio  e  condenando  os  territórios  explorados  a  uma  corrente  de
dependência complexa que se alastra até hoje. As sociedades e as relações
sociais decorrentes das colônias estabelecidas eram estratificadas e regidas
pelos  detentores  do  poder  e  da  força,  de  modo que  uma configuração
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social básica deixava de lados opostos os conquistadores-ganhadores e os
povos originários-perdedores, já que...

Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi
precoce:  especializou-se  em perder  desde  os  remotos  tempos em
que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe
cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América
Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas
em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada
pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de pra-
ta. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua exis-
tindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva
de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e
alimentos, destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham
muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los.

A configuração social e econômica colonial trouxe efeitos perversos
para  as  crianças  dos  povos  originários  da  América  Latina,  pois  além de
sofrerem  as  consequências  da  desconstrução  social  e  do  processo  de
aculturação aos quais foram submetidos desde o momento que passaram a
ser subjugados por conquistadores violentos e sanguinários, também caiu
sobre  seus  ombros  o  ônus  do  trabalho  escravo  realizado  em  cultivos
diversos (cana-de-açúcar; exploração do pau-brasil e posteriormente café) e
nas minas (ouro, prata, cobre e carvão). “Em três séculos, a montanha rica
de Potosí  apagou, segundo Josiah Conder,  8 milhões de vidas.  Os índios
eram arrancados das comunidades agrícolas e, com a mulher e os filhos,
impelidos rumo à montanha. De cada dez que eram levados para os altos
páramos gelados, sete jamais voltavam” (GALEANO, 2010, p. 39). A dureza
do trabalho escravo que ceifava a vida de adultos e crianças indígenas foi
descrita por Galeano (2010) assim:

Os espanhóis palmilhavam centenas de milhas em busca de mão de
obra. Muitos índios morriam no caminho, antes de chegar a Potosí.
Mas eram as terríveis condições de trabalho na mina que matavam
mais gente. O frei dominicano Domingo de Santo Tomás denunciou
ao Conselho das Índias, em 1550, pouco depois da abertura da mina,
que Potosí era a “boca do inferno” que, anualmente, tragava índios
aos  milhares,  e  que  os  rapaces  mineradores  tratavam  os  nativos
“como animais sem dono” (GALEANO, 2010, p. 39).

165



Se  a  mão  de  obra  escrava  de  adultos  e  crianças  no  início  era
majoritariamente dos povos originários, com o estabelecimento do tráfico
negreiro  cada  vez  mais  intenso  começou  a  predominar  a  mão  de  obra
escrava africana. Essa mudança foi pautada, principalmente, pela violência
com que  foi  imposta  a  colonização  portuguesa  nos  territórios  que  hoje
pertencem  ao  Brasil.  A  colonização  portuguesa  teve  como  principais
características a ocupação territorial pelo uso da força, da dominação e do
extermínio.

É  difícil  imaginar  as  consequências  perversas  que  o  processo  de
aculturação trouxe aos povos que na época apresentavam domínio muito
mais evoluído em diversos campos do conhecimento do que os próprios
europeus, como foi o caso dos impérios Maia e Asteca. Os maias tinham
conhecimentos  avançados  de  astronomia,  matemática  e  arquitetura,  se
organizavam em cidades-estados e se destacavam por serem conhecedores
de  técnicas  intensivas  de  cultivo  agrícola  nas  montanhas.  À  época  da
conquista, por exemplo, eles tinham um calendário de 18 meses com 20
dias cada um, ao qual se acrescentavam cinco dias, totalizando 265 dias. Os
astecas também tinham calendário semelhante ao dos maias, dominavam a
astronomia, tinham organização administrativa, judiciária, militar e fiscal e
desenvolviam técnicas de agricultura muito prósperas. Acredita-se que na
época de sua conquista (1521), a capital do império asteca - Tenochtitlán -
era uma das cidades mais populosas do mundo, pois tinha uma população
com mais de 200 mil habitantes.

Voltando  à  realidade  europeia,  constatamos  que  a  pesquisa
histórica  e  sociológica  em fontes  vinculadas  à  arte  pictórica  (religiosa  e
leiga), foi muito valorizada pelo pesquisador francês Philippe Ariès. Na sua
obra clássica História social da criança e da família (2015), essas fontes lhe
permitiram visualizar como o sentimento amoroso pelas crianças fez com
que as crianças passassem a ser valorizadas no período de transição do
feudalismo  para  o  capitalismo.  Contudo,  ainda  que  essas  considerações
tenham  repercutido  positivamente  no  ambiente  acadêmico  nacional  e
internacional, os autores deste artigo consideram esta perspectiva limitada
e parcial. De fato, os conceitos de infância e criança encontrados na obra de
Ariès  (2015)  foram  elaborados  para  as  crianças  filhas  das  classes
dominantes  da  época  (da  nobreza,  da  aristocracia  e  da  emergente
burguesia industrial), e ignorando os filhos da classe trabalhadora, que na
época eram maioria absoluta nas sociedades europeias. Importa, portanto,
ressaltar, que a literatura marxista é farta na hora de demonstrar que os
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filhos  da  classe  trabalhadora  foram  covardemente  explorados  pela
burguesia capitalista e industrial nos campos, nas fábricas, nas olarias e nas
minas  de  carvão  (HOBSBAWM,  2001,  2005,  2015a,  e  2015b;
THOMPSON,2002a,  2002b;  DOBB,  1983;  ENGELS,  2010  e  MARX,  2010,
2013).

Desta perspectiva marxista trataremos nos itens seguintes.

2. A concepção de infância a partir do ponto de vista do trabalho

Para  Klein  (2010),  os  autores  que inspiram suas  formulações de
infância  e  criança  apoiados  na  pedagogia  da  infância,  na  pedagogia  das
competências e nas ideologias neoliberal e ultraliberal, limitam-se a uma
perspectiva “culturalista” voltada ao estudo das “mentalidades”,  e ficam
presos ao fenômeno aparente em si. Para esta autora, a criança de Ariés
(2015)  não  é  a  mesma  criança  das  fábricas,  que  tinham  suas  vidas
sucumbidas  pelo  trabalho  e  muitas  vezes  os  seus  corpos  decepados.  O
avanço da industrialização no século XVII e XVIII e o desenvolvimento da
maquinaria permitiu o trabalho feminino e infantil na grande fábrica.

A Revolução Industrial marca a consolidação social capitalista e é
caracterizada pela passagem de um modo de vida majoritariamente rural
ao modo de vida urbano industrial. A produção campesina se transforma
em produção fabril  e  as  famílias  camponesas,  agora  proletárias,  “foram
lançadas  à  imundície  dos  becos  onde  se  amontoavam,  sem  nenhuma
privacidade”  (KLEIN,  2010,  p.  13).  Para  a  autora  “a  ideia  de  que  o
surgimento de um sentimento amoroso estaria na base do novo conceito
de infância conflita com a tragédia cotidiana da esmagadora maioria das
crianças”  que  compõe  as  cenas  dantescas  dos  séculos  XVIII  e  XIX  em
cidades como Londres (idem).

Neste  período,  atrelado  ao  desenvolvimento  científico  e
tecnológico da sociedade emergente, a educação assume dimensões cada
vez mais autoritárias diante da população pobre,  pois  esta representava
uma ameaça à ordem social vigente e precisava ser controlada e preparada
nos  aspectos  culturais  e  morais  condizentes  com  a  forma  social  em
ascensão. Segundo Gomes (1988, p. 25) “A preocupação com o ócio e a
desordem  era  muito  grande,  e  ‘educar’  um  indivíduo  pobre  era
principalmente criar nele o ‘hábito’ do trabalho [...] pois o pobre ocioso era
indubitavelmente um perigo para a ordem política e social”. Um dos alvos
desta  ideologia  são  as  crianças,  pois  a  educação da  moral  e  da  cultura
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capitalista  precisa  ser  imbricada desde  a  mais  tenra  idade com vistas  à
formação de indivíduos passivos e obedientes à ordem social vigente e à
formação/qualificação do trabalhador futuro e necessário à indústria.

A invenção da imprensa, ao passo que cria o que Ariés (2015) e
Postman (1999) chamam de uma barreira ou obstáculo entre o mundo dos
adultos e das crianças não letradas, também exclui a maioria da população
adulta do acesso às informações escritas. Segundo Klein (2010) “com efeito,
não só as  crianças ficaram alheias  ao diálogo letrado,  como também os
adultos analfabetos, que constituíam a maioria da população adulta”.

Com o  advento  da  mecanização  que  dispensa  em parte  a  força
muscular  masculina  e  adulta,  o  trabalho infantil  se  torna cada vez mais
necessário  e  preferido  devido  ao  baixo  salário  pago  para  crianças  e
mulheres  (cheap  labour).  Abre,  desta  forma,  espaço  produtivo  para  as
crianças, pois “...o trabalho obrigatório para o capital, tomou o lugar dos
folguedos  infantis  e  do  trabalho  livre,  realizado  em  casa,  pela  própria
família, dentro dos limites estabelecidos pelos costumes” (MARX, 2007, p.
451).

Ao mesmo tempo, em que o trabalho fabril  consome a vida e a
saúde de adultos e crianças,  a  família  sofre transformações irreversíveis,
pois seus membros ficam mais dispersos devido a longa jornada de trabalho
nas fábricas. De acordo a Klein (2009):

Por um lado, a nova forma de engajamento da família no trabalho
acarreta uma situação de dispersão dos seus membros, na vida coti-
diana. Seja porque pai e mãe passam a maior parte do tempo no tra-
balho - as jornadas são sempre muito longas - ficando os filhos ao
abandono;  seja  porque  os  próprios  filhos,  desde  tenra  idade,  são
obrigados ao trabalho infantil, ocasiões em que, ou estão longe dos
pais, ou, mesmo laborando no mesmo local, não desfrutam de um
convívio efetivamente familiar. Por outro lado, a nova ordem social
vai  apoiando-se,  cada vez  mais,  em uma perspectiva individualista
(KLEIN, 2009, p.50). 

Em  termos  educacionais,  a  família  deixa  de  ser  a  grande
responsável  pela  formação  da  criança  e  passa  a  dividir  esta
responsabilidade com o Estado, representado pela escola, que por sua vez
tem a finalidade de preparar os sujeitos para o novo modo de produção e a
escola para dar conta dessas mudanças.

Nesse sentido, é possível considerar que não foi o nascimento de
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um sentimento de  infância  dado à  priori,  como afirmam as  abordagens
fenomênicas  predominantes  na  área  da  infância,  o  responsável  pelo
desenvolvimento  dos  cuidados  e  educação  da  criança.  Mas,  foram  as
transformações no mundo do trabalho, emergentes com o modo capitalista
de  produção,  que  criaram  condições,  por  meio  do  desenvolvimento  da
grande indústria,  da maquinaria,  da ciência e da legislação que geram a
necessidade e a possibilidade de reconhecer as crianças de forma diferente
dos  adultos,  passando  a  preocuparem-se  então  com  sua  formação  e
educação.

3.  A  tríade  escola-legislação-religião  na  educação  da  classe
trabalhadora

O novo modo de vida da sociedade industrial  passa a demandar
uma educação voltada para o trabalho fabril. A instituição da escola como
local privilegiado da aprendizagem reflete “...as mudanças nas formas de
produção da vida  que  deixa  de ser  artesanal  e  individual  e  passa  a  ser
coletiva” (CONDE, 2016, p.  62).  Concomitantemente, a especialização do
trabalho  também  passa  a  exercer  forte  influência  nos  objetivos  da
educação  para  a  formação  do  ser  humano.  Além  disso,  era  necessário
preservar as crianças no presente com vistas ao adulto produtivo do futuro,
pois explorar desenfreadamente desde a tenra idade poderia comprometer
a viabilidade futura do próprio sistema que tem na exploração da força de
trabalho, seu elemento basilar.

A  exploração  precoce  no  trabalho,  dada  a  fragilidade  física  e
psicológica  das  crianças,  acarretou  problemas  sérios  à  saúde  e  ao
desenvolvimento  humano,  tal  como  denunciam  estudos  médicos  e
psicológicos  pioneiros  na  época  (MARX,  2013;  THOMPSON,  2004;
MANACORDA,  2006;  ENGELS,  2010).  É  essa  complexa  relação  entre
trabalho e educação, acompanhada dos avanços científicos da época, que
vai posicionar a criança em uma categoria social diferente da dos adultos, e
necessitada de proteção, cuidado e educação especializada.

Marx (2013) e Manacorda (2006), nos capítulos em que discorrem
sobre a maquinaria e a grande indústria moderna e sobre a educação nos
oitocentos, nos mostram que a escola e a fábrica nasceram juntas. A escola
aparece como uma necessidade social decorrente dos problemas causados
pela  revolução  industrial,  onde  inúmeras  denúncias  são  feitas  por
trabalhadores  desempregados  por  causa  da  contratação  de  mulheres  e
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crianças  nas  fábricas.  Além  disso,  relatórios  médicos  e  de  inspeção  de
fábricas  denunciavam  a  alta  mortalidade  infantil  e  as  inúmeras
enfermidades oriundas das péssimas condições de trabalho fabril.

A ameaça da degeneração precoce da força de trabalho torna-se
um problema à reprodução capitalista. Logo, desenvolve-se uma legislação
protetiva da criança trabalhadora,  limitando sua exploração por horas  e
idade e obrigando-a a frequentar a escola em regime de alternância com o
trabalho,  preservando,  assim,  a  “galinha  dos  ovos  de  ouro  da  relação
capitalista”:

O sistema de metade trabalho e metade escola faz de cada uma des-
sas atividades descanso e recreação em relação à outra e consequen-
temente muito mais adequadas para a criança do que a continuidade
ininterrupta de uma das duas. Um garoto que desde manhã cedo fica
sentado na escola não pode concorrer,  especialmente,  quando faz
calor,  com  outro  que  chegam lépido  e  fagueiro  do  seu  trabalho”
(Child. Empl. Comm. Apud MARX, 2013, p.85).

Conde (2016) também afirma que “...é a partir da legislação fabril
que as escolas se tornam uma necessidade para o ensino de generalidades
às  crianças  da  classe  trabalhadora,  além  de  atuarem  favoravelmente  à
disciplina e aversão à preguiça”. Surge, então, um limite de seis horas para
o trabalho infantil a partir dos seis anos de idade, e a obrigatoriedade de as
crianças frequentarem escolas em regime de alternância com o trabalho. O
número de dias letivos e horas variava entre países e tipos de atividades,
havendo casos de 150 horas de aulas em um período de seis  meses. As
salas eram multisseriadas, o número de alunos atendidos era maior do que
a capacidade do espaço,  havia  parco mobiliário,  carência  de livros  e  de
materiais didáticos, além de professores que mal sabiam escrever o próprio
nome. Vê-se,  portanto,  que a preocupação era com o disciplinamento e
preservação da criança, tão somente visando a reprodução e manutenção
do sistema posto. Sobre esse processo, em que as crianças passam a perder
seu lugar na produção fabril, Alves (2005) destaca:

A ex-criança de fábrica, tendencialmente, se metamorfoseia em cri-
ança da escola. A escola transformou-se ao se constituir em uma ins-
tituição social que prometia atender, além dos filhos dos capitalistas,
também os filhos recém-desempregados dos trabalhadores (ALVES,
2005, p. 140).
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A  legislação  trabalhista,  por  sua  vez,  foi  conquistada  pelos
trabalhadores em decorrência da luta organizada contra o grande número
de crianças que perdia suas vidas nas fábricas e devido à preocupação dos
próprios industriais, que temiam que seus excessos poderiam causar a não
reprodução da força de trabalho. Segundo Kramer,

A ideia de infância não existiu sempre e da mesma maneira. Ao con-
trário, ela aparece com a sociedade capitalista, urbano industrial, na
medida que mudam a inserção e o papel social da criança na comuni-
dade. Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo
direto (‘de adulto’) assim que ultrapassava o período de alta mortali-
dade, na sociedade burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser
cuidada, escolarizada e preparada para uma ação futura (KRAMER,
1982, p.18).

    Para Klein, Silva & Silva (2010), a escola tinha como meta garantir a
disciplina,  e  assegurar  às  crianças,  proteção  e  acolhimento.  Elas,  “as
crianças”, precisavam ser consideradas “socialmente úteis” e não deveriam
ficar “vagando à toa pelas ruas”. As principais preocupações da época eram
garantir a ordem social, contra a vagabundagem, e ensinar os trabalhadores
e  trabalhadoras  a  aceitarem  passivamente  sua  condição  de  explorados.
Portanto, ao final do século XIX a escola passa a ser o lugar de acolhimento,
disciplinamento,  educação  e  controle  da  criança  que  se  tornou
desempregada pelo aparecimento das primeiras leis fabris. Segundo Conde
(2016),  a  preocupação  social  com  a  educação  da  criança  passa  a  ser
expressa  por  diferentes  setores  sociais  como  as  escolas,  as  igrejas  e  a
legislação.  A  educação  do  novo  trabalhador,  tal  como  percebido  por
Thompson (2002b, p. 291), exigia a necessidade de: 

[...] dominar a ferocidade das paixões insubmissas das crianças, repri-
mir a excessiva rudeza de seus costumes, castigar a desagradável e
desmoralizadora obscenidade da sua linguagem; controlar a persis-
tente rebeldia de seus desejos; torná-los honestos, obedientes, cordi-
ais, diligentes, submissos e metódicos.

Para Thompson (2002b),  a experiência da classe operária  inglesa
revela como as crianças eram educadas pela religião à aceitação de sua
condição de trabalhadoras assalariadas e cresciam assim avessas ao prazer,
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à preguiça e à vagabundagem. Tais ideias foram incorporadas aos projetos
de educação escolar e religiosa da classe trabalhadora.

O apelo à dimensão moralizadora e edificante do trabalho afeta a
formação do ser humano, o qual cresce, além de atrofiado pelo movimento
repetitivo  e  alienado  do  trabalho  industrial,  naturalizando  a  própria
condição de explorado. Nesse sentido, Mészáros (2006) afirma que nenhum
sistema  se  reproduz  sem  suas  próprias  formas  de  interiorização  das
condutas sociais.

Conseguir uma massa de trabalhadores para ser explorada é algo
diferente de conseguir trabalhadores com as habilidades, a submissão e as
qualificações necessárias. Thompson (2002b) adverte sobre a importância
da  coerção  social,  do  poder  transformador  da  cruz  e  da  escola  para
combater a preguiça e insubmissão da classe trabalhadora nos primórdios
da Revolução Industrial.  Segundo Figueira (2002),  em qualquer época os
indivíduos precisam saber que não podem existir de qualquer maneira, mas
de um modo socialmente determinado. Dessa forma, a educação não é um
apêndice mais ou menos útil, mas sim visceral para as relações sociais.

Por  isso,  a  autora  defende  que  o  processo  de  aprendizagem
significa,  fundamentalmente,  aprender  a  viver  e  a  sobreviver  em  uma
determinada  relação  social.  É  preciso  aprender  o  significado  geral  da
sociedade na qual se vive. Tanto para um filósofo quanto para um lixeiro é
necessário  existir  um  denominador  comum.  No  caso  da  sociedade
burguesa, foi necessário transmitir que o ócio é algo contrário à própria
existência,  numa  rejeição  à  concepção  aristocrática  que  condenava  o
trabalho aos servos. 

Os  homens  livres,  criados  pelo  processo  intitulado  por  Marx  de
“Acumulação  Primitiva”,  não  foram  absorvidos  pela  manufatura  com  a
mesma  velocidade  com  que  foram  arrancados  de  suas  terras.
Primeiramente,  converteram-se  em  massas  de  assaltantes,  esmoleiros,
vagabundos, gerando, entre o final do século XV e início do século XVIII,
uma legislação sanguinária contra a vagabundagem.

Em 1530, Henrique VIII declamava:

Esmoleiros velhos e incapacitados para o trabalho recebem uma li-
cença para mendigar. Em contraposição, açoitamento e encarcera-
mento para vagabundos válidos. Eles devem ser amarrados atrás de
um carro e açoitados até que o sangue corra de seu corpo, em segui-
da devem prestar juramento de retornarem à sua terra natal ou ao
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lugar onde moraram nos últimos 3 anos e “se porém ao trabalho” [...]
Aquele que for apanhado pela segunda vez por vagabundagem deve-
rá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada; na ter-
ceira reincidência, porém, o atingido, como criminoso grave e inimigo
da comunidade, deverá ser executado (MARX, 2013, p. 265).

A citação ilustra a forma como os ex-trabalhadores rurais, expulsos de
suas propriedades pelos cercamentos de terras, foram enquadrados por leis
e disciplinas necessárias à generalização do sistema de trabalho assalariado.
Esse processo foi fundamental para o desenvolvimento de uma classe de
trabalhadores  que  por  “educação,  tradição  e  costume  reconhece  as
exigências  do  modo  de  produção  nascente  como  naturais  evidentes”
(MARX, 2013, p. 267).

A  grande  fábrica  emergente  enfrentava  problemas  com  a  falta  de
disciplina,  submissão,  metodismo,  atenção,  escrúpulos  e  obediência  dos
empregados. A principal dificuldade do sistema fabril estava em “capacitar
os  seres  humanos  a  renunciarem  aos  seus  hábitos  indisciplinados  no
trabalho  [...]”.  Logo,  foi  necessário  criar  uma  forma  bem-sucedida  de
disciplina  nas  fábricas,  pois  era  “praticamente  impossível  converter  os
trabalhadores oriundos das ocupações agrícolas em operários úteis após a
puberdade”.  (THOMPSON,  2002b,  p.  237).  Destarte,  a  educação  das
crianças pequenas era uma necessidade para o sucesso das relações sociais
em ascendência. A indisciplina seria combatida pelo poder transformador
da cruz de Cristo, da escola e da legislação. O trabalho era a cruz que o
trabalhador convertido carregaria. A indisciplina tinha como consequência
não somente  a  demissão  da  fábrica  e  a  punição  legal,  mas  também as
“chamas do fogo do inferno”, numa articulação entre formas de coerção
legal e religiosa para a submissão do trabalho fabril:

Como a alegria era associada ao pecado e à culpa, e o sofrimento (as
feridas de Cristo) à bondade e ao amor, todos impulsos eram condu-
zidos aos seus opostos, e se tornou natural supor que o homem ou a
criança só eram dignos da graça aos olhos de Deus se desempenhas-
sem tarefas penosas,  laboriosas e renunciantes.  Trabalhar e penar
era um deleite, e o masoquismo era amor. (THOMPSON, 2002b, p.
253).

Em vários países, a instrução pública era defendida seguindo a lógica
dual de classe: uma formação erudita para comandantes e uma genérica
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para comandados. Para a classe mais populosa, aspiravam-se casas públicas
de instrução, pois “agricultores, ferreiros e artesãos precisavam apenas de
uma breve  instrução”.  Todos  os  cidadãos  estariam  aptos  e  instruídos  a
servir ao Estado seja para mandar, seja para obedecer. Conforme explica
Manacorda (2006, p. 249):

Fábrica e escola nascem juntas: as leis que criam as escolas de Estado
vêm juntas com as leis que suprimem a aprendizagem coorporativa
(e também a ordem dos jesuítas). Os filósofos e os soberanos ilumi-
nados não tinham nenhuma novidade do próprio cérebro, são apenas
os intérpretes e os executores dessa realidade que está mudando.

Como podemos perceber, é a partir da legislação fabril que as escolas
se tornam uma necessidade para o ensino de generalidades às crianças da
classe trabalhadora, além de atuarem favoravelmente à disciplina e aversão
à preguiça. A educação escolar é também articulada à religião protestante
que passa a defender, assim como a escola, a disciplina do trabalho como
enobrecedora do caráter humano.

Considerações finais

Neste texto procuramos elucidar como a criança, sua educação e a
infância foram sendo concebidas ao longo da história, de acordo com as
transformações  no  modo  de  produção  da  existência.  Abordamos  a
problemática conceitual vinculada à criança, à infância e à educação sob a
perspectiva  do  trabalho,  e  mantivemos  distância  das  proposições
conceituais  idealistas  e  apriorísticas  que  concebem  a  infância  sob  as
perspectivas  românticas  e  fenomênicas.  Consideramos  esta  situação
problemática, tendo em vista que essa visão idealista de infância é a que
predomina no ambiente acadêmico de muitas universidades brasileiras e,
principalmente,  nos  cursos  de  formação de professores  -  tornando essa
visão hegemônica. 

Defendemos a hipótese de trabalho que indica que as conquistas
vinculadas à infância e à educação dos primórdios da Revolução Industrial
até  os  dias  de  hoje  não  foram  propiciadas  pelo  aparecimento  de  um
sentimento fenomênico a priori, mas sim pelas lutas sociais, pautadas pela
classe trabalhadora, e vinculadas ao trabalho e a ciência.
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A concepção  moderna  de  infância  tal  qual  conhecemos  hoje,  é,
pois,  oriunda  do  desenvolvimento  das  forças  produtivas  do  trabalho
emergentes com o modo capitalista de produção e não de surgimento de
um sentimento fenomênico tal  qual  proposto por Ariés  (2015).  Escola  e
fábrica nasceram concomitantemente (MANACORDA, 2006),  e foram das
denúncias  provenientes  das  condições de vida  e  de  trabalho  infantil  no
chão  da  grande  indústria  do  século  XIX  que  nasceram  as  leis  que
culminaram na  escolarização  dos  filhos  da  classe  trabalhadora.  A  tríade
escola-religião-legislação foi responsável pelo disciplinamento e educação
da classe trabalhadora que aprendeu a trabalhar e aceitar passivamente
sua própria exploração após séculos de resistência.
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8
AS RELAÇÕES ENTRE CONHECIMENTO, MÉTODO E DIDÁTICA NA

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA*

Tiago Nicola Lavoura
Ana Carolina Galvão

A  possibilidade  de  conhecer  o  real envolve  a  necessidade  de
considerarmos  um  abrangente  e  decisivo  conjunto  de  elementos
relacionados  à  problemática  da  constituição  do  ser  social.  Longe  de
querermos  elencar  uma lista  com indicação  de  sucessivos  aspectos  que
linearmente apontam para problemas/soluções desta questão relacionada
à formação humana, daremos destaque ao lugar que a escola e o trabalho
educativo ocupam - ou podem vir a ocupar - como forma de contribuir para
este fim.

Todavia,  não é qualquer método e/ou didática que se realiza no
interior  da  educação  escolar  que  pode  conduzir  o  processo  de
desenvolvimento dos indivíduos com vistas a atingir a finalidade de formar
sujeitos com a capacidade de ‘inteligibilidade do real’. Assim, procuraremos
neste capítulo desenvolver uma reflexão sobre aquilo que entendemos ser
essencial das  relações  que  se  estabelecem entre  conhecimento,  método
pedagógico e a didática histórico-crítica.

É  importante  apontarmos  que  estas  relações  que  se  travam  no
âmbito da teoria pedagógica histórico-crítica não estão reduzidas à questão
epistemológica.  As  mediações  que  se  fazem  presentes  entre  as
possibilidades  de  conhecimento  do  real  e  o  método e  a  didática  como
interposições necessárias para a realização do trabalho educativo histórico-
crítico não sucumbem ao epistemologismo que assola a educação escolar.

Esse  fenômeno  -  o  epistemologismo  pedagógico da  educação
escolar  -  não é  algo novo.  Na verdade,  suas  raízes  remontam à própria
gênese  do  processo  de  constituição  das  duas  principais  correntes
pedagógicas que se edificaram no interior do desenvolvimento dos sistemas
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de ensino moderno: a pedagogia da essência tradicional em sua vertente
laica e a pedagogia da existência escolanovista (SUCHODOLSKI, 2002).

Ocorre  que esse  fenômeno tem se  intensificado sobremaneira  e
dramaticamente nos últimos quarenta anos, mais precisamente, sendo uma
das consequências das transformações societárias ocorridas desde os anos
de  1970  no  quadro  da  crise  estrutural  do  capitalismo  contemporâneo
(NETTO, 2017a). A rigor, a dinâmica cultural do tardo-capitalismo incorpora
as características próprias do acentuado processo de esgotamento de todo
e qualquer padrão civilizatório condizente com novas e necessárias formas
de humanização dos indivíduos em meio ao processo de reprodução social.

Assim, a cultura que hoje se afirma e se cria na sociedade burguesa
é  uma  cultura  aprisionada  à  imediaticidade  reificante  e  reificada  da
cotidianidade alienada, circunscrita à fungibilidade da cultura de consumo,
cuja dinâmica se submete à própria lógica da obsolescência programada da
produção de mercadorias na ordem do capital.

A escola, ao longo destes anos, não ficou alheia a essa dinâmica
cultural da sociedade tardo-burguesa. Ao contrário, ela como um todo e,
em sua dinâmica, as práticas pedagógicas e respectivos postulados teóricos
parecem não escapar do movimento de “[...] translação da lógica do capital
para todos os processos do espaço cultural” (NETTO, 2017a, p. 68, destaque
do autor). 

Não à toa se evidencia o florescimento de supostas novas teorias
pedagógicas que, a despeito de seu mantra autointitulado de ‘pedagogias
inovadoras’, metamorfoseiam seus fundamentos com rótulos sedutores e
mistificadores com vistas a não revelar a própria estrutura de suas bases
teórico-metodológicas1 colocadas  em  consonância  e  a  serviço  da
reprodução ampliada do capital em meio à sua crise estrutural.

1 É sempre oportuno sugerir a leitura de Saviani (2011a), conferindo a análise precisa e des-
mistificadora que o autor faz das ‘novas’ ideias pedagógicas que passam a circular no cenário
educacional brasileiro a partir dos anos 80 do século XX, rigorosamente vinculadas ao clima
cultural pós-moderno e à ideologia neoliberal. A despeito de suas expressões intercambiá-
veis e da volatilidade de suas formulações teóricas (neoprodutivismo, neoescolanovismo, ne-
oconstrutivismo e neotecnicismo), todas elas não escapam à entificação da semiologização
do real, esfumaçando a realidade em representações subjetivas a partir de métodos pedagó-
gicos cujos procedimentos de ensino hipertrofiam as chamadas experiências significativas, os
saberes da prática, competências e habilidades, o cotidiano e o aprender a aprender.  De
igual modo, apregoam o discurso da adaptabilidade, do empreendedorismo, da desregula-
mentação do trabalho educativo, da ‘abertura da escola’, das reformas políticas e da privati-
zação.
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Nessa toada, surge uma maré montante de métodos de ensino que,
salvaguardando  aparentes  diferenças  e  algumas  especificidades  de  suas
próprias  dinâmicas  estruturais  e  sistemas  de  mediações  -  o  que  não
dispensa  a  exigência  de  investigações  determinadas  e  concretas  para  a
identificação  e  compreensão  de  suas  complexas  articulações  -,  estão
substantivamente  vinculados  a  este  fenômeno  do  epistemologismo
pedagógico, solapando o ideário educacional com formas de aprendizagem
especulativas que, por sua vez, exigiria um receituário de formas de ensino
vistas  como  criativas,  dinâmicas,  ativas,  individualizadas,  adaptativas  e
plurais. Nos dizeres de Netto (2017b, p. 191, destaques nossos):

Os fenômenos conexos à reificação das relações sociais, ao aprofun-
damento da divisão sociotécnica do trabalho, ao parasitismo social e
à ambiência generalizada do que Lukács, na esteira de Marx, sinalizou
como “decadência ideológica” constrangem vigorosamente os esfor-
ços para pensar ontologicamente a vida social.  Nesse marco, com-
preende-se que as orientações e direções intelectuais predominantes
sejam aquelas marcadas alternadamente pelo epistemologismo, pelo
formalismo e pelo empirismo, condutos diversos pelos quais a razão
analítico-formal é entronizada como o espaço da racionalidade.

 Consideramos  que  a  atual  conjuntura  político-educacional  e
cultural-ideológica2 exige  da  pedagogia  histórico-crítica  uma  radical  e
sistemática análise acerca deste problema central, que envolve as relações
essenciais entre método/didática e as possibilidades de a prática educativa
se  realizar  enquanto  atividade  dirigida  à  necessidade  de  formação  de
sujeitos com capacidade crítica de conhecer, sentir e agir na prática social,
fazendo valer concretamente o postulado de Saviani (2011b) de educação
como mediação e  que  metodologicamente  possui  a  prática  social  como
ponto de partida e de chegada da prática educativa. 

Ao  mesmo  tempo,  coloca-se  como  exigência  para  todos  os
educadores  brasileiros  concatenados  com  este  projeto  de  formação

2 Fazemos alusão ao avanço das forças conservadoras e reacionárias, ultraliberais e protofas-
cistas que, na atualidade, disseminam uma ambiência de ataque à razão crítica, à educação
pública e ao trabalho educativo realizado com vistas a todo tipo de formação humana que
rejeite a naturalização dos acontecimentos histórico-sociais como meros acontecimentos do
cotidiano. Parece-nos claro, não obstante, que esta atual ambiência obscurantista, pragma-
tista e negacionista é caudatária da história, e que suas raízes podem e devem ser apreendi-
das com a devida radicalidade para seu enfrentamento.
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humana a apreensão radical da dimensão ontológica do trabalho educativo
histórico-crítico3, o que requer retomar o problema da formação humana
articulada à compreensão do modo de ser e reproduzir-se do ser social de
forma historicamente concreta. Vejamos como é possível desenvolver esses
elementos.

1. O problema do conhecimento e da razão na história

Como se sabe, a consolidação da ordem burguesa demandou um
conhecimento desantropomorfizador  da  natureza  e  da  sociedade.  Novas
necessidades  advindas  do  avanço  das  forças  produtivas  e  das  relações
sociais de produção da vida social no capitalismo exigiram e propiciaram a
emergência da assim chamada ‘razão moderna’ (ANDERY et al., 1999), um
vasto  e  complexo  arco  histórico  do  desenvolvimento  da  ciência  e  da
filosofia  que  se  inicia  com  o  Renascimento  e  culmina  na  Ilustração,
notadamente,  vinculado  ao  período  ascensionário  da  burguesia  descrito
por Lukács (2020).

Entretanto,  também  é  conhecido  entre  nós  que  este  período
progressista,  ascendente  e  orientado  pela  busca  da  elaboração  de  uma
racionalidade  edificada  a  partir  das  exigências  concretas  de  luta  da
burguesia  revolucionária  contra  o  Ancien  Régime -  permitindo  que
pensadores como Giordano Bruno, Espinosa, Vico e Hegel, para não citar
também  a  extensa  referência  do  pensamento  circunscrito  às  tradições
empiristas e racionalistas do período, edificassem suas teorizações a partir
do caráter racional dos processos histórico-sociais - será interrompido por
uma nova etapa histórica caracterizada por Lukács (2020) como período da
decadência ideológica burguesa.

O filósofo húngaro, seguindo as indicações feitas por Marx, analisa
criticamente toda a inflexão do desenvolvimento do pensamento burguês a
partir dos eventos revolucionários de 1848, produto das respostas efetivas
dadas  pela  própria  burguesia  aos  conflitos  e  confrontos  contra  o
proletariado  que,  entre  os  anos  de  1820  a  1840,  passa  a  se  organizar

3 Mesmo que seja para mencionar, uma vez que não nos é possível desenvolver essa discus -
são neste texto, vale afirmar que a problemática da destituição das bases ontológicas do tra-
balho educativo se coloca na atualidade como uma questão vital, uma vez que ela se acelera
de forma brutal  e corrosiva na dinâmica do capitalismo virótico e pandêmico (ANTUNES,
2020), com os tentáculos do capital voltados para a implementação aparentemente irrever-
sível do ensino digital, telepresencial, plataformizado e uberizado.
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efetivamente como classe em luta pelo avanço das transformações sociais
que a outra - burguesia - abandonara ao se firmar como detentora do poder
político e econômico na nova ordem social.

Como  se  vê,  as  determinações  da  decadência  ideológica  da
burguesa  refletem,  por  um  lado,  o  esgotamento  do  seu  próprio  papel
historicamente  progressista  e,  de  outro,  seu  trânsito  ao  campo  de
conservadorismo - sua busca, a partir destes episódios históricos, na luta
pela  conservação  do  existente.  Conforme  Netto  (2010,  p.  273),  as
expressões dessa decadência no âmbito das formulações teórico-filosóficas
consistem “[...] na ruptura com a herança cultural do período anterior, na
negação do caráter contraditório e transitório da sociedade burguesa e no
evasionismo em face das questões decisivas da vida social”.

Da  análise  conferida  por  Lukács  (2020)  a  este  período  de
decadência  ideológica  burguesa,  tem-se  destaque  a  categoria  de
irracionalismo, expressão daquilo que o autor denominou de ‘a destruição
da  razão’.  Em  um  texto  volumoso  e  de  robustez  peculiar,  ele  busca
examinar a elaboração cultural alemã tendo como objetivo compreender
como foi possível o obscurantismo do nazifascismo ocorrer precisamente
na Alemanha, uma vez que foi exatamente destas terras as mais brilhantes
e ricas contribuições filosóficas do período de ascensão burguesa.

Revelar as elaborações filosóficas que prepararam ideologicamente
o clima para a “[...] visão de mundo nacional-socialista” (Lukács, 2020, p.
10)  torna-se  objeto  de  análise  e,  nesta  busca,  o  autor  irá  perquirir  o
caminho seguido pela Alemanha, no plano da filosofia, até chegar a Hitler.
Assim, de Schelling à ideologia nazifascista de Chamberlain, entrecruzando
os  pensamentos  de  Weber,  Nietzsche  e  Heidegger  -  que,  de  conjunto,
possuem  como  alvo  de  ataque  a  filosofia  de  Hegel  -  deprecia-se
simultaneamente  as  categorias  de  totalidade,  historicismo,  humanismo,
razão e dialética, ‘corrigindo’ tais categorias e enaltecendo, no lugar destas,
as categorias de intuição, subjetivismo, individualismo e pessimismo.

Disto resulta uma razão demolida, efetivamente, a destruição da
capacidade racional de apreender a realidade em movimento. O completo
fechamento na subjetividade implica a inviabilização das mediações entre
sujeito e mundo objetivo e, na ausência destas - das mediações - resta o
encontro  imediato do sujeito com a subjetividade e com a intuição, num
mundo cujas vivências ‘reais’ e ‘autênticas’ seriam as vivências subjetivas
(LUKÁCS,  2020).  O  autor  concentra  sua  crítica,  portanto,  às  filosofias
subjetivistas privilegiando a contraposição entre razão e irracionalismo.
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Todavia, erige-se ainda outra vertente desta decadência ideológica
da burguesia não analisada por Lukács efetivamente na obra  A Destruição
da Razão. Trata-se da categoria da miséria da razão, posta em destaque -
com  rigorosidade,  originalidade  e  autenticidade  -  por  Coutinho  (2010).
Conforme o autor, em torno de uma razão miserável - que se distingue, em
partes,  do  irracionalismo  -  órbita  um  conjunto  de  formulações  teórico-
filosóficas  que,  formalmente  racionalista,  afirma  positivamente apenas
aquilo que se circunscreve aos dados e/ou fatos imediatos da realidade,
aceitando somente a imediaticidade aparente do real cuja apreensão pode
se fazer por intermédio do uso de uma razão analítico-formal de caráter
instrumental.

Em  suma,  situam-se  neste  espectro  as  correntes  positivistas  e
neopositivistas  do  pensamento  moderno  refratárias  do  período  da
decadência burguesa que, capitulando em face da totalidade da realidade,
operam quase sempre à luz de certo epistemologismo sustentado por um
agnosticismo - um ensurdecedor silenciamento sobre os aspectos essenciais
da realidade, não revelados na faticidade empírica do real -  e,  portanto,
aprisionadas à sua aparência reificada.

A  contradição  entre  aparência  e  essência  do  real  é  da  maior
importância para a análise das relações que neste texto levantamos acerca
das relações entre método/didática e a apreensão da realidade objetiva -
tal qual ela é em sua totalidade, em sua processualidade contraditória e em
seu movimento histórico - no âmbito da realização do trabalho educativo,
uma  vez  que  a  não  superação  da  forma  aparente  da  realidade  tem
consequências  cognoscitivas  para  a  reprodução  ideal  do  concreto  em
pensamento.  Coutinho (2010, p.  38, destaque nosso)  coloca o problema
com limpidez:

[...] quando o pensamento não tem condições de superar o imediatis-
mo e o espontaneísmo, não pode superar a descrição da forma apa-
rente e alcançar a reprodução da essência. Converte então essa for-
ma aparente em fetiche, ao conceder-lhe uma autonomia e universa-
lidade que não possui.

Com efeito, o desmoronamento da contradição entre aparência e
essência impede que a imediaticidade da aparência - a faticidade dos dados
empíricos -  dissolvam-se na totalidade que revela a essência, permitindo
reconhecer  tais  dados  fáticos  como  expressão  singular  de  processos
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particulares.  A  imediaticidade,  assim,  impulsiona  a  razão  a  converter  as
contradições dialéticas imanentes do real em elementos cristalizados como
dados isolados, impedidos de serem apreendidos na forma de um sistema
de mediações constitutivos de uma totalidade rica e complexa.

Eis a caracterização da  miséria da razão explicitada por Coutinho
(2010),  que  -  empobrecida  -  não  transcende  a  mera  descrição  da
imediaticidade aparente do real e faz com que, no máximo, a factualidade
empírica seja classificada a partir do princípio da identidade e da antinomia
lógico-formal.

De igual forma, importa destacar o caráter de complementaridade
destas  duas  formas  distintas  de  expressão  da  decadência  ideológica  da
razão na ordem burguesa,  qual  seja,  a  impossibilidade de apreensão da
essência da realidade humana: “[...] a filosofia da decadência torna-se, cada
vez mais, um pensamento imediatista, centrado nas aparências fetichizadas
da realidade” (COUTINHO, 2010, p. 36). Prossegue o autor:

Tanto a “destruição” quanto a “miséria” da razão, tanto o irraciona-
lismo quanto o agnosticismo [neo]positivista ou estruturalista, ligam-
se a esse predomínio inconteste [...] capitulam diante do imediato,
são incapazes de recompor no pensamento a essência dialética da
objetividade. Em suma, aceitam como “condição humana” o dilacera-
mento histórico [...]. (COUTINHO, 2010, p.43-44, destaque do autor).

Como se vê,  seja o cerco subjetivista da  irratio no intuicismo da
experiência  imediata,  ou  o  aprisionamento  da  miserabilidade  da  razão
formal  na  imediaticidade  fática,  ambas  operam com instrumentos  ídeo-
teóricos  próprios  de  uma  razão  plasmada  na  decadência  da  cultura
burguesa,  fazendo erigir  formas  de  consciência e  concepções  de  mundo
conservadoras e/ou estabilizadoras da ordem comandada pelo capital.  O
trunfo desta decadência ideológica,  promover a  destituição da dimensão
ontológica da razão moderna.

Decerto, não é qualquer forma de consciência ou de racionalidade
que possibilita a constituição de individualidades humanas movidas pelas
máximas possibilidades de realização do ser social na história. Referimo-nos
à consciência filosófica edificada pela  razão dialética, única forma lógico-
metodológica de reproduzir o real no pensamento tal qual ele - o real em
sua  dinâmica  e  devir  -  é  em  seu  modo  de  ser  efetivo,  portanto,
ontologicamente constituído na totalidade da prática social. 
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A reconstrução ideal do movimento da realidade requer um árduo
e laborioso trabalho - educativo4 - que envolve, diretamente, a necessidade
da formação e desenvolvimento da consciência humana subjacente à razão
dialética. Todavia, o referido trabalho está subordinado à acepção metodo-
lógica que fundamenta a atividade pedagógica e a didática histórico-crítica.

2.  Método  pedagógico  e  a  didática  histórico-crítica  a  serviço  do
desenvolvimento da razão dialética

Importa  destacar  que  a  isto  que  estamos  caracterizando  como
razão dialética refere-se a uma dada racionalidade objetiva, que tende a
refletir e/ou reproduzir a legalidade imanente do processo da realidade, a
partir e por meio de um sistema lógico categorial capaz de reconstruir - no
plano ideativo, da subjetividade e, por isso mesmo, da consciência humana
- essa processualidade objetiva5.

Como  se  percebe,  a  razão  dialética  é,  pois,  suportada
estruturalmente por seu caráter de objetividade e processualidade (NETTO,
2017b).  Sua  objetividade é  determinada  por  sua  própria  estruturação,
disposição e articulação que obedece a racionalidade do real, submetida ao
princípio próprio do movimento da realidade contido no mundo objetivo.
Ela - a razão dialética - tende a reproduzir as relações entre ser humano e
natureza, dos seres humanos entre si e de suas manifestações contidas nas
instituições sociais, nas classes sociais, nas objetivações humano-genéricas
emanadas  das  atividades  que  o  ser  social  realiza  e  que  se  acumulam
historicamente na prática social.

É claro que ela é, ao mesmo tempo, uma racionalidade subjetiva,
visto ser a reconstrução, na consciência, da racionalidade objetiva do real -
do  princípio  inerente  ao  real.  Todavia,  ela  é  fundada  pela  atividade  do
sujeito no mundo (LEONTIEV, 2004) e, assim, deve-se compreendê-la como
unidade objetiva-subjetiva, constituída por polos distintos e contraditórios
que agem de forma mútua, inter-relacionada e interdependente. 
4 Atentemo-nos para a relação necessária entre a educação escolar e o desenvolvimento do
psiquismo humano, conforme já suficientemente discorrido pelos clássicos da psicologia so-
viética, bem como, explicitado nas produções subjacentes ao próprio campo de nossa teoria
pedagógica e que tratam dos fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica e dos
fundamentos pedagógicos da psicologia histórico-cultural. Sugerimos a leitura de Magalhães
e Martins (2020), Martins (2013a, 2013b) e Martins, Abrantes e Facci (2016).
5 Estamos nos valendo, portanto, da expressão razão dialética para designar a racionalidade
do real edificada sob as bases do materialismo histórico-dialético.
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Mas o que importa destacar é que o caráter  de objetividade da
razão  dialética  supõe,  portanto,  a  inadmissibilidade  da  destituição  da
dimensão ontológica da razão, tal como contrariamente ocorre conforme
verificado na análise anterior a respeito da razão miserável lógico-formal e
da  razão  destruída  no  irracionalismo,  ambas  subjacentes  ao  período da
decadência  ideológica  burguesa.  Não  há  e  não  pode  haver  fratura
ontológica entre consciência e mundo objetivo na razão dialética. Marx e
Engels (2007, p. 93-94) são absolutamente explícitos quanto a isto:

A produção das ideias [sic], de representações, da consciência, está,
em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e
com o intercâmbio material dos homens, com a linguagem da vida
real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens
ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu comportamento
material [...]. A consciência [Bewusstsein] não pode jamais ser outra
coisa do que o ser consciente [bewusste Sein], e o ser dos homens é o
seu processo de vida real. [...] Quer dizer, não se parte daquilo que os
homens dizem,  imaginam ou representam,  tampouco dos homens
pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos
homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a
partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvi-
mento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida.
[...] Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que deter-
mina a consciência.

Conforme  explicita  Netto  (2017b),  a  fundação  radical  e
consequente  desta  razão  dialética exigiu,  de  fato,  a  elaboração de  uma
nova  ontologia do  ser  social  que,  herdeira  do  pensamento  ilustrado do
período progressista de ascensão da burguesia e que encontrou em Hegel
sua  maior  expressão,  foi  capaz  de  inverter  a  codificação  hegeliana  que
condicionava o desenvolvimento histórico ao desenvolvimento do espírito
(a ideia absoluta), desmistificando seu núcleo válido e racional - a dialética -
do idealismo objetivo filosófico.

Admitindo-se a premissa de que a didática histórico-crítica está a
serviço  do  desenvolvimento  desta  razão  dialética  -  desta  forma  lógico-
racional capaz de apreender a realidade -, cumpre-se a tarefa de o trabalho
educativo histórico-crítico identificar as formas mais desenvolvidas do saber
objetivo produzido historicamente, convertendo-o em saber escolar, bem
como, prover os meios necessários de sua assimilação (SAVIANI, 2011b).
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Esta tarefa não dispensa a necessidade de conhecer o modo por meio do
qual se opera o desenvolvimento dos sujeitos-destinatários.

Assim,  o  tratamento  dispensado  pela  didática  histórico-crítica  à
tríade conteúdo-forma-destinatário (MARTINS, 2013a; GALVÃO; LAVOURA;
MARTINS,  2019)  coloca  o  conteúdo em  relevo  e  centralidade  para  o
trabalho educativo com vistas ao desenvolvimento da razão dialética. Com
efeito,  há  uma  relação  de  determinação  entre  conteúdos  do  ensino e
conteúdos do pensamento.  As formas mais desenvolvidas de consciência
social  humano-genérica  (dentre  elas  a  filosofia,  as  ciências  e  as  artes)
precisam se  converter  em consciência  individual  dos  sujeitos  singulares,
permitindo-os conhecer a realidade, para nela intervir.

A  escola  precisa,  então,  selecionar  os  elementos  culturais
fundamentais para essa forma de humanização dos indivíduos e, para tal, o
fundamento da didática histórico-crítica que afirma ser esta a realização de
uma  atividade cuja dimensão ontológica do trabalho educativo não pode
ser desconsiderada é essencial (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019).

Tal fundamento visa combater as tentativas de “[...] silenciamento
da  dimensão ontológica  do  ato  de  ensinar,  reduzindo-o  a  um indigesto
epistemologismo que apenas se pronuncia sobre o ‘como ensinar’” (idem,
p.139), convocando-nos a responder questões cuja centralidade ontológica
se  afirma  em  graus  de  determinação  superior  e  fundamental  para  a
organização do ensino e o desenvolvimento didático, tais como: ‘o que é o
trabalho educativo?’, ‘o que é o ser que se educa?’ e ‘qual o modo de ser
possível de se desenvolver na prática educativa nesta ordem societária?’.

Trata-se de afirmar positiva e propositivamente que a escola não
pode se furtar  a  garantir o  que é  essencial  para  que os  seres  humanos
tomem para si, como segunda natureza, tudo aquilo que a humanidade já
produziu histórica e coletivamente (SAVIANI, 2011b) e que, na atual ordem
burguesa  do  tardo-capitalismo  em  crise  estrutural,  é  substantivamente
negado à classe que vive do trabalho, submetendo-a a uma racionalidade -
condicionada  ao  empobrecimento,  aligeiramento  e  esvaziamento  de
conteúdos de ensino - que a impossibilite de reconhecer as forças sociais
que a aprisionam e a colocam na condição de classe explorada.

 É  preciso,  pois,  valer-se  do  critério  de  clássico  da  pedagogia
histórico-crítica. Expõe Saviani (2011b) que clássico é aquilo que resiste ao
tempo,  extrapolando  o  momento  em  que  foi  criado.  As  noções  de
permanência e  referência o determinam, visto que tal critério “[...] capta
questões  nucleares  que  dizem  respeito  à  própria  identidade  do  homem
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como um ser que se desenvolve historicamente” (SAVIANI; DUARTE, 2012,
p. 31, destaque nosso).

Há ou não aqui um fundamento ontológico expresso no critério de
clássico, delimitando-o como um reflexo ideal da realidade objetiva que,
subjetivado  pelos  sujeitos-destinatários  na  forma  de  uma  segunda
natureza, permite-lhes uma dada inteligibilidade do real? Tal fundamento
permite ou não apreender relações entre conteúdos de ensino no âmbito
da didática histórico-crítica e a formação humana com vistas ao provimento
da  razão  dialética  capaz  de  edificar  uma  forma  de  consciência
ontologicamente determinada pelo conteúdo da  história real  e efetiva  da
humanidade em seu modo de ser e de reproduzir-se?

A luta  protagonizada  pela  pedagogia  histórico-crítica  para  que  o
trabalho educativo assegure o acesso ao patrimônio humano-genérico em
toda sua complexidade e diversidade está fundamentada no pressuposto
ontológico de que aquilo que se passa no interior das escolas é reflexo do
desenvolvimento da própria história da humanidade.

Melhor dizendo:  operando-se com o critério de clássico, o saber
sistematizado  convertido  em  saber  escolar,  resultante  e  resultado  da
própria atividade humana no âmbito das ciências, das artes e da filosofia da
época atual ou precedente, é portador de objetivações humano-genéricas,
condensando  atividade  humana  latente,  e  pode  ser  apropriado  pelos
indivíduos singulares,  desde que estes  os  reproduzam na forma de suas
atividades (DUARTE, 2016). 

É a conexão do saber sistematizado com os grandes problemas da
humanidade  -  com  as  questões  fundamentais  e  decisivas  para  o
desenvolvimento da humanidade -  que faz  com que sua apropriação na
educação  escolar  por  indivíduos  singulares  seja  uma  forma  de
desenvolvimento da consciência singular que reproduz o desenvolvimento
das  substanciais  formas  de  consciência  social.  Não  por  acaso  Leontiev
(2004) afirmou que por detrás dos momentos dramáticos da consciência
individual, situam-se os momentos dramáticos de toda a humanidade.

O conteúdo dos clássicos revela a forma como os seres humanos se
fazem na história,  ou seja,  o modo como se constituem enquanto seres
sociais, o modo como produzem e reproduzem a sua própria existência. Tal
saber,  que  se  acumula  na  prática  social  na  forma  de  um  sistema  de
objetivações, porta em si elementos da objetividade do mundo humano, e
sua  apropriação  na  escola  permite  captar  estes  elementos  da  própria
realidade social que, codificados na forma de conteúdos escolares, podem
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conformar-se como propriedades instituintes de uma razão dialética capaz
de  reproduzir  conscientemente  a  formas  de  ser  dos  indivíduos  em
sociedade.

Não é mera coincidência que, no âmbito do  método pedagógico,
Saviani (2011b) tenha afirmado a categoria de prática social como ponto de
partida  e  de  chegada  do  trabalho  educativo.  A  prática  social  é  uma
totalidade  objetivamente  estruturada,  dinâmica  e  de  caráter  não
indiferenciado,  constituída  por  elementos  com  distintos  níveis  de  inter-
relação. Produzida historicamente pelas diversas formas de atividade do ser
humano - sendo o trabalho a forma ontológico-primária - em cada um dos
modos de produção da vida situados concretamente, condensa um amplo e
complexificado  acervo  de  objetivações  humano-genéricas  altamente
diferenciadas, dentre elas a ciência, a arte e a filosofia.

Sendo  assim,  a  conversão  deste  saber  sistematizado  em  saber
escolar com vistas a prover a assimilação destes conteúdos por parte dos
estudantes requer, do professor, compreender as relações entre educação
e sociedade, entre escola e vida, entre conteúdos de ensino e os conteúdos
da  própria  vida  humana  objetivados  na  prática  social  por  meio  das
atividades realizadas pelo ser social ao longo da história. Saviani (2020, p.
273-274,  destaque  nosso)  explicitamente  afirma  que  os  professores
somente  poderão  cumprir  o  seu  papel  -  mediante  esta  orientação
metodológica  -  se  “[...]  previamente  compreenderem  a historicidade  do
mundo atual, capacitando-se a identificar os componentes educativos nele
albergados”. O autor é bastante assertivo quanto à relação entre método,
didática e o conhecimento da realidade:

Eis porque o método da pedagogia histórico-crítica indica que o pon-
to de partida, a prática social, é comum ao professor e aos alunos,
mas há uma diferença essencial do ponto de vista pedagógico: o pro-
fessor tem, ou deveria ter, uma compreensão sintética da prática so-
cial,  ao passo que a compreensão dos alunos é sincrética. Por isso
cabe ao professor prover os meios para que os alunos, no ponto de
chegada, ascendam ao nível do professor, atingindo uma compreen-
são também sintética da realidade social em que vivem (SAVIANI,
2020, p. 278, destaques nossos).

Ademais,  essa  afirmação  também  nos  coloca  o  desafio  de
estabelecer  os  meios  didáticos  mais  adequados  para  a  transmissão  dos
conhecimentos  artísticos,  científicos  e  filosóficos  mais  desenvolvidos  e
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humanizadores.  Em  vista  disso  é  que  outro  fundamento  da  didática
histórico-crítica  aponta  a  exigência  do  domínio  seguro  do  objeto  do
conhecimento e seus respectivos conteúdos a ser ensinado aos alunos por
parte do professor (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). 

Este  fundamento  didático  histórico-crítico  visa,  por  um  lado,
assegurar que o professor, a partir da referida compreensão sintética da
prática social,  seja capaz de identificar as formas mais desenvolvidas do
saber sistematizado e o converter em saber escolar na forma de conteúdos
de ensino. Por outro, possibilitar que a atividade de ensino se concretize
como um ‘bom ensino’,  que conforme caracterizou  Vigotski,  requer que
cada aula seja um tempo e espaço de reprodução dos traços essenciais do
objeto do conhecimento. 

Quanto  mais  saturado  o  pensamento  do  aluno  estiver  com  as
determinações e  o  sistema de mediações que  constituem os conteúdos
representativos das formas de ser do objeto do conhecimento - visando a
transformação  qualitativa  dos  sujeitos-destinatários  da  aprendizagem  e,
portanto,  da  realização  da  categoria  catarse em  termos  de  método
pedagógico -, mais este ensino corresponderá às exigências de o trabalho
educativo estar imbricado à necessidade de edificação da razão dialética
capaz  de  instrumentalizar os  sujeitos  para  o  enfrentamento  radical  dos
problemas do mundo contemporâneo objetivados na prática social6.

Ao mesmo tempo,  a busca  pelas  formas mais  adequadas para o
processo de ensino dos conteúdos clássicos é deveras importante, uma vez
que as melhores formas impulsionam o desenvolvimento dos conteúdos. Se
as formas não estão adequadas ao desenvolvimento dos conteúdos, elas
passam a reprimi-los, a comprimi-los, tornando-se um entrave para o seu
desenvolvimento. E conforme Galvão, Lavoura e Martins (2019, p. 104):

As formas pedagógicas adequadas são, portanto, todas aquelas que
contribuam para a transmissão do saber escolar (fim a atingir). Em di-
dática, isso se refere aos procedimentos, recursos e técnicas que per-
mitem a efetivação dos conteúdos levando em conta os sujeitos a
que se destinam (eis a tríade conteúdo-forma-destinatário).

6 Verifique-se, neste pequeno trecho, como é possível articular e colocar em movimento as
categorias do método pedagógico (prática social, problematização, instrumentalização e ca-
tarse), valendo-se deles - do método e suas categorias - para a fundamentação, organização
e sistematização da didática histórico-crítica e, ao mesmo tempo, afastar-se de seus usos na
forma de corriqueiros procedimentos de ensino.
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Então,  é  preciso  lançar  mão  dos  mais  variados  recursos  e
procedimentos,  considerando  a  especificidade  de  cada  área  de
conhecimento, de cada etapa da escolarização e de cada organização do
ensino segundo seu  projeto  político-pedagógico.  Por  isso Saviani  explica
que  “[...]  não  há  métodos  previamente  condenados  e  nem  métodos
previamente  consagrados,  porque  a  escolha  do  método  é  sempre
dependente da finalidade a ser atingida. É o fim a atingir que determina a
escolha do método e dos procedimentos” (MARTINS; REZENDE, 2020, p.
20). 

Além disso, as condições existentes são determinantes das formas.
É  ilusório  o  ‘poder  docente’  de  ensinar  quando os  recursos  humanos  e
materiais  disponíveis  são  escassos  ou  inexistentes.  Isso  não  significa
imobilizar  a  ação  dos  professores,  mas  planejar  as  atividades  escolares
conforme a realidade concreta (o que é inseparável da luta pela qualidade
da educação, seu financiamento público, sua gestão democrática etc.). 

Façamos agora algumas considerações sobre o terceiro elemento
da tríade, o destinatário. Conteúdo e forma são elementos abstratos se não
estiverem vinculados a um sujeito que aprende, ou seja, a quem se dirige
ou se destina o trabalho educativo.

Segundo  Marx  (2010),  o  ser  humano  é  um  ser  de  pulsões  e
carências que se enriquece (humaniza) por meios diversos. Entre eles, está
a  escola  e  ser  um entre  outros  não diminui  a  importância  da  educação
escolar,  tendo  em  vista  se  destinar  a  socializar  o  saber  sistematizado
(SAVIANI, 2011b).

De acordo com Martins (2013a), em termos psicológicos, os seres
humanos precisam se apropriar da realidade objetiva subjetivando-a, pois é
isso  que permite  torná-la  inteligível.  Como já  afirmamos,  a  captação da
realidade pela consciência depende do tipo de conteúdo que é dado ao
indivíduo e que viabiliza o desenvolvimento das máximas possibilidades do
psiquismo humano, sendo imperativa a atividade do sujeito. Por essa razão,
a pedagogia histórico-crítica defende uma escola que se constitua como
“uma rica totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, 2008,
p. 258).

A atividade à qual nos referimos não é mera ocupação e também
não se trata daquilo que na escola chamamos comumente de ‘atividades
pedagógicas’ para nos referir a determinadas tarefas (o exercício de língua
portuguesa, a resolução de operações matemáticas, pintar um mapa etc.).
Como explica Pasqualini (2016, p. 52):
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Atividade é um processo que se constitui de uma cadeia de ações,
voltadas a determinados fins, os quais, encadeados, atendem ao mo-
tivo que impulsiona a atividade (sendo que o motivo reflete uma ne-
cessidade humana e identifica o objeto que a satisfaz). Atividade não
é, portanto, sinônimo de ação ou de simplesmente “fazer alguma coi-
sa”.

A categoria atividade (que exige ações e operações) nos permite
entender a relação do ser humano com o mundo, visto ser ela efetivamente
a  substância  da  consciência7 (LEONTIEV,  1980),  nos  subsidiando  para
compreender  a  própria  dinâmica  da  periodização  do  desenvolvimento
humano. Segundo Pasqualini e Eidt (2016, p. 103, destaque das autoras):

[...] ao analisarem as diversas atividades infantis [os autores da psico-
logia histórico-cultural] perceberam que elas não se encontram em
um mesmo plano  de  hierarquia,  ou  seja,  determinadas  atividades
têm papel mais decisivo do que outras a cada momento do desenvol-
vimento humano. A categoria fundamental para compreender o psi-
quismo infantil em desenvolvimento é, assim, o conceito de atividade
principal,  dominante  ou  atividade-guia.  A  atividade  dominante  é
aquela  responsável  pela  formação  e  reorganização  dos  processos
psíquicos centrais de um dado período do desenvolvimento. Isso sig-
nifica que em cada período do desenvolvimento uma atividade dife-
rente guia o desenvolvimento psíquico. A atividade guia ou dominan-
te não apenas forma e reorganiza processos psíquicos, mas gera no-
vos tipos de atividade; dela dependem as principais mudanças psico-
lógicas que caracterizam o período (LEONTIEV, 2001b).  A partir da
atividade dominante, surgem em cada período novas possibilidades
de atividade para a criança. É justamente a mudança de atividade do-
minante ou atividade-guia que marca a transição a um novo período
do desenvolvimento.

O  conhecimento  sobre  a  periodização  do  desenvolvimento  dos
sujeitos-destinatários é,  portanto,  crucial  para  o  planejamento  didático,

7 Recordemo-nos que a categoria atividade é a chave heurística da psicologia soviética para
explicitar as relações entre sujeito e mundo objetivo, visto que a formação da imagem subje-
tiva da realidade objetiva na forma de consciência requer a mediação de formas de ativida-
des humanas que permitam compreender “[...] como, no processo de sua atividade, os indi-
víduos constroem sua imagem do mundo - mundo no qual vivem, atuam, o qual reconstro-
em e, em parte, criam” (LEONTIEV, 2004, p.52). Para melhor compreender as relações entre
a teoria da atividade e a pedagogia histórico-crítica, conferir Pasqualini e Lavoura (2021).
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pois as  formas deverão privilegiar ações e operações que a um só tempo
atendam a atividade-guia de um dado período e impulsionem o indivíduo
para  outra  atividade-guia,  expressando seu enriquecimento psíquico.  Do
mesmo  modo,  os  conteúdos serão  organizados  levando  em  conta  os
elementos  característicos  da  atividade-guia  e  serão  apresentados  e
reapresentados  em  diferentes  etapas  da  escolarização,  com  graus  de
complexidade  que  aumentam  em  espiral  crescente  numa  dinâmica
dialética entre processos que combinam evolução e revolução na forma
como os indivíduos se relacionam com a realidade.

Há,  aqui,  um  pressuposto  essencial,  que  nos  remete  à  segunda
característica do caráter estrutural  da  razão dialética,  ainda por nós não
diretamente explorado: referimo-nos à sua dimensão de processualidade. A
formação de uma imagem subjetiva capaz de penetrar na processualidade
do real,  apanhando as determinações essenciais dos processos histórico-
sociais que não se mostram na imediaticidade empírica -  a não ser como
forma aparente de ‘fatos’ naturais cotidianos -, requer uma racionalidade
que  se  caracterize  como  movida  substantivamente  pela  lógica  dialética
imanente da realidade.

Reproduzir intelectivamente o movimento da realidade exige uma
forma  lógica  de  raciocinar  que  rompa  radicalmente  com  a  faticidade
imediata da cotidianidade, nada concedendo ao empírico, ao imediato, à
factualidade fenomênica do real que, na ausência da possibilidade de sua
superação,  condiciona  o  pensamento  à  fetichização dos  processos
histórico-sociais, uma vez que a razão não se torna capaz de dissolver tal
imediaticidade.

As  determinações  fundamentais  da  vida  cotidiana  -  sua
heterogeneidade, imediaticidade e superficialidade extensiva - nos marcos
do  capitalismo  contemporâneo  acaba  por  implicar  uma  forma  de
racionalidade em que o requisitado não é o conhecimento de processos e
relações internas da dinâmica dos fenômenos sociais, mas sim, respostas
funcionais  às  situações  dadas.  Instaura-se  uma  relação  direta  entre
pensamento e ação, uma conduta imediatista e espontaneísta cujo critério
de utilidade se confunde com o de verdade (NETTO, 2012).

A  educação escolar,  hegemonicamente tomada  pelas  pedagogias
contemporâneas neopositivistas, neoprodutivistas e neopragmatistas, tem
reforçado a formação desta racionalidade típica do período da decadência
ideológica, conforme já atestamos. A racionalidade do mundo objetivo é
aqui obstruída, seja pela sua completa negação - tendência da irratio -, seja
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pela  via  da  lógica  instrumental,  culminando  num  comportamento
meramente manipulador, quantificador e formalista - tendência da  razão
miserável.  Não  por  acaso,  temos  a  implementação  da  Base  Nacional
Comum Curricular (BNCC)8 no atual  contexto educacional  brasileiro,  com
sua lógica de formação humana por  competências,  em todos os níveis e
segmentos  educacionais,  desde  a  educação  infantil  até  a  formação  de
professores  na  graduação  e  pós-graduação,  expressão  das  ‘reformas
educacionais’ impostas pelas agências do grande capital e de seus vassalos
governos ultraliberais.

Advogamos ser a didática histórico-crítica um instrumento a serviço
da edificação da razão dialética, visto um de seus fundamentos afirmar a
concepção ampliada de eixo de ensino à luz da lógica dialética. Trata-se de
conceber a organização do ensino a partir de uma sistematização lógica do
saber  escolar  metodologicamente  articulada  e  ordenada  com  base  na
ampliação espiralada do conhecimento, expressando o movimento dialético
de sucessivas aproximações da relação sujeito-mundo objetivo. Desta feita,
concebe-se a atividade de ensino como:

[...] uma processualidade formativa em que distintos graus de gene-
ralização da lógica de pensar se formam e se desenvolvem, configu-
rando-se como verdadeiras referências que vão se ampliando de for-
ma crescente e espiralada, revelando toda a riqueza da qualidade e
da profundidade da penetração do pensamento na essência dos fe-
nômenos da realidade social (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019, p.
147).

Afirmar a necessidade de o trabalho educativo ser realizado com
vistas  ao  ensino  de  conteúdos  mais  representativos  das  máximas
possibilidades de apreensão da realidade - valendo-se do critério de clássico
da teoria pedagógica histórico-crítica - requer, também, um planejamento
didático-metodológico cuja forma lógica de organização e sistematização do
conhecimento  seja  capaz  de  impulsionar  o  desenvolvimento  da  razão
dialética,  possibilitando  uma  racionalidade  que  supere  os  princípios  da
lógica formal. 

A  processualidade  da  razão  dialética  corresponde  ao  próprio
movimento dinamizado pelas contradições e mediações da totalidade do
real. A realidade, como um todo estruturado e orgânico, é uma totalidade

8 Para uma análise histórico-crítica da BNCC, conferir Malanchen, Matos e Orso (2020).
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de máxima complexidade constituída por complexos de maior ou menor
grau  de  complexidade.  As  relações  entre  tais  elementos  tensiona  e
transforma cada um destes complexos, bem como, a própria totalidade em
si.  Na  sua  imanência,  há  relações  de  interdependência  e  reciprocidade
entre as partes e o todo - um  sistema de mediações.  As mediações são
movidas  e  dinamizadas  pela  negatividade  das  forças  contraditórias  -  a
contradição -  que impulsionam as formas de  ser -  aquilo que  é  -  destes
complexos em possibilidade do devir - aquilo que não é, mas pode vir-a-ser.

Totalidade,  contradição  e  mediação  são  categorias  ontológicas,
pertencentes à própria estrutura do real. Somente a razão dialética é capaz
de  captar  essa  realidade  tal  qual  é  em  si  mesma,  reconstruindo  esse
movimento no plano da consciência. Entretanto, este é um processo que
não é imediato. A unidade lógico-histórica entre a objetividade do real e a
racionalidade  subjetiva  reclama  uma  processualidade,  por  aproximações
sucessivas.

A dissolução e ultrapassagem da faticidade empírico-fenomênica é,
justamente, a análise das relações efetivas e essenciais, dos nexos internos,
das determinações dinâmico-estruturais (estrutura e dinâmica) e histórico-
genéticas (gênese e desenvolvimento) que, recorrendo compulsoriamente à
abstração, lança mão de um arsenal lógico categorial e conceitual9 fundado
numa  racionalidade  que  opera  com  sucessivos  atos  de  generalização
capazes  de  reproduzir  o  concreto  em pensamento.  Recorrendo a Kopnin
(1978, p. 162):

O concreto no pensamento é o conhecimento mais profundo e subs-
tancial dos fenômenos da realidade, pois reflete com o seu conteúdo
não as definibilidades exteriores do objeto em sua relação imediata,
acessível  à contemplação viva,  mas diversos aspectos substanciais,
conexões, relações em sua vinculação interna necessária. Abstrações
isoladas levam o nosso conhecimento da apreensão do geral empíri-
co ao universal, enquanto o concreto no pensamento fundamenta a
conexão do singular com o universal, fornece não uma simples unida-

9 Encontramos em Martins (2020) uma contundente análise dos processos gerais relaciona-
dos ao papel da educação escolar na construção do conhecimento, no desenvolvimento da
consciência e na formação do pensamento teórico-conceitual. Quanto a estas relações, sali -
enta a autora que a formação do pensamento teórico-conceitual capaz de refratar a realida -
de de forma consciente demanda, necessariamente, tomar o conceito à luz de seu traço es-
sencial, qual seja, um sistema de significações objetivas enriquecido com as múltiplas deter-
minações efetivamente existentes nos processos ou fenômenos da prática social.
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de de aspectos diversos, mas a identidade dos contrários (destaques
no original). 

Esta  forma lógica  de  organização  do  ensino  e  sistematização de
seus  conteúdos  propiciada  pela  didática  histórico-crítica  ancora-se,
portanto,  na  própria  resolução  metodológica  indicada  por  Marx
concernente ao  método do  abstrato  ao concreto,  e  que Saviani  (2011b)
delimitou em termos de método pedagógico como a passagem do empírico
ao concreto, pela mediação das abstrações.

Considerações finais

Espelho da sociabilidade tardo-burguesa em sua crise estrutural, a
decadência da razão moderna expressa uma ambiência cultural posta em
marcha exatamente como  ideologia: expressão de uma  falsa consciência.
Falsa, na medida em que, plasmada na faticidade empírica do real, não é
capaz  de  reconhecer  a  historicidade  dos  processos  sociais,  tornando-os
inteligíveis;  mas,  ao  mesmo  tempo  consciência,  na  exata  noção de  que
modula comportamentos e formas de ação dos sujeitos no mundo a partir
de certo tipo de conhecimento - miserável, formalista, instrumental ou com
tendência ao irracionalismo - permitindo o mover das individualidades na
reprodutibilidade da vida cotidiana.

As pedagogias hegemônicas que se fazem presentes na educação
escolar na contemporaneidade configuram este espírito do tempo do tardo-
capitalismo. Em termos formativos e pedagógicos, no limite, entificam uma
razão  empobrecida  que,  dentre  inúmeros  aspectos:  aceitam  a
imediaticidade com que se apresentam os fenômenos histórico-sociais; não
são capazes de distinguir aparência e essência da realidade; são incapazes
de  operar  com  as  categorias  de  totalidade,  contradição  e  mediação;
interditam a dimensão ontológica da prática social, seja pela sua recusa, ou
pela sua relativização; e, ora entronizam a semiologização do real, fazendo
do conhecimento uma artefactualidade discursiva, ou, pervertem o real a
uma dimensão instrumental à luz de uma atitude manipuladora do mundo,
sendo o conhecimento subsumido à racionalidade analítico-formal.

Combatendo  tais  teorias  pedagógicas  e  suas  acepções  didático-
metodológicas  anti-ontológicas,  produtoras  de  um  conhecimento
fetichizador da realidade, a pedagogia histórico-crítica se firma e se afirma
como aquela cujo fim a atingir é a humanização dos sujeitos com vistas ao
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conhecimento da realidade para nela intervir e transformar. Para tanto, não
pode prescindir de um método e de uma didática orientados à edificação da
razão  dialética,  cuja  finalidade  pedagógica  é  a  de  obtenção  de  uma
autêntica racionalidade capaz de reproduzir a objetividade do mundo em
seu movimento e contradições internas. 

Nisto reside sua potência e vitalidade, não sucumbindo à atual e
famigerada destituição da  dimensão ontológica do trabalho educativo, ao
tempo em que permite a restituição das relações entre escola e sociedade e
entre indivíduo e gênero humano.
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9
DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA PARA

UMA PRÁXIS EDUCATIVA TRANSFORMADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL*1

Régis Henrique dos Reis Silva 

Introdução

O  objetivo  deste  texto  é  discutir,  sucintamente,  os  principais
desafios e contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para a constituição
de uma práxis educativa transformadora da Educação Especial no Brasil.

Para tanto, inicialmente, vamos discutir o que vem sendo a Educa-
ção Especial brasileira, na sequência, problematizaremos os principais desa-
fios e contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para a constituição de
uma práxis educativa transformadora da Educação Especial, o que, em nos-
so  entendimento,  implica  necessariamente  na  articulação  dos  esforços
dos/as  educadores/as  em  Educação  Especial  com  os/as  demais
educadores/as brasileiros/as no desenvolvimento de um projeto educativo
e social superador das condições sociais, políticas, econômicas e culturais
vigentes. Por fim, apresentaremos nossas considerações finais.

1. O que vem sendo a Educação Especial no Brasil

A Educação Especial  no Brasil,  segundo Casagrande e Mainardes
(2021), constitui-se como um campo acadêmico, no sentido atribuído por
Bourdieu (1983),  qual  seja,  de  um espaço em que pessoas  estabelecem
relações objetivas  (trabalho)  em um contexto de  disputas  mais  gerais  e
particulares,  onde  a  autoridade  científica  de  um  determinado  campo
*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.201-214
1 Este texto foi elaborado a partir da aula “Contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica para a
prática educativa:  educação especial;  formação moral;  educação estética”, ministrada no
âmbito do curso “Pedagogia Histórico-Crítica e Prática Transformadora”, no dia 26/11/2020.
Esta aula está disponível no Youtube no seguinte endereço eletrônico:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=SsQa4-Y_waA&list=PLIO3rdVtpBvZ2s7tKIDNKcKZwn11oENbN&index=11.
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acadêmico como o da Educação Especial é desenvolvida por aqueles/as que
articulam capacidade técnica, poder social, recursos científicos acumulados
e  uma  relativa  autonomia  do  campo,  em  síntese,  são  aqueles/as  que
alcançam a capacidade de falar e agir legitimamente de maneira autorizada
e com autoridade em um espaço de disputas entre pares. 

Não obstante, neste texto, estamos considerando que a Educação
Especial é uma subárea da educação que, historicamente, atuou junto às
pessoas  consideradas  deficientes  em  espaços  segregados,  e,  mais
recentemente, em virtude das próprias lutas dos movimentos sociais das
pessoas  com  deficiência  e  das  políticas  neoliberais  de  educação  ditas
“inclusivas”, foi redefinida como uma modalidade de ensino que perpassa
todas as etapas e modalidades da educação nacional, e que atua de forma
complementar  e  suplementar  no  processo  de  escolarização  das  pessoas
consideradas deficientes nas escolas comuns.

Nesse  histórico,  é  importante  reconhecer  que  os  movimentos
sociais  de  lutas  das  pessoas  com  deficiência  tiveram  uma  atuação
importante na crítica que realizaram ao “modelo médico de deficiência” e
no  desenvolvimento  de  um  “modelo  social  da  deficiência”,  conforme
termos utilizados por Diniz (2007). 

Nesse sentido, ainda, segundo Lanna Júnior (2010), a própria noção
de “Direitos Humanos” e a luta por eles, durante a reabertura política no
Brasil nos anos 1980, foram importantes para que os direitos políticos, civis
e sociais das pessoas com deficiência fossem reconhecidos na Constituição
Federal de 1988, particularmente, os direitos à educação e ao atendimento
educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Em  outros  escritos  (ver  SILVA,  2015  e  2016  e  PADILHA;  SILVA,
2020), já discutimos sobre isso, mas é importante para os objetivos deste
texto reafirmarmos que a Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva, enquanto política, apresenta uma contradição, qual seja: por um
lado assume as  reivindicações dos movimentos sociais  das  pessoas  com
deficiência,  e,  por outro lado, esvazia as condições de efetivação dessas
mesmas  reivindicações  ao  implantá-las  e  implementá-las  no  escopo  do
capitalismo  neoliberal2,  particularmente  no  âmbito  das  políticas
educacionais neoliberais que, segundo Garcia (2016, p. 16), visam a 

2 Neoliberal, no sentido atribuído por Dardot e Laval (2016), qual seja, o neoliberalismo é
mais que economia política, é uma racionalidade que conduz as ações dos governantes e go-
vernados, constitui novos modelos de subjetividade de caráter individual e competitivo, com
efeito, promove a fragilização dos coletivos face um padrão concorrencial permanente.
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[...] conformação de uma subjetividade passiva na reflexão dos pro-
cessos sociais  e  cooperativa na atuação necessária  à  resolução de
problemas imediatos do cotidiano, os quais contribuem para desfo-
car  a  atenção  da  radicalidade  das  questões  sociais  a  serem com-
preendidas e tratadas coletivamente.

Além do que, apesar da crítica que é feita à constituição do binômio
“normal/anormal”  na  sociedade  capitalista,  entendemos  que  a  própria
concepção de deficiência, ser humano e sociedade que emergem com essas
críticas são limitantes ao se restringirem às  questões culturais  e ao não
compreenderem  e/ou  aprofundarem  suas  análises  nos  elementos
estruturais  que  produzem  essa  mesma  cultura  considerada
corponormativa3,  exploradora,  consumista  e  destruidora  dos  seres
humanos e dos recursos naturais do planeta.

Nesse  sentido,  é  que  afirmamos  que  o  próprio  conceito  de
deficiência  está  em  disputa,  e,  a  partir  deste  conceito,  os  projetos
educativos e sociais decorrentes são completamente distintos.

Em  nosso  caso,  temos  afirmado  a  necessidade  de  um  conceito
social  da  deficiência,  mas,  diferentemente  do  social  da  perspectiva
culturalista, defendemos a compreensão desse social em uma perspectiva
histórico-crítica, na qual a matriz histórica é o elemento estruturante para o
desenvolvimento de uma concepção sócio-histórico-crítica da deficiência.

Entendemos  que  uma  concepção  sócio-histórico-crítica  da
deficiência possui as mesmas bases teórico-metodológicas da teoria social
marxiana  e  marxista,  da  teoria  pedagógica  denominada  pedagogia
histórico-crítica  e  da  teoria  psicológica  do  desenvolvimento  humano
conhecida como psicologia histórico-cultural.

Mas,  afinal,  como  podemos  definir  e  caracterizar  a  concepção
sócio-histórico-crítica da deficiência?

Para a concepção sócio-histórico-crítica, o Ser Humano, inclusive as
pessoas  consideradas  deficientes,  são  historicamente  determinados  nos
aspectos biológicos e culturais, mas também são livres e conscientes. Essa
condição de humanidade, determinada, livre e consciente é resultante de
relações sociais  constituídas historicamente pela mediação ontológica do
trabalho (SAVIANI; DUARTE, 2012 e SAVIANI, 2013).

3 O conceito de corponormatividade foi inserido no campo dos estudos da deficiência por
Mello e Nuernberg (2012) com intuito de denunciar que existem padrões hegemônicos fun -
cionais/corporais. 
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O problema, de acordo com Antunes (2016), é que o trabalho, na
sociedade  do  Capital,  assume  uma  forma  alienada  e  exploradora,
destruidora da humanidade e da natureza.  Com efeito,  na sociedade de
classes,  particularmente  na  sociedade  capitalista,  os  indivíduos  que
apresentem uma corporalidade e/ou comportamentos considerados fora
dos “padrões de normalidade”4 serão considerados como menos capazes,
deficientes.

Entretanto, o que essa forma social omite ao tentar “naturalizar” as
suas  relações  sociais  de  exploração  é  que,  não  obstante  algumas
corporalidades  consideradas  possuidoras  de  grandes  especificidades5

demandarem técnicas de intervenção profissionais de médicos, psicólogos,
educadores  especiais,  entre  outros,  isso  não significa  que essa  condição
seja limitadora e inviabilizadora do desenvolvimento individual e genérico
do  Ser  Humano,  mas  pelo  contrário,  essa  condição  pode  ser
desenvolvedora não só para o indivíduo como para todo o gênero humano
face o caráter histórico-cultural de desenvolvimento do psiquismo humano.

Como afirma Vygotsky e Luria (1996 apud BARROCO, 2011, p. 173),

[...] as pessoas com deficiência, mesmo tendo grandes especificida-
des em seus desenvolvimentos, podem e devem frequentar a escola,
e  o  que  esta  lhes  ensina  deve  projetá-las  a  outro  patamar,  deve
transformá-las, metamorfoseá-las, deve contribuir para que passem
de crisálidas a borboletas [...]. Essa seria, pois, a escola que podería-
mos chamar de inclusiva.

Para  tanto,  faz-se  necessário  a  superação  das  relações  sociais
capitalistas  e  de  sua  cultura  corponormativa6,  e  é  aqui  que  residem os
desafios  e  contribuições  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  para  uma  práxis
educativa transformadora da Educação Especial.

4 Ideal de Ser Humano das relações sociais capitalistas é aquele indivíduo considerado produ-
tivo, possuidor de uma corporalidade produtiva, a partir do substrato biofísico e psíquico
“normal”. Esse ideal de corporalidade, geralmente, é o que estampa as campanhas publicitá-
rias dos produtos das principais marcas da sociedade capitalista.
5 Diferenças significativas conforme termos utilizados por Amaral (1998).
6 Podemos acrescentar, aqui, machista, racista, entre outras opressões, dado o caráter inter-
seccional  dessas condições de opressão sofridas  pelos diferentes grupos na sociedade de
classes capitalista. 
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2.  Desafios  e  contribuições  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  para  a
constituição de uma práxis educativa transformadora da Educação
Especial

Como  já  foi  dito,  entendemos  que  as  políticas  neoliberais
“inclusivas”,  particularmente  de  Educação  Especial  na  perspectiva  da
Educação Inclusiva, tem apresentado a contradição de, ao mesmo tempo
em que assume no plano do discurso as reivindicações dos movimentos
sociais das pessoas com deficiência, por outro lado, esvazia as condições de
efetivação dessas mesmas reivindicações ao implantá-las e implementá-las
no  escopo  do  capitalismo  neoliberal,  haja  vista,  por  exemplo,  como  a
racionalidade neoliberal atua no debate sobre o orçamento público e o seu
entendimento de que as despesas com as políticas sociais de atendimento
aos direitos sociais da população representam gasto público, bem como a
melhor maneira de avaliar os resultados desse dispêndio ocorre por meio
de métricas comparativas e competitivas7.

Nesse sentido, um dos desafios para as pessoas com deficiência e
que resulta,  a nosso ver,  em uma contribuição importante da Pedagogia
Histórico-Crítica, diz respeito a superação da negação ontológica, da própria
condição histórica de humanidade a que os indivíduos com corporalidades
consideradas deficientes são submetidos.

Como destaca Della Fonte (2016, p. 216-217) 

Para Marx (2004), a deficiência é um traço de todo existente. Seres
existentes são objetivos e isso significa que não se bastam a si mes-
mos; pelo contrário, são qualificados de objetivos por terem sua ra-
zão de existir fora deles próprios, isto é, no objeto, naquilo que se lhe
antepõe. Por isso, para Marx, ser objetivo é padecer por ter seu ser
fora de si, ser atravessado pela falta, pela necessidade e incompletu-
de. 
O desdobramento essencial  dessa proposição é que ser objetivo é
também ser objeto para outro ser. Em outros termos, sofrer a carên-
cia de um objeto implica ser um objeto de necessidade para outro.
Com essa afirmação, Marx demarca o aspecto relacional da perma-
nente interação objetiva entre seres efetivos como tais. A essência
ontológica da objetividade do mundo é ser constituída de seres defi-
cientes. 

7 Sobre essa discussão, sugerimos a leitura de Freitas (2018), Witeze e Silva (2019).
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Portanto, é graças ao traço defectivo, de incompletude que os seres
singulares do mundo existem em relação entre si e em relação ao seu
conjunto. Qualquer tentativa de extrair uma existência fora dessas
relações implica cogitar um ser que se autobasta, uma suposta exis-
tência absoluta. A totalidade objetiva do mundo remete para a exis-
tência de inter-relações entre seres com deficiência. Logo, não é ape-
sar da debilidade, mas devido à condição de deficiência, incompletu-
de e imperfeição de todos os seres existentes que o mundo se organi-
za como unidade da diversidade e diversidade na unidade. 
Por seu turno, a deficiência humana assume uma peculiaridade em
relação aos outros seres objetivos: o ser humano não tem em si mes-
mo aquilo que garante a sua humanidade. O que garante a sua entra-
da no processo de humanização está fora dele, materializado no pa-
trimônio  cultural  (objetivação  humana  decorrente  do  trabalho).  É
desse patrimônio que ele precisa se apropriar a fim de participar da
história humana. Por isso, o ser humano mais rico, segundo Marx, é
aquele que reconhece cada vez mais a sua natureza defeituosa, a sua
imperfeição, a sua carência: [...].

Como dissemos, a partir dos fundamentos marxianos e marxistas da
Pedagogia Histórico-Crítica acerca da constituição histórica do Ser Humano,
podemos deduzir que a incompletude e a carência são elementos constitu-
intes dos seres humanos, com efeito, são as relações de exploração, e, por-
tanto, as sociedades e as instituições desta, organizadas e estruturadas sob
essas relações de exploração, que vão estabelecer quais corporalidades, in-
completudes e carências serão atendidas ou negligenciadas, em síntese, te-
rão as objetivações humanas negadas.

Em  outras  palavras,  nas  sociedades  como  a  capitalista,  que  se
organiza e se estrutura em relações sociais de exploração, aquelas pessoas
que  apresentarem  em  sua  corporalidade  alguma  diferença  significativa
(AMARAL, 1998), logo, que estejam fora dos padrões corponormativos e de
produtividade  dessa  mesma  sociedade,  serão  consideradas  deficientes,
com  efeito,  terão  as  mediações  do  patrimônio  cultural  (objetivações
humanas decorrentes do trabalho) negadas, seu processo de humanização
estará  inviabilizado,  impossibilitado  por  não  atender  aos  padrões
corponormativos e de produtividade da sociedade capitalista.

Segundo Dias (2013) e Mello (2016), o termo capacitismo tem sido
utilizado para indicar a discriminação de pessoas por motivo de deficiência.
De acordo com Gesser, Block e Mello (2020), o capacitismo é estrutural e
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oprime não só pessoas com deficiência, mas também outros grupos sociais
que diferem do ideal de corponormatividade.

Nesse  sentido,  autoras  como  Campbell  (2009),  Mello  (2019)  e
Gesser (2020) também tem compreendido o capacitismo como uma forma
de  opressão  que,  na  intersecção  com  o  racismo,  sexismo  e  LGBTfobia,
produz como efeito a ampliação dos processos de exclusão social, o que,
segundo  Gesser,  Block  e  Mello  (2020),  coloca  a  necessidade  de  lutas
emancipatórias  de  caráter  interseccional,  aglutinando  e  reunindo  os
esforços das lutas anticapacitistas ao lado das lutas feministas, antirracistas,
antiLGBTfóbicas e anticapitalistas. 

Dito tudo isso, compreendemos que a contribuição da Pedagogia
Histórico-Crítica está no fato de que, a partir dos seus fundamentos, ela
reconhece  a  existência  de  corporalidades  significativamente  diferentes,
carentes, interdependentes, como o são todos os seres humanos, portanto,
não se trata de negar a identidade de determinados grupos identitários ou
reafirmar  essa  identidade  em  uma  perspectiva  representacional,  mas,
diferentemente  da  pós-modernidade  e  do  identitarismo  liberal,  faz-se
necessário discutir, problematizar e superar as relações sociais capitalistas
de exploração e de opressão sobre esses grupos identitários.

Nesse  sentido,  é  importante  afirmar  que  a  Pedagogia  Histórico-
Crítica é uma teoria pedagógica de base marxiana e marxista, com efeito, o
trato com as categorias  diferença/diversidade humana é realizado sob a
perspectiva da luta social pela igualdade substantiva. Assim, a positivação
da identidade oprimida é um recurso tático organizador dos oprimidos, pois
sabe-se  que  a  centralidade  das  lutas  antiopressão,  dentre  elas  as  lutas
anticapacitistas  está  na  superação  da  exploração  e  das  desigualdades
sociais.

Embora  as  lutas  anticapaticitistas  e  anticapitalistas  não  sejam
idênticas,  elas não são inseparáveis,  bem como a superação da primeira
está subordinada à segunda na sociedade capitalista.

Em nosso entendimento, o capacitismo não será extinto enquanto a
sociedade capitalista não for superada, bem como este não será superado
enquanto  o  capacitismo  continuar  existindo,  pelo  menos  no  sentido  de
superação social que estamos atribuindo, neste texto, que é a superação da
sociedade de classes e o alcance de uma sociedade igualitária e diversa.

Além  do  que,  desde  “Escola  e  Democracia”,  obra  seminal  da
Pedagogia Histórico-Crítica, sabemos que, para esta, a prática educativa faz
parte da prática social global e que sua articulação com a luta social no
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sentido  de  transformação  da  sociedade  ocorre  justamente  com  a
socialização do conhecimento, o que é próprio e específico da educação.

Portanto, na socialização do conhecimento, conforme a definição
de conhecimento e o método da Pedagogia Histórico-Crítica, a Ciência, a
Filosofia  e  as  Artes  assumem um caráter  mediador  e  revolucionário  na
sociedade de classes. Com efeito, promovem um caráter humanizador para
todas as pessoas, inclusive àquelas consideradas deficientes.

Em síntese, a partir dos fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica
reconhece-se e recupera-se o caráter humano das pessoas com deficiência,
não obstante, sabe-se que essa humanidade não é dada pela natureza, mas
é historicamente produzida nas e pelas relações sociais sob a mediação do
patrimônio cultural (objetivações humanas decorrentes do trabalho), logo,
é  pela  cultura  e  com  uma  cultura  emancipadora  (anticapacitista,
antimachista,  antirracista,  anticapitalista)  que todas as  pessoas,  inclusive
aquelas consideradas deficientes, serão humanizadas.

Não obstante, a tarefa de superação da sociedade de classes, o al-
cance de uma sociedade igualitária e diversa, implica dentre outras coisas, a
sobrelevação da negação ontológica e a possibilidade histórica da condição
de humanidade aos indivíduos com corporalidades específicas (ou diferen-
ças significativas), além de inúmeras outras tarefas, como por exemplo, su-
perar  as  concepções  dicotômicas:  diversidade/igualdade;  estudantes  co-
muns/estudantes  com  deficiência;  educação  comum/educação  especial;
prática educativa/prática social global; dentre outras.

Em outros termos, a construção e desenvolvimento de uma práxis
educativa superadora requer assumir uma perspectiva crítica, radical e de
conjunto da realidade social e educacional, o que, no caso das pessoas com
deficiência,  implica  na  compreensão  histórica  das  diferenças  e  dos
mecanismos explícitos e implícitos de exclusão educacional e social como
elementos  justificadores  das  desigualdades  sociais,  em  especial  da
acumulação privada dos meios de produção e da exploração do ser humano
pelo ser humano (a categoria “luta de classes” não é uma diferença a mais),
o que, no sentido político, está intrinsecamente relacionado a uma práxis
social também superadora que, em termos ético-políticos, constitui-se na
luta por uma sociedade igualitária, diversa e verdadeiramente livre.

Nesse  processo,  contribuições  pontuais  da  Pedagogia  Histórico-
Crítica já são identificadas, por exemplo, vários autores/as consubstancian-
do nesta teoria pedagógica têm realizado análises relevantes sobre as po-
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líticas de educação especial e educação inclusiva; formação de professores;
e, mais recentemente, sobre a prática educativa.

Desses trabalhos, destaca-se a denúncia do caráter reformador das
políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, o que,
em pese o caráter contraditório destas, acaba prevalecendo o seu caráter
ideológico, pois as condições de superação do capacitismo estrutural não
são colocados.

Além das contribuições supracitadas da Pedagogia Histórico-Crítica,
outras iniciativas importantes que vem ocorrendo, por exemplo, os esforços
de  sua  implementação  em algumas  redes  de  ensino  no  Brasil,  as  quais
começam, ao menos, a discutir a necessidade de problematizar a partir das
políticas  de  educação  especial  na  perspectiva  da  educação  inclusiva  as
concepções de deficiência e diferença destas,  consubstanciadas em uma
compreensão  de  ser  humano,  deficiência,  educação  escolar  e
desenvolvimento  humano  em  que  a  transmissão  (socialização)  de
conhecimentos  elaborados,  segundo  interesses  emancipatórios,  são
fundamentais e estruturantes (ou definidores) da práxis educativa crítica e
transformadora  da  Educação Especial,  visando a  superação  das  relações
sociais de exploração e corponormativas.

Considerações finais

Neste  texto,  procuramos  discutir  sucintamente  os  principais
desafios e contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para a constituição
de uma práxis educativa transformadora da Educação Especial no Brasil.

Para  isso,  recuperamos  o  caráter  contraditório  das  políticas  de
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, com destaque para
o caráter reformador dessas políticas. Na sequência, problematizamos os
principais  desafios  e  contribuições  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  para  a
constituição de uma práxis educativa transformadora da Educação Especial,
o  que,  em  nosso  entendimento,  está  relacionado  aos  fundamentos  da
Pedagogia Histórico-Crítica, que permitem a compreensão da deficiência,
da educação, do processo de escolarização da pessoa com deficiência sob
uma perspectiva radical, rigorosa e de conjunto. Por isso, a práxis educativa
transformadora da Educação Especial  está necessariamente vinculada ao
desenvolvimento de um projeto educativo e social superador das condições
sociais, políticas, econômicas e culturais vigentes.
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Nesse sentido, a Pedagogia Histórico-Crítica tem contribuído com o
processo  de  transformação  das  consciências  e  das  práxis  dos
educadores/as, no que diz respeito à compreensão do que é deficiência, no
enfrentamento do capacitismo e na defesa de uma escola que forme para a
omnilateralidade8,  inclusive  as  pessoas  com  deficiência,  o  que,  nas
condições históricas vigentes, são bem sintetizadas nas lutas históricas dos
movimentos  sociais  em  favor  da  Escola  Pública,  Democrática,  Laica,
Gratuita e de Qualidade socialmente referenciada, inclusive para as pessoas
com deficiência.
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SOBRE A DEFICIÊNCIA SEDPCD/DIVERSITAS/ USP LEGAL, 2013, São Paulo, 
Anais... São Paulo, junho/2013. p. 1-14.

DINIZ, D. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. (Coleção 
Primeiros Passos; 324).

FREITAS, Luiz Carlos de. A reforma empresarial da educação: nova direita, 
velhas ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018a.

GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. Educação Especial na perspectiva inclusiva:
determinantes econômicos e políticos. Comunicações, Piracicaba, v.23, n.3.
p.7-26, 2016. Edição Especial.

GESSER, Marivete. Por uma educação anticapacitista: contribuições dos 
Estudos sobre Deficiência para a promoção de processos educativos 
inclusivos na escola. In: OLTRAMARI, Leandro Castro; GESSER Marivete; 
FEITOSA Ligia Rocha Cavalcante (org.). Psicologia Escolar e Educacional: 
processos educacionais e debates contemporâneos. Florianópolis: Editora 
do Bosque. 2020.

GESSER, Marivete; BLOCK, Pamela; MELLO, Anahí Guedes de. Estudos da 
deficiência: interseccionalidade, anticapacitismo e emancipação social. In: 
GESSER, Marivete; BÖCK, Geisa Letícia Kempfer; LOPES, Paula Helena (Org.).
Estudos da deficiência: anticapacitismo e emancipação social. 1ed. 
Curitiba/PR: CRV, 2020. 

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Percursos da constituição de uma 
política brasileira de educação especial inclusiva. Rev. Bras. Ed. Esp. Marília,
v.17, p.41-58, Maio-Ago., 2011. Edição Especial.

211



LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento Político das 
Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos.
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
2010.

MELLO, Anahi Guedes. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do 
capacitismo ou a preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFSC. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 10,
p. 3265-3276, 2016.

MELLO, Anahi Guedes. Politizar a deficiência, aleijar o queer: algumas notas
sobre a produção da hashtag #ÉCapacitismoQuando no Facebook. In: 
PRATA, Nair; PESSOA, Sônia Caldas (org.). Desigualdades, gêneros e 
comunicação. 2019. p. 125-142. São Paulo: Intercom.

MELLO, Anahi Guedes de; NUERNBERG, Adriano Henrique. Gênero e 
deficiência: interseções e perspectivas. Revista Estudos Feministas, v. 20, n.
3, p. 635-655. 2012.

PADILHA, Anna Maria Lunardi; Silva, Régis Henrique dos Reis. Pedagogia 
histórico-crítica e a educação escolar das pessoas com deficiência. 
NUANCES, v. 31, p. 103-125, 2020.

SAVIANI, Dermeval. Infância e pedagogia histórico-crítica. In: MARSIGLIA, 
Ana Carolina Galvão. (Org.). Infância e Pedagogia Histórico-Crítica. 2ed. 
Campinas/SP: Autores Associados, 2020.

SAVIANI, Dermeval; Duarte, Newton.  Pedagogia histórico-crítica e luta de 
classes na educação escolar. Campinas: Autores Associados, 2012.

SILVA, Régis Henrique dos Reis. Contribuições da pedagogia histórico-crítica
para a educação especial brasileira. Revista HISTEDBR On-line, v. 14, p. 78-
89, 2015.

SILVA, Régis Henrique dos Reis. Apontamentos histórico-críticos sobre a 
educação especial brasileira: vicissitudes, problemas e perspectivas. In: 
ZANOLLA, Sílvia Rosa da Silva; BAPTISTA, Tadeu João Ribeiro. (Org.). 
Educação, Cultura, Diversidade e Formação. 1ed. Campinas/SP: Mercado 
de Letras, 2016.

212



WITEZE, E. M.; SILVA, Régis Henrique dos Reis. Avaliação em larga escala e 
educação especial inclusiva: o embate entre duas lógicas. Revista Educação 
Especial, v. 32, p. 1-22, 2019. 

213





10
CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA PARA O

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA EDUCATIVA: EDUCAÇÃO ESTÉTICA*1

Thiago Xavier de Abreu

A  busca  dos  fundamentos  específicos  para  cada  área  do
conhecimento no interior da pedagogia histórico-crítica é um dos desafios
colocados  à  real  efetivação  desta  corrente  educacional  como  prática
transformadora.  Compreender  a  importância  de  cada  conteúdo  escolar
perante a prática social é uma condição para que possamos entender suas
contribuições  para  a  formação  humana,  possibilitando  novas  formas  de
organização social, formas mais humanizadoras. É a partir deste quadro que
podemos  observar  as  contribuições  da  arte  para  o  desenvolvimento  da
prática educativa na pedagogia histórico-crítica.

1. Educação, ciência e arte como prática social

Um possível ponto de partida para a análise das especificidades da
arte como conteúdo escolar é o estabelecimento de suas relações com a
categoria central que sustenta as bases filosóficas da pedagogia histórico-
crítica, o  trabalho,  a atividade vital humana.  Os elementos essenciais  da
atividade  propriamente  humana  sobre  a  realidade  objetiva  emergem
claramente  se  a  colocamos  em  contraste  com  a  atividade  animal.  Para
Marx: 

O animal é imediatamente um com sua atividade vital. Não se distin-
gue dela. É ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto
da sua vontade e da sua consciência. Ele tem atividade vital conscien-
te. Esta não é uma determinante (Bestimmtheit) com a qual ele coin-
cide imediatamente. A atividade vital consciente distingue o homem
imediatamente da atividade vital animal. Justamente, [e] só por isso,

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.215-238
1 Texto elaborado a partir da “live” realizada no interior  da disciplina/curso de extensão
“PHC e prática transformadora” pelo canal do HISTEDBR no youtube em 26/11/2020.
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ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a
sua própria vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser genéri-
co. Eis porque a sua atividade é atividade livre (MARX, 2010, p. 84,
grifos no original). 

O trabalho é caracterizado por Marx como atividade teleológica da
produção  dos  meios de  satisfação  de  suas  necessidades.  Esse  caráter
teleológico  do  trabalho  significa  a  transferência  de  sua  intencionalidade
para  a  natureza,  tornando-a  uma  natureza  humanizada,  ou  melhor,
tornando-a  seu  corpo inorgânico,  e  os  instrumentos por  ele  produzidos,
seus órgãos (MARX, 2010, 2011). Ao produzirem os meios para a satisfação
de  suas  necessidades  -  primeiro  ato  histórico  -  os  seres  humanos
engendram  em  si  novas  necessidades  (MARX;  ENGELS,  2007,  p.  33);
necessidades não naturais, mas propriamente sociais, surgidas a partir da
mediação da atividade humana previamente objetivada na realidade. Daí o
caráter  genérico  do  trabalho,  isto  é,  o  fato  de  que  seus  elementos
essenciais  se  definem  somente  a  partir  das  relações  entre  a  atividade
prática  individual  e  a  totalidade  das  relações  humanas  historicamente
objetivadas,  ou,  nas palavras de Marx,  “atuando assim sobre a natureza
externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza”
(MARX, 2013, p. 211). 

A  natureza  livre  e  universal  da  atividade  humana  significa
precisamente que, no processo de trabalho, não somente são criadas novas
necessidades, mas também novas forças, novas possibilidades, gerando um
contínuo  enriquecimento da realidade objetiva.  Somente deste ponto de
vista  podemos  compreender,  numa  perspectiva  imanente  à  própria
atividade humana, o surgimento de necessidades “espirituais”, ou seja, não
diretamente ligadas ao atendimento de necessidades materiais  básicas e
imediatas  do  metabolismo  ser  humano/natureza.  Discutindo  o
desenvolvimento histórico da atividade consciente, Márkus expõe: 

Além do surgimento do pensamento conceitual, que em sua forma
elementar ocorreu no curso da antropogênese paralela e nas primei-
ras formas de sociedade, o desenvolvimento da consciência humana
significa, antes de tudo, o surgimento e o desdobramento histórico
desses sistemas independentes de objetivação que se tornam dife-
renciados e, ao mesmo tempo, separados do pensamento cotidiano
como áreas particulares da produção ‘espiritual’  mental-intelectual
(geistige Produktion). É desta forma que, no curso da história das for-
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mas superiores de realização intelectual, diferentes umas das outras
em seus objetos e em sua relação com seus objetos - as formas ar-
tística, religiosa e teórico-científica de apropriação da realidade - evo-
luíram, a partir da apropriação ‘prático-mental’ cotidiana do mundo.
E, assim, à medida que vão se desenvolvendo, fazem novas exigên-
cias sociais sobre os indivíduos nelas envolvidos, fazendo com que es-
ses cultivem em si novas capacidades psíquicas e carências (MÁRKUS,
2015, p. 80). 

Márkus  nos  aponta  que  o  curso  histórico  da  atividade  humana
corresponde não somente ao progressivo desenvolvimento e domínio das
necessidades “espirituais”,  mas também à especialização dessa atividade
em esferas particulares, em “sistemas independentes de objetivação”. Uma
destas esferas é a que corresponde ao processo de formação dos indivíduos
como seres  sociais,  ou seja,  ao fenômeno educacional.  Nesse sentido,  a
educação é entendida como algo que progressivamente vai se constituindo
como uma atividade específica no interior da totalidade da prática social.
Nas palavras de Saviani, “trata-se da conceituação de educação como uma
‘atividade mediadora no seio da prática social global’” (SAVIANI, 2018, p.
59). 

É  deste  prisma  teórico-metodológico  que  se  pode  conceber  a
essência  do  fenômeno  educativo  em  dialética  com  a  historicidade  da
prática humana. Isso significa considerar o trabalho educativo tanto em seu
aspecto  ontológico,  isto  é,  como  “ato  de  produzir,  direta  e
intencionalmente,  em  cada  indivíduo  singular,  a  humanidade  que  é
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI,
2008,  p.  13),  quanto  em  seus  diferentes  momentos  históricos  de
desenvolvimento.  Nas  sociedades  pré-capitalistas  a  formação  intelectual
caminhava de maneira relativamente paralela aos processos de produção
da vida material, ao passo que na sociedade moderna, estruturada sob o
modo de produção capitalista, “o eixo do processo produtivo deslocou-se
do campo para cidade, da agricultura para indústria,  a qual converteu o
saber,  de  potência  espiritual  (intelectual)  em  potência  material,  isto  é,
transformou o saber (a ciência) em meio de produção” (SAVIANI, 1991, p.
86).  Esse  deslocamento  para  o  centro  do  sistema  produtivo  exigiu  da
sociedade  formas  institucionalizadas  de  socialização  dos  saberes
sistematizados,  levando  ao  surgimento  dos  sistemas  escolares.
Consequentemente, para a pedagogia histórico-crítica, a educação escolar
representa  a  forma  historicamente  mais  desenvolvida  do  trabalho
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educativo,  ou  seja,  a  escola  é  entendia  como  expressão  do  domínio
exercido  pelo  ser  humano  sobre  uma  dimensão  da  sua  própria  prática
social,  a  dimensão educativa, exercendo uma atividade consciente sobre
ela. Para Duarte: 

Considero que a análise realizada por Saviani vai além do processo de
institucionalização da educação. Tal institucionalização significa que a
produção e reprodução do ser da sociedade passam, ao longo do pro-
cesso histórico, a requerer a existência de um tipo específico de ativi-
dade humana, voltado para a formação dos indivíduos. Em outras pa-
lavras, a partir do capitalismo torna-se uma necessidade do ser da so-
ciedade a elevação do processo educativo, do nível de processo edu-
cativo em si  para  o  nível  de  processo educativo para si  (DUARTE,
2012, p. 44).

Outras duas esferas de atividade humana que acompanham esse
progressivo  movimento  de  enriquecimento  e  especialização  da  prática
social  são  as  das  práticas  científicas  e  artísticas.  Para  o  filósofo  György
Lukács, ambas são “polos da recepção subjetiva do mundo” (LUKÁCS, 1968,
p.  297),  e  participam  do  processo  de  formação  da  consciência  como
reflexos da realidade objetiva, ou como formas de reprodução da realidade
objetiva  na  subjetividade2.  Em  linhas  gerais,  para  Lukács,  a  ciência
desantropomorfiza a  realidade  para  a  construção da consciência,  isto  é,
retira  dela  toda  a  carga  subjetivista,  fruto  de  uma  leitura  meramente
individual da realidade, constituindo um reflexo que desvela o real como
ele  é  em  si  na  objetivamente.  Já  a  arte  se  constitui  como  um  reflexo
antropomórfico da realidade objetiva, isto é, uma esfera de objetivação que
se apropria das formas deste mundo para  criar reproduções da realidade
que não almejam ser a realidade em si, mas sim mostrar, por meio dessa
reprodução, aspectos humanos presentes na prática social para o próprio
ser humano. Mas a especialização dessas diferentes esferas de atividade

2 É interessante notar o diálogo entre a perspectiva de reflexo de Lukács e a tradição da psi-
cologia soviética, que fundamenta os princípios psicológicos da pedagogia histórico-crítica.
Uma vez que ambas se apoiam nas bases filosóficas marxistas, bem como o princípio episte-
mológico  central  materialista  de  que  a  realidade  objetiva  existe  independentemente  da
consciência, seus posicionamentos acerca da consciência humana convergem no sentido de
entendê-la como um reflexo da realidade objetiva, ou, para a psicologia histórico-cultural, a
imagem subjetiva da realidade objetiva (MARTINS, 2013). 
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humana também é resultado de um desenvolvimento histórico; de acordo
com Bela Kiralyfalvi:

Lukács acredita que nas sociedades primitivas não existia separação
nos modos de reflexo. O que mais tarde se separa em reflexos cien-
tífico, religioso e artístico, distintamente diferentes um do outro, são,
nesta fase de desenvolvimento, indistinguíveis. O ritual primitivo con-
tém elementos científicos (utilitários), religiosos (mágicos)3 e artísti-
cos (formais). O criador é cientista, sacerdote (mago) e artista, todos
ao mesmo tempo, fazendo o que ele faz para o bem-estar da comuni-
dade, para a sobrevivência. A partir daí, o primeiro estágio de desen-
volvimento da arte consiste na separação da reflexão antropomórfica
(arte e religião), da reflexão (científica) desantropomórfica. O segun-
do estágio é uma divisão dentro da categoria de reflexão antropo-
mórfica, isto é, a separação da arte da religião [...].
Resumidamente, a diferença entre arte e ciência é que “a arte cria o
mundo do homem, sempre e exclusivamente... Em todas as facetas
deste reflexo (ao contrário do reflexo científico), o homem está pre-
sente como determinante: na arte o mundo fora do homem só ocor-
re como um elemento mediador de preocupações, ações e sentimen-
tos humanos”. A diferença essencial entre arte e religião é que na
arte “a imagem refletida da realidade é concebida como reflexo, en-
quanto a magia e a religião atribuem o status da realidade objetiva
aos seus sistemas de reflexão e exigem crença neles” (KIRALYFALVI,
1983, p. 124). 

O desenvolvimento histórico e a especialização dessas diferentes
esferas  da  prática  social  -  as  formas  científica  e  artística  de  reflexo  da
realidade objetiva e a atividade especificamente voltada para a formação
da humanidade nos seres humanos (trabalho educativo) - nos levam a pelo
menos duas conclusões.  A  primeira,  a  de que o trabalho educativo que
acontece na educação escolar é diferente de outros processos educacionais
que possam ocorrer  no cotidiano;  existem processos  educativos fora  da
escola, mas a educação que ocorre na escola é qualitativamente diferente,

3 Apesar de que neste excerto Kiralyfalvi trate a magia e a religião de forma semelhante,
Lukács faz uma relativa distinção entre estas duas atividades. Para Lukács, a magia está mais
diretamente ligada ao esforço por dominar a natureza. Ela surge antes da religião, mas não
desaparece com o surgimento da religião, que incorpora a magia em seus rituais. Sobre essa
diferença, veja Lukács (1966, pp. 104-105).
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porque  se  constitui  como  uma  relação  consciente  com  o  trabalho
educativo. 

A segunda é a de que a arte como prática social é diferente da arte
como  conteúdo  escolar.  Assim,  cabe  diferenciar,  na  prática  social,  a
atividade da produção da arte em si mesma da atividade de produção da
humanização  dos  indivíduos  pela  arte.  Naquela,  a  finalidade  é
propriamente  estética;  nesta,  é  educativa.  É  nesse  sentido  que  Saviani,
referindo-se  aos  objetos  das  ciências  humanas,  diferencia  os  diversos
conteúdos em si mesmos do trabalho educativo com esses conteúdos:

Com efeito, se a educação, pertencendo ao âmbito do trabalho não-
material, tem a ver com ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos,
atitudes, habilidades, tais elementos, entretanto, não lhe interessam
em si mesmos, como algo exterior ao homem. 
Nessa forma, isto é, considerados em si mesmos, como algo exterior
ao homem, esse elementos constituem o objeto de preocupação das
chamadas ciências humanas, ou seja, daquilo que Dilthey denomina
“ciências do espírito” por oposição às “ciências da natureza”. Diferen-
temente, do ponto de vista da educação, ou seja, da perspectiva da
pedagogia entendida como ciência da educação, esses elementos in-
teressam enquanto é necessário que os homens os assimilem, tendo
em vista a constituição de algo como uma segunda natureza (SAVIA-
NI, 2008, p. 13). 

2. A arte na educação escolar

A  análise  acima  nos  fornece  elementos  importantes  para
refletirmos sobre a presença da arte na educação escolar. Caminhando em
direção  às  especificidades  dos  fenômenos  educacionais  e  artísticos  no
interior  da  totalidade  da  prática  social  podemos  estabelecer  mais
claramente  as  diferentes  relações  entre  o  trabalho  educativo  e  a  arte.
Avancemos um pouco mais nas especificidades do trabalho educativo. De
acordo com Saviani

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação
dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indiví-
duos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de ou-
tro lado, e concomitantemente, à descoberta das formas mais ade-
quadas para atingir esse objetivo. 

220



Quanto ao primeiro aspecto (a identificação dos elementos culturais
que precisam ser assimilados) trata-se de distinguir entre o essencial
e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o assessó-
rio. Aqui me parece de grande importância, em pedagogia, a noção
de “clássico”. O clássico não se confunde com o tradicional e também
não se opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual.
O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial.
Pode, pois, constituir-se num critério útil para a seleção dos conteú-
dos do trabalho pedagógico. 
Quanto ao segundo aspecto (a descoberta das formas adequadas de
desenvolvimento do trabalho pedagógico),  trata-se  da organização
dos meios (conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) através dos
quais, progressivamente, cada indivíduo singular realize, na forma de
segunda natureza, a humanidade produzida historicamente (SAVIANI,
2008, pp. 13-14). 

Saviani  destaca neste excerto que o trabalho educativo deve ser
pensado  em  termos  de  conteúdo  e  forma4.  No  que  responde  aos
conteúdos, considera que a noção de clássico seja um critério central, já
que clássico é algo que se mantém  vivo na história precisamente por ser
sempre necessário. O desenvolvimento histórico da prática social destacado
acima  se  constitui  como  um  movimento  dialético  -  já  que  duplamente
determinado  -  entre  necessidade  e  atividade,  no  qual  alguns  traços  se
tornam elementos intrínsecos ao gênero humano, ultrapassando os limites
temporais do momento de sua produção e se mantendo como um aspecto
chave  do  desenvolvimento  da  humanidade.  Marx  já  destacara  essa
elevação de um conteúdo humano para além do momento histórico de sua
produção, incorporando-se como parte de nosso patrimônio genérico; para
tanto, utiliza-se justamente da arte como objeto de análise: 

De outro lado: é possível Aquiles com pólvora e chumbo? Ou mesmo
a Ilíada com a imprensa ou, mais ainda, com a máquina de imprimir?
Com a alavanca da prensa, não desaparecem necessariamente a can-
ção, as lendas e a musa, não desaparecem, portanto, as condições
necessárias da poesia épica? 

4 Destaque-se aqui os avanços nos elementos didáticos da pedagogia histórico-crítica, que
articularam os conteúdos escolares e as formas de ensino destes conteúdos às especificida-
des do destinatário desse processo educacional, principalmente a partir das contribuições da
psicologia histórico-cultural (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). 
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Mas a dificuldade não está em compreender que a arte e o epos gre-
gos estão ligados a certas formas de desenvolvimento social.  A difi-
culdade é que ainda nos proporcionam prazer artístico e, em certo
sentido, valem como norma e modelo inalcançável (MARX, 2011, p.
63, grifos nossos). 

A poesia épica grega é uma produção cultural da humanidade que
vem sendo preservada - reproduzida, praticada, consumida -  há mais de
dois milênios. Por outro lado, diversos traços da sociedade que deu origem
a esta  expressão artística já  há  muito não se  encontram nas  formações
sociais  posteriores,  principalmente  àquela  em  que  vivemos  nossa  vida
cotidiana. Mas, como destaca Marx, o ponto chave deste fato não está em
compreender  que  uma  expressão  artística  tenha  sua  origem  numa
sociedade  de  uma  dada  época,  que  reflita  elementos  que  permeiam  a
subjetividade  de  determinada  formação  social;  a  grande  questão  a  ser
observada é que ela ainda possa ser  experienciada numa formação social
tão  diferente  daquela  em  que  teve  origem,  que  ainda  proporcione  um
efeito  estético  de  identificação  entre  a  subjetividade  individual  e  os
elementos refletidos em seus versos.

A  formulação  da  problemática  proposta  por  Marx  nos  explicita
algumas  especificidades  da  categoria  de  clássico  na  arte.  O  caráter
necessariamente subjetivo, típico da arte como reflexo antropomórfico da
realidade  -  e  não  como  na  ciência,  reflexo  da  realidade  em  si  mesma,
embora sempre construído por seres humanos concretos -, faz com que a
significação  de  uma  determinada  prática  artística  no  interior  da  prática
social  seja  sempre  uma  experiência,  uma  vivência  de  determinados
elementos da nossa vida que estão refletidos na obra. 

Essa  constatação  é  decisiva  para  a  compreensão  da  arte  como
conteúdo escolar. Tomemos um exemplo: o papel crítico da obra de Chico
Buarque para a formação de uma consciência acerca do período ditatorial
brasileiro (1964-1985). O grande diferencial da canção de Chico não está em
proporcionar o entendimento deste período tal qual o estudo da História
ou da Sociologia nos propiciam ao refletirem, de maneira científica, os fatos
ocorridos  e  as  relações  entre  estes  fatos;  a  riqueza  específica  de  sua
música, seu grande papel para a formação da consciência, é que por meio
dela podemos  sentir a ditadura, e nessa vivência elevamos nosso nível de
consciência sobre este momento histórico - pense-se em sua canção Acorda
amor: “Acorda amor/ Eu tive um pesadelo agora/ Sonhei que tinha gente lá
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fora/  Batendo  no  portão,  que  aflição/  Era  a  dura,  numa  muito  escura
viatura/  Minha  nossa  santa  criatura/  Chame,  chame,  chame lá/  Chame,
chame o ladrão, chame o ladrão” (ADELAIDE; PAIVA, 1974)5. 

A continuidade histórica de uma experiência estética, bem como
seu papel na formação humana, é sempre mediada pelas características da
sociedade que as vivencia (nossa experiência da Ilíada ou mesmo da canção
de Chico Buarque é diferente daquela das pessoas que viveram no período
de  criação  destas  obras).  Uma  dada  cultura  que  recebe  uma  dada
quantidade de obras de arte irá selecionar em sua prática social aquelas
importantes  de  acordo  as  “necessidades  ideológicas  do  momento”,  nas
palavras de Lukács (1968, p. 241). De acordo com o filósofo húngaro, “só
pode conservar uma viva eficácia uma arte que possa ser sentida como
reprodução do próprio passado” (idem, ibidem, grifos nossos). Essa seleção
pode ser mais explícita, como no caso de uma obra em particular (Ilíada ou
Chico),  mas  também  podemos  observar  essa  dinâmica  em  elementos
propriamente  estéticos  que,  de  tão  representativos,  se  incorporam  ao
gênero  humano  e  se  dissolvem  na  prática  social,  permeando  suas
expressões artísticas populares. Ariano Suassuna discute as relações entre a
xilogravura,  manifestação  artística  popular  do  Nordeste  brasileiro,  e  a
tradição europeia:

Para mim, porém, o mais importante de tudo era que a xilogravura
popular nordestina me encantava tanto quanto aquelas artes român-
ticas e pré-renascentistas a que me referi [...]. Entenda-se de uma vez
por todas que quando falo nessas coisas não é pregando uma impos-
sível e ridícula cruzada no sentido de “medievalizar” ou “europeizar”
a cultura brasileira; é apenas por reconhecer e reencontrar tais ele-
mentos e semelhanças na cultura brasileira do povo. [...] meu encan-
to pelo teatro de Aristófanes, de Sófocles, de Plauto, de Shakespeare,
de Goldoni,  de Calderón,  de Gil  Vicente,  ou pela novela picaresca,
pela de cavalaria, pela de Cervantes e de Boccaccio vinha, mais, era
do fato de eu reencontrar em tudo isso um espírito correspondente
ao do Sertão, do Nordeste e do Brasil, o espírito dos romanceiros e
dos espetáculos populares nordestinos; as mesmas lutas sangrentas;
o épico; as vinditas familiares; os casos de crime, de amor e de ciú-
me; as fomes das grandes secas e epidemias, com seus cortejos de
miséria, sofrimento e morte; as legendas; a crítica social; as burlas; o

5 O compositor Julinho da Adelaide corresponde a um heterônimo adotado por Chico Buar-
que para burlar a censura vigente no período ditatorial brasileiro. 
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ódio; o riso violento e desmedido - tudo isso alçado, porém, às altu-
ras do poético, do trágico e do cômico,  pela força arrebatadora e
transfiguradora do mítico (SUASSUNA, 2008, pp. 214-215).

Ao  aproximar  a  prática  da  xilogravura  aos  grandes  clássicos  da
literatura  e  do  teatro  europeus,  Suassuna  não  está  subjugando  uma  à
outra.  Trata-se  somente  da  identificação  de  elementos  subjetivos  em
comum entre a cultura europeia e a cultura popular brasileira, elementos
que  se  mantêm  vivos  como  substrato  da  prática  artística  popular,  se
expressando sob diferentes  formas,  tais  como a xilogravura.  Ao analisar
precisamente  este  excerto,  Santos  destaca  o  caráter  clássico  destes
elementos: 

Percebe-se  que  Suassuna  buscava  no  particular  (leia-se,  principal-
mente, no sertão nordestino) o universal (como já tinha feito o pró-
prio Guimarães Rosa). Não se tratava de apostar num revival de uma
espécie de Idade Média perdida brasileira, mas sim de valorizar o que
existia  de  “clássico”  na  arte  popular  e  tradicional  do  Nordeste.  E
mais, a obra de Ariano Suassuna e do Movimento Armorial não pode
ser interpretada pelos extremos: ou só pela sua supervalorização da
“cultura popular genuína”, ou por um caráter excessivamente erudito
- ou mesmo, para seus maiores críticos, como elitista e conservadora.
É preciso encarar de uma maneira não maniqueísta o processo de
formação e recriação do Armorial. Ele foi demarcado no tempo e no
espaço, possuindo contradições e limitações, contudo deixou um le-
gado significativo sobre o que entendia e o que pretendia preservar
sob a denominação de “cultura popular” (SANTOS, 2017, p. 190). 

Em sua análise, Santos não está investigando o potencial formativo
da obra de Suassuna e do Movimento Armorial; mesmo assim, a noção de
clássico aplicada pela autora nos parece bastante semelhante àquela que
orienta a seleção dos conteúdos escolares na pedagogia histórico-crítica.
Suassuna  buscava  identificar  os  elementos  clássicos  nas  manifestações
artísticas  da  cultura  popular  nordestina  e,  para  isso,  observava  suas
relações  históricas  e  estéticas  com  a  cultura  europeia.  Elementos  que
correspondem a uma universalidade humano-genérica, que ultrapassam os
limites de uma cultura em particular. Por outro lado, estes elementos não
se  assemelham  a  leis  abstratas  que  determinam  práticas  artísticas
populares; eles sempre serão mediados pelos traços particulares de cada
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formação  social,  que  os  incorpora  como  substrato  de  suas  expressões
artísticas  -  note,  o  leitor,  que  o  próprio  Suassuna  considera  que  seu
“encanto” pela tradição europeia está no fato de “reencontrar em tudo isso
um espírito correspondente ao do Sertão, do Nordeste e do Brasil”, e não o
contrário. 

A  visão  de  Suassuna  sobre  as  relações  entre  a  cultura  popular
brasileira e a cultura erudita europeia podem contribuir para a seleção dos
conteúdos  escolares  na  medida  em  que  se  orienta  pelos  elementos
clássicos  que  permeiam  ambas.  Entretanto,  neste  momento  devemos
retomar um pressuposto fundamental ressaltado acima: é necessário que
percebamos que a análise de Suassuna se refere à prática artística em si
mesma, e não como conteúdo escolar; para que ela se torne um conteúdo
escolar necessitamos selecionar e sistematizar esses elementos clássicos,
de modo que, pela via  da prática pedagógica,  sejam incorporados como
segunda  natureza (SAVIANI,  2008),  constituindo  o  substrato  de  nossa
prática artística, que refletirá elementos da nossa subjetividade. 

Sem  adentrar  uma  análise  mais  detalhada,  a  qual  tivemos  a
oportunidade  de  realizar  em  outro  trabalho  (ABREU;  DUARTE,  2020),
vejamos um exemplo de conteúdo escolar clássico da área da música:  a
notação  musical.  A  importância  decisiva  da  aquisição  da  capacidade  de
escrita e leitura da música para a formação não é um consenso entre os
educadores  musicais,  os  quais,  apoiados  no  fato  de  que  muitas
manifestações musicais populares - extremamente ricas! - são praticadas e
se  reproduzem  sem  a  mediação  da  notação,  reduzem  o  papel  de  seu
aprendizado, considerando-a como regras abstratas que não expressam a
riqueza musical da prática popular.

Tais  críticos  não  percebem,  entretanto,  que  mesmo  as
manifestações artísticas populares carregam traços e elementos estéticos
do desenvolvimento histórico de toda cultura ocidental. Quase a totalidade
das práticas musicais populares de nosso tempo - sejam elas “tradicionais”
ou  já  no  contexto  da  cultura  industrializada  -  se  configura  a  partir  do
chamado sistema tonal6. Mas a tonalidade só pôde surgir e se dissolver na
prática  social  como  forma  de  organização  musical  geral  a  partir  do

6 De maneira bem simplificada, a música tonal é aquela na qual a organização musical ocorre
sobre o princípio geral das relações de tensão (dominante) e relaxamento (tônica) que se
formam a partir de uma determinada hierarquia das notas musicais que giram em torno de
um mesmo centro tonal. 
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desenvolvimento da polifonia7, a qual, por sua vez, tem sua base na música
escrita;  como  nos  explicam  Grout  e  Palisca  “é  certo  que  a  polifonia
enquanto tal não é exclusivamente ocidental, mas foi a nossa música que,
mais  do  que  qualquer  outra,  se  especializou  nessa  técnica”  (GROUT;
PAULISCA,  1994,  p.  96),  e  isso  está  diretamente  relacionado  com  o
surgimento  da  notação  musical.  Ressalte-se,  ainda,  que  todos  estes
processos de desenvolvimento ocorreram em um ambiente extremamente
restrito:  os  monastérios  europeus,  na  passagem da Idade Média  para  o
Renascimento, que concentravam os saberes sistematizados à época; ou
seja,  um  ambiente  em  quase  nada  semelhante  ao  nosso  cotidiano  na
atualidade. 

Nesse sentido, tomar a notação musical como conteúdo escolar não
se reduz ao ensino da capacidade de executar uma partitura; trata-se de
algo muito mais profundo, ligado às relações conscientes entre o indivíduo
e sua prática musical. Uma pessoa pode perfeitamente realizar uma prática
musical de maneira rica e elaborada sem a mediação da notação - o que, na
maioria das vezes, é o que acontece na prática social da música. Contudo,
isso  não  quer  dizer  que  essa  música  praticada  não  possa  ser  escrita  e,
principalmente,  que  por  meio  dessa  escrita  possamos  perceber  os
elementos que a estruturam. Assim, a aprendizagem da notação musical
significa  a  reprodução,  na  subjetividade  da  individual,  dos  elementos
presentes  na  estrutura  da  música.  Tal  incorporação  dos  elementos
historicamente desenvolvidos de expressão musical leva-nos a uma relação
mais consciente com a nossa música. 

Acreditamos que o exemplo da notação musical como conteúdo da
educação escolar, isto é, sua condição de clássico - entendendo a categoria
de clássico nos termos  também discutidos  acima -  pode abrir  caminhos
teóricos e metodológicos para a seleção dos conteúdos escolares da arte na
perspectiva  da  pedagogia  histórico-crítica.  Cabe  ressaltar,  contudo,  que
este é somente um dos momentos da organização da prática pedagógica da
arte  na  escola:  como  vimos,  é  necessário  que  avancemos  também  nas
formas  de  seu  ensino,  tomando  como  referência  o  destinatário  desse
processo educacional. Para a pedagogia histórico-crítica a efetivação destes

7 Também de maneira simplificada, a polifonia corresponde ao desenvolvimento ocidental
da técnica composicional, que deixa de estar centrada em uma única linha melódica-temáti-
ca (voz), para progressivamente trabalhar com duas ou mais vozes que, no entanto, devem
preservar sua identidade melódica e rítmica individual. 
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pressupostos na prática social tem como horizonte a transformação dessa
prática. 

3.  Catarse:  relações  entre  os  conteúdos  escolares  da  arte  e  a
transformação da prática social

O  salto qualitativo nas relações entre o indivíduo e a música que
ocorre quando este se apropria da notação musical, tornando-a segunda
natureza,  demonstra,  a  nosso  ver,  o  chamado  fenômeno  da  catarse,
considerado pela pedagogia histórico-crítica como “o ponto culminante do
processo educativo”  (SAVIANI,  2018,  p.  58).  Trata-se  da  confirmação do
trabalho  educativo  como  movimento  de  produção  da  humanidade  nos
seres humanos, da realização da especificidade da prática educativa como
prática social.

Dissemos que a importância da aprendizagem da escrita e da leitura
da  música  está  ligada  à  relação  consciente  que  se  estabelece  entre  o
indivíduo e a estrutura da sua própria prática musical. A noção de catarse
adotada pela pedagogia histórico-crítica é aquela “entendida na acepção
gramsciana  de  ‘elaboração  superior  da  estrutura  em  superestrutura  na
consciência dos homens’” (idem, p. 57), ou, como reflexo, como formas de
reprodução  ideativa  da  essência  da  realidade  objetiva  concreta  na
subjetividade individual. A necessidade de se tomar consciência acerca da
realidade,  incluindo-se  aí  nossa  própria  prática  social,  decorre,  antes  de
mais nada, da natureza do trabalho, em que produtos da atividade humana
objetivam-se  na  realidade,  constituindo-se  parte  dela,  condicionando  as
necessidades e possibilidades de ação dos próprios seres humanos; esse
condicionamento  faz  com que  os  indivíduos  ajam sem necessariamente
estarem  conscientes  das  características  essenciais  de  sua  ação,
simplesmente respondendo às necessidades imediatas da prática social; nas
palavras de Marx, “fazem isto sem o saber” (MARX, 2013, p. 96). De acordo
com Duarte

Assim como os meios e os produtos da atividade humana se constitu-
em em objetivações do gênero humano, o mesmo ocorre com as re-
lações entre as pessoas. Essas relações objetivam-se, e cada indivíduo
depara-se com eles já existentes, tendo que delas se apropriar para
poder viver. Na sociedade alienada, essa apropriação das relações so-
ciais objetivadas realiza-se, na maioria dos casos, na forma de uma
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apropriação espontânea, isto é, as pessoas assumem naturalmente
as relações sociais, não se dando conta, na maior parte das vezes, do
caráter histórico e, portanto, mutável dessas relações. As relações so-
ciais assumem a aparência de forças naturais às quais os indivíduos
se submetem, interiorizando-as por meio de uma identificação es-
pontânea com a situação dada. Tais relações, na história humana até
aqui percorrida, não têm sido reconhecidas pela maior parte da hu-
manidade, e na maior parte das situações, como produtos da ativida-
de histórica humana. É condição indispensável para a realização da
plena liberdade do gênero humano que os seres humanos submetam
as relações sociais objetivados ao seu controle consciente (DUARTE,
2013, p. 80). 

Mas este processo de elevação das relações sociais objetivadas na
estrutura  da  sociedade  à  consciência  individual  não  significa  que  elas
tenham sido hipostasiadas,  transformadas em entidades metafísicas  que
dominam o indivíduo levando-o ao reino mágico da consciência. Trata-se
tão  somente  de  uma  questão  prática:  da  relação  consciente  com
determinada prática social que existe objetivamente em si na realidade que
se manifesta quando transformamos nossa própria prática individual. Daí
que  Saviani  observe  a  catarse  simultaneamente  como  uma  “efetiva
incorporação de instrumentos culturais”, os quais, uma vez internalizados,
tornados  segunda  natureza  do  indivíduo,  são  transformados  em
“elementos  ativos  da  transformação social”  (SAVIANI,  2018,  p.  57).  Isso
quer dizer que a catarse não se resume a uma apropriação dos elementos
sociais  objetivados,  mas  refere-se  também  às  mudanças  objetivas  da
prática. Como nos mostra Marx, o movimento de apropriação da realidade
objetiva pelo ser humano é simultaneamente subjetivo e objetivo:

[…] a apropriação sensível da essência e da vida humanas, do ser hu-
mano objetivo, da  obra humana para e pelo homem, não pode ser
apreendida apenas no sentido da fruição imediata, unilateral, não so-
mente no sentido da posse, no sentido do ter. O homem se apropria
da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral,  portanto
como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o
mundo, ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber,
querer, ser ativo, amar, enfim todos os órgãos da sua individualidade,
assim como os órgãos que são imediatamente em sua forma como
órgãos comunitários, são no seu comportamento objetivo ou no seu
comportamento para com o objeto a apropriação do mesmo, a apro-
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priação da efetividade humana, seu comportamento para com o ob-
jeto é o  acionamento da efetividade humana [...]  (MARX, 2010,  p.
108, grifos no original).

A categoria de catarse expressa o processo de formação de uma
segunda  natureza  do  ponto  de  vista  processual,  explicitando  os
movimentos  e  dinâmicas  envolvidos  na  incorporação  do  que  é  externo.
Observando a catarse como prática, tal atividade de apropriação aparece-
nos  claramente  não  só  do  seu  ponto  de  vista  subjetivo,  isto  é,  da
perspectiva  do  indivíduo  que  se  apropria  da  realidade;  nas  palavras  de
Marx, “somente no sentido da posse, no sentido de ter”. Revela-se também
seu caráter  objetivo,  a  apropriação  como prática  de  apropriação,  como
“comportamento para com o objeto”. Assim, a segunda natureza não se
manifesta de outra maneira senão na própria prática deste indivíduo, pois
ela não é um elemento puramente abstrato, puramente metafísico, e sim
um traço da sua individualidade. A incorporação existe na medida em que
nossa prática é transformada, ou seja,  em que manifesta aqueles traços
essenciais da realidade objetiva que agora são nossos próprios traços, nossa
própria natureza.

A  transformação  da  prática  social  proporcionada  pela  catarse
ocorre  também de  maneira  específica  no  que  corresponde  à  arte.  Essa
especificidade está ligada ao movimento dialético que se estabelece entre a
arte e a vida cotidiana: ao mesmo tempo em que a experiência da arte nos
eleva a níveis afetivos que não conseguimos alcançar na vida cotidiana -
onde  normalmente  somos  obrigados  a  agir  de  maneira  imediatista,
pragmática,  e  onde  as  possibilidades  de  experiência  afetiva  são  muito
limitadas -, essa elevação não significa um distanciamento perante a vida,
mas  sim  uma  aproximação  profunda  em  seus  elementos  essenciais,
aproximação a uma riqueza afetiva que está presente na prática social, mas
que a própria prática social nos impede de vivenciar. Como explica Lukács
(1967, p. 76):

Em sua concepção mais geral a catarse significa, pois, que um fenô-
meno ou um grupo de fenômenos refigurados, preservando sua ínti-
ma verdade vital, crescem por cima do nível alcançável da vida cotidi-
ana. Esta elevação, facilitada pela mimese estética, acima do normal-
mente acessível, está ligada à consciência de que se trata, apesar de
tudo, somente do cumprimento extremo de possibilidades humanas
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perfeitamente delimitadas, e não do jogo charlatanesco de uma “sal-
vação” em qualquer transcendência. 

A catarse na arte proporciona a fusão da vida afetiva individual à
riqueza  afetiva  que  emana  e  acompanha  o  desenvolvimento  do  gênero
humano sem, contudo, abandonar a singularidade de cada indivíduo, pois
trata-se da vida afetiva de um indivíduo real, de sua vida afetiva - daí que a
experiência imediata seja um traço decisivo da catarse artística, como já
discutido acima acerca da continuidade histórica da Ilíada ou dos elementos
que  compõem  o  substrato  da  prática  da  xilogravura.  Mas  embora,
principalmente  na  arte,  a  singularidade  da  experiência  seja  um aspecto
central,  observar  de  maneira  imediatista  a  catarse  pode  reduzi-la  a  um
momento virtuoso e inebriante de tomada de consciência. Lukács aponta a
necessidade  de  compreendermos  a  catarse  na  arte  para  além  do
imediatismo  de  uma  experiência  singular,  destacando  as  relações
extremamente indiretas entre o antes e o depois da vivência estética para a
transformação de um indivíduo:

Naturalmente, a eficácia social e humanista da arte não consiste ape-
nas numa embriaguez da receptividade direta. Esta eficácia tem um
antes e um depois; um dos principais erros cometidos pela maior par-
te dos teóricos idealistas da estética é o de isolar esta eficácia imedia-
tamente artística da vida global  do sujeito receptivo.  Nenhum ho-
mem se torna diretamente outro homem no prazer artístico e atra-
vés dele. O enriquecimento obtido neste caso é um enriquecimento
da sua personalidade, exclusivamente dela. Mas tal personalidade é
determinada em um sentido classista, nacional, histórico etc. (além
de ser, no interior destas determinações, formada por experiências
pessoais) sendo também uma vazia ilusão de estetas a convicção de
que existe um só homem que possa receber como tabula rasa espiri-
tual uma obra de arte. Não, todas as suas experiências precedentes,
que vivem nele sobre a base de sua determinação social, permane-
cem operantes durante o prazer estético. Mesmo reconhecendo em
todo o seu valor a força evocadora da forma artística, deve estar cla-
ro que qualquer sujeito receptivo coloca incessantemente em con-
fronto a realidade refletida pela arte  com as experiências  que ele
mesmo adquiriu (LUKÁCS, 1968, p. 292, grifos do autor).
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O  filósofo  húngaro  discute  aqui  sobre  a  impossibilidade  de  se
estabelecer uma relação direta de causa e consequência entre o antes e o
depois  da  experiência  estética,  como  se  essa  experiência  culminasse
invariavelmente em determinado comportamento do indivíduo perante a
realidade  objetiva.  Na  verdade,  trata-se  de  um  processo  altamente
mediado entre  duas totalidades: a primeira, o indivíduo concreto,  síntese
de múltiplas determinações, o ser individual formado a partir de todas as
suas  experiências  biográficas  singulares,  as  quais,  obviamente,  possuem
determinações  mais  gerais;  a  segunda,  a  obra  de  arte,  que  sintetiza  as
principais  determinações  da  realidade  objetiva  em  uma  forma  sensível,
capaz  de  elevar  a  subjetividade  humana  a  níveis  incapazes  de  serem
atingidos na vivência cotidiana. Assim, a passagem do antes ao depois, a
transformação  da  prática  social  do  indivíduo,  não  pode  corresponder
somente ao momento isolado da experiência estética; normalmente ela se
dá por meio de pequenas transformações, as quais derivam de um processo
de apropriação gradual da realidade objetiva e que, paulatinamente, vão se
transmutando em um direcionamento ético do indivíduo. Para Duarte

Lukács chama a atenção para o fato de que as decisões de natureza
ética, na maior parte das vezes, não assumem a forma de uma pro-
funda ruptura com a visão de mundo anterior [...]. Muitas vezes, as
mudanças ocorrem com uma carga emocional menor, mas, nem por
isso são de valor menos decisivo para a vida do sujeito. Do meu pon-
to de vista, o que permite adjetivar uma mudança como catártica não
é sua intensidade emocional, mas o fato de que haja uma alteração
qualitativa nas relações entre a subjetividade individual e a objetivi-
dade sociocultural. Uma transformação catártica ampla e profunda
pode ser gerada por um processo constituído de mudanças pequenas
e quase imperceptíveis, como é o caso, na maior parte das vezes, das
catarses produzidas pela atividade educativa escolar (DUARTE, 2019,
p. 14).

Ora, é precisamente neste sentido que destacamos acima o papel
da notação musical como conteúdo escolar, isto é, como algo que não está
ligado somente à aquisição da capacidade de escrita e de leitura da música,
mas principalmente pelo fato de que tal  apropriação promova um salto
qualitativo  em  nossa  prática  musical,  transformação  essa  ligada  ao
estabelecimento de uma relação consciente com a música. Entretanto, o
momento do aprendizado da notação, o feitio dos exercícios necessários
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para a apreensão deste conhecimento, dificilmente pode ser identificado
imediatamente como uma catarse; esta somente se confirmará na medida
em que a incorporação da notação proporcione uma experiência mais rica
da prática musical. 

Esta relação se torna ainda mais complexa e mediada se tentarmos
estabelecer aproximações entre os conteúdos escolares e uma perspectiva
mais  ampla  de  transformação  da  prática  social  -  e  não  somente  da
experiência musical. Ligações muito diretas entre o antes e o depois de um
aprendizado podem levar  a associações demasiadamente simplificadoras
ou  a  dicotomias  insolúveis.  Por  exemplo:  quais  as  implicações  do
aprendizado da notação musical para a transformação da prática política de
um  indivíduo?  Como  uma  pessoa  aprender  o  que  é  semínima  e
semicolcheia8 vai contribuir para a superação das contradições inerentes ao
modo de produção capitalista? E isso não é algo exclusivo das artes: quais
as implicações políticas do aprendizado da química orgânica? E da equação
de segundo grau? Mas, então, quer dizer que não é importante aprender
essas coisas? 

O  que  pretendemos  demonstrar  com  tais  provocações  é  a
impossibilidade  de  se  adotar  relações  muito  diretas  e  causais  entre  os
conteúdos escolares e a transformação da prática social, principalmente no
caso  da  arte,  já  que  seus  conteúdos  carregam,  por  natureza  própria,  a
especificidade do imediatismo de uma experiência estética. Caso contrário
pode-se cair numa perspectiva idealista do processo de formação humana,
considerando  a  educação  como  um  fenômeno  que  existe  acima  das
contradições da sociedade, sendo sua única determinante. Trata-se do que
Saviani  caracterizou  como  teorias  não-críticas,  nas  quais  “concebe-se  a
educação com ampla margem de autonomia em face da sociedade''. Tanto
que lhes cabe um papel decisivo na conformação da sociedade evitando sua
desagregação” (SAVIANI,  2018,  p.  4),  por  isso “buscam compreendê-la a
partir dela mesma” (idem, p. 5).

Em contrapartida, a pedagogia histórico-crítica não secundariza a
importância do enriquecimento da formação humana para o processo de
transformação  da  prática  social,  considerando  a  escola  como  locus por
excelência de uma prática educacional revolucionária,  já que se trata da
forma historicamente mais desenvolvida do trabalho educativo.  Ou seja,
embora  não  possamos  estabelecer  reações  diretas  e  causais  entre  os
8 Semínima e semicolcheia são figuras da escrita musical utilizadas para representar a dura -
ção das notas. 

232



conteúdos escolares e a transformação da prática social, isso não significa
que  eles  não  sejam  importantes.  Nas  palavras  de  Saviani,  significa  não
cairmos também nas chamadas teorias crítico-reprodutivistas, que detêm
“uma  cabal  percepção  da  dependência  da  educação  em  relação  à
sociedade”,  secundarizando  o  papel  da  formação  e  chegando
“invariavelmente  na  conclusão  de  que  a  função  própria  da  educação
consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere” (idem, p. 13)
sem,  portanto,  ver  possibilidade  de  uma  educação  com  horizonte
revolucionário. 

A  nosso  ver,  trata-se  de  defender  a  educação escolar  como um
elemento  importante  da  transformação  da  prática  social,  porém
reconhecendo as especificidades e os limites da prática educacional em um
processo  revolucionário:  seu  papel  no  processo  de  enriquecimento  da
formação  dos  indivíduos  que  promove  uma  relação  consciente  com  a
realidade  objetiva.  Como  ressaltado por  Saviani  na  análise  das  relações
entre a educação e a política, "a função política da educação cumpre-se na
medida em que ela se realiza como prática especificamente pedagógica”
(idem, p. 72). 

Conclusão: afinal, o que significa transformar a prática social?

Neste texto tentamos sintetizar alguns dos principais fundamentos
e temas que envolvem as contribuições da arte para o desenvolvimento da
prática educativa na pedagogia histórico-crítica. Com efeito, observamos o
sentido  ontológico  que  emana  do  desenvolvimento  históricos  de  três
diferentes  esferas  da  prática  social:  a  educação,  a  ciência  e  a  arte,
destacando  a  educação  escolar  como  a  forma  historicamente  mais
desenvolvida do trabalho educativo e as especificidades da ciência e da arte
como reflexos da realidade objetiva. Tal compreensão nos fornece bases
para a análise da arte como conteúdo da educação escolar, apontando seus
elementos clássicos. A apropriação dos conteúdos da arte pode contribuir
para  uma  prática  social  transformadora,  mas  devemos  também  estar
conscientes do papel particular e dos limites da prática educativa para um
processo de efetiva transformação. 

Cabe-nos, então, finalizar com a pergunta: transformar em quê? O
que significa falar em transformação da prática social? Qual é o horizonte
que  nos  serve  de  referência  para  tal  transformação?  Somente
estabelecendo  uma  relação  consciente  com  o  objeto  dessa  perspectiva
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transformadora podemos compreender os elementos que dão unidade aos
fundamentos  da  pedagogia  histórico-crítica,  e  isso  se  aplica  também ao
ensino das artes.

Considerar um horizonte de transformação implica a ideia de um
processo  de  desenvolvimento,  um  salto  qualitativo perante  as  atuais
condições  da  prática  social.  Assim,  o  conteúdo  desse  processo  de
transformação deve, por um lado, reconhecer as máximas possibilidades de
desenvolvimento  da  prática  social  e,  por  outro,  identificar  os  limites
impostos  para  que tais  possibilidades se  concretizem.  Como nos explica
Márkus,  significa  superar  a  alienação  inerente  ao  modo  de  produção
capitalista, isto é, “a separação e oposição entre a essência humana e a
existência humana,  no sentido que Marx deu a esses termos” (MÁRKUS,
2015,  p.  115,  grifos  no  original),  criando  as  condições  para  a  efetiva
confirmação universal dos aspetos essenciais do gênero humano na vida de
cada indivíduo. 

E esta é a razão pela qual a diferenciação do capitalismo e do comu-
nismo não é para Marx simplesmente uma distinção entre duas for-
mações sociais sucessivas, mas representa uma diferença valorativa
também. O homem é, por sua essência, um ser universal e livre que
se constitui através da sua própria autoatividade, no sentido de um
domínio cada vez maior da natureza e a partir de uma autonomia e
consciência cada vez mais universais. Esta tendência de desenvolvi-
mento humano afirma-se em todas as formas sociais, mas, na era da
alienação universal,  é válida apenas abstratamente,  “em si”, como
característica da totalidade do progresso social [...]. Somente com a
transcendência  histórico-prática  da  alienação,  a  essência  humana
pode se tornar uma determinação concreta “para si”, que caracterize
os indivíduos e as comunidades. E é por esta razão que o comunismo
ganha uma afirmação moral: como uma sociedade que torna possível
o  desenvolvimento  livre  simultâneo e  inter-relacionado do  gênero
humano e dos indivíduos, e, portanto, a realização “adequada” da es-
sência humana (MÁRKUS, 2015, pp. 117-118, grifos no original).

O horizonte da sociedade comunista é uma possibilidade  real que
fundamenta e dá sentido à pedagogia  histórico-crítica;  eliminando-se  tal
perspectiva,  subtrai-se  também  toda  a  substância  dessa  corrente
pedagógica.  A  plena formação do indivíduo não pode  ser  aquela  que o
aliena, o distancia do desenvolvimento da humanidade, mas sim aquela que
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torna a sua vida individual uma manifestação concreta da universalidade e
liberdade  que  existem  em  si  mesmas  como  características  do  gênero
humano. 

Mas  se  a  prática  social  comunista  é  uma  possibilidade
concretamente dada pelas próprias contradições do capitalismo, é também
verdade que um indivíduo consciente de sua relação com o gênero humano
depende  de  um  processo  de  formação,  o  que  implica  posicionamentos
acerca  dos  conteúdos  a  serem  apropriados  pelo  indivíduo.  As  práticas
educacionais que visem a superação do capitalismo, então, devem levar em
conta  a  relação  dialética  entre  o  horizonte  de  uma  individualidade
concretamente universal e as possibilidades dessa concretização existentes
no interior da sociedade capitalista. Para Duarte (2013, p. 195)

Esta deve ser a linha mestra das ações dos educadores alinhados à
pedagogia histórico-crítica: lutar para que se torne cada vez mais in-
tensa em todos os  indivíduos a  necessidade de socialização dessa
produção material e espiritual universal. A revolução comunista nas-
ce dessa contradição entre o fato de a maioria das pessoas não poder
se apropriar das objetivações do gênero humano e o caráter univer-
sal e multifacetado da riqueza material e espiritual produzida pelo
trabalho dos próprios seres humanos. Uma pedagogia que valorize a
liberdade dos indivíduos não será aquela que tenha por objetivo for-
mar nos alunos a capacidade de adaptação à realidade local da qual
eles fazem parte, mas, sim, aquela que forme nos alunos a consciên-
cia da necessidade de apropriação da riqueza espiritual universal e
multifacetada, que vem sendo criada, mesmo que contraditoriamen-
te, na própria sociedade burguesa.

À educação escolar, como forma historicamente mais desenvolvida
do trabalho educativo, cabe socializar a riqueza espiritual construída pela
totalidade  da  prática  humana  visando  a  plena  identificação entre  o  ser
individual e essa riqueza. A arte, como uma dimensão da educação escolar,
não  foge  a  esta  lei  geral:  cabe  à  escola  socializar  o  conhecimento
sistematizado  da  arte,  as  formas  mais  ricas  da  produção  artística  da
humanidade. Como vimos, isso depende de um duplo movimento: por um
lado,  da  identificação  dos  conteúdos  a  serem  apropriados,  que  exige  o
exame racional do processo histórico de produção e reprodução da prática
artística em suas diferentes modalidades e expressões para a captação de
seus elementos clássicos; por outro lado, depende também das formas de
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se  garantir  a  apropriação  desses  elementos  por  cada indivíduo singular,
constituindo o fundamento e o sentido de sua própria prática artística.
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11
ANÁLISE DOS DIFERENTES PROCESSOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA NO PARANÁ*1

   Sandra Tonidandel

Em 18 de dezembro deste ano, 2021, no Paraná, comemoramos
31  anos  da  institucionalização  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  (PHC) no
currículo  para  o  ensino  básico  público  no  estado.  Tal  fenômeno,
adiantamos  ao  leitor,  obedeceu  a  um  projeto  político  dos  educadores
partícipes da classe trabalhadora. Nem de longe pode ser confundido com
alguma  inflexão  qualitativa  na  consciência  da  burguesia  local,  que,
progressista, preocupou-se com a formação escolar dos trabalhadores nas
décadas de 1980 e  1990.  Na sequência,  explicitamos como se  deu este
processo contraditório de institucionalização da PHC na região. O que se
constatará,  portanto,  é  a  impossibilidade  de  o  Estado  negar  aos
trabalhadores a concessão desta teoria para mediação do saber escolar.
Expliquemo-nos.

No recorte de abertura democrática e contexto do primeiro pleito
eleitoral  para  governo  estadual,  após  o  golpe  civil-militar  de  1964,  os
trabalhadores  da  educação  pública  paranaense  e  a  sociedade  civil
organizada  inauguraram  as  análises  críticas  à  formação  escolar  local.  A
época, o mesmo bloco político oligarco-campeiro-industrial2 no poder vinha
operando  ações  em  benefício  próprio  há,  pelo  menos,  cinquenta  anos,

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.239-252
1Este texto orientou nossa exposição na mesa Análise dos diferentes processos de institucio-
nalização da pedagogia histórico-crítica do Curso de Extensão Pedagogia Histórico-Crítica e
Prática Transformadora, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e
Educação no Brasil (HISTEDBR), com sede na Faculdade de Educação (FE) da Universidade Es-
tadual de Campinas (UNICAMP), em dezembro de 2020 pelo canal do HISTEDBR no Youtube.
Para esta publicação, ampliamos nossas análises e respondemos algumas questões do públi-
co quando da nossa fala.
2A partir de 1950, soma-se a esse grupo privilegiado ruralistas e cafeicultores do norte para -
naense.
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desde  19303.  Em  largas  linhas,  os  grupos  políticos  situacionistas  e
oposicionistas críticos à condução da política econômica do regime militar e
do  governo  Ney  Aminthas  de  Barros  Braga,  reuniram-se  no  Partido  do
Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB).  Catalisaram  as  aspirações
contestatórias de distintas forças oposicionistas e alçaram o comando do
Estado nas eleições de 15 de novembro de 1982, permanecendo nele até
1994.

Na esteira das discussões em âmbito nacional do Movimento dos
Educadores (ME) em defesa da democratização da escola pública, estudo
viera a público4, 1981, e denunciara a descabida indiferença da burguesia à
frente da organização e da oferta da educação das quatro séries iniciais do
1º Grau de ensino. Mais da metade das crianças brasileiras na 1ª série, 60%,
sucessivamente vinham reprovando sem que houvesse qualquer iniciativa
para superar o problema desde 1942. Chegara-se há 39 anos de tal descaso.
Já  em  âmbito  local,  esse  fracasso  escolar  culminou  no  que  foi
compreendido  pelos  críticos  da  formação  humana  no  Paraná  como
ausência  formativa5 da  faixa  etária  obrigatória  no ensino  básico,  7  a  14
anos.

Embora não fizesse parte do orgânico programa político do PMDB
ofertar, financiar e manter uma educação pública crítica na perspectiva do
materialismo  histórico  dialético,  a  catalisação  de  distintas  forças  de
oposição ao poder político nacional e local que contribuiu no sentido de
alçar  o  poder  no  final  de  1982  configurou  compromissos  políticos
contraditórios  ao  longo  dos  12  anos  que  se  seguiram6 (1983-1994).
Ampliou-se, assim, o ensaio de experiências alternativas àquela formação
escolar, quando trabalhadores da educação comprometidos com a luta de
classes compuseram partidos políticos de esquerda, sindicatos, equipes de
consultoria  científica,  direções  de  secretarias  estaduais  e  municipais  de
educação  Brasil  afora.  A  esses  intelectuais  foi  incumbido  superar  o
conservadorismo nas ações de universalização da educação básica.

Em face de a educação pública brasileira,  de característica dita
elitista,  instalada há décadas no país  e agravada pelo governo ditatorial
(1964-1985), o Paraná não destoou muito das ações de outros estados7 que
se  empenharam  em  realizar  uma  política  educacional  minimamente

3Ver Tonidandel (2014, p. 54-64).
4Ver Poppovic (1981, p. 2). 
5Ver PMDB (1982, p. 29-30)
6Ver Tonidandel (2014, p. 112-199).
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coerente ao discurso que contestava a crise na formação escolar ofertada.
Seu  diferencial  se  destacou  na  concepção  de  educação  defendida  para
solução de tal problema. Nesse processo, inseriu-se a defesa da PHC como
alternativa  à  “anti-educação”  manifesta  em  grande  parte  das  escolas
públicas  do  estado.  Como  registrado,  conquanto  o  PMDB  não  tivesse
relação direta com o compromisso de assumir esta teoria na reorganização
da educação pública local, foi no pano de fundo das três primeiras gestões
desse  partido,  no  período  de  esgotamento  da  ditadura  e  abertura
democrática, que a PHC emergiu como necessidade e se constituiu como
teoria fundamentadora do currículo para o ensino de 1º Grau em 18 de
dezembro de outubro de 19908.

Na primeira metade da década de 1980, o ME se empenhava por
encontrar alternativas à insuficiência à elitista política educacional vigente.
No bojo desse esforço, as formulações seminais da PHC, no programa de
pós-graduação da  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
tão  logo  divulgados,  eram  tomados  pelos  dirigentes  da  educação
paranaense comprometidos com os trabalhadores para orientar suas ações
nas secretarias de educação municipal e estadual. O fito era converter a
ausência de educação no estado em oferta de uma formação crítica nas
escolas públicas.

Inicialmente, na equipe do  Departamento de Ensino de Primeiro
Grau (DEPG),  mobilizou-se  esforços  para  a  construção  de uma proposta
pedagógica  que  revisasse  o  trabalho  educativo  na  área  de  língua
portuguesa nas instituições de ensino de 1º Graus. Os reclamos do ME em
uma perspectiva crítica,  atrelada às experiências alternativas à educação
tecnicista que foram se avolumando a partir de 1977, tomaram fôlego. O
debate acerca da importância da apropriação dos códigos formais de leitura
e de escrita como condição para que os dominados apreendessem o que a
classe dominante se apoderava, ampliou-se. Nessa direção, orientou-se a
revisão dos métodos e dos objetivos da mediação pedagógica, cujo trabalho
gerou grupos de estudos os quais ensaiaram práticas alternativas àquela
“anti-educação”.

Contudo,  tão  logo  a  burguesia  percebe  o  compromisso  dos
representantes  da  classe  trabalhadora  com  a  defesa  do  saber  escolar

7São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Acre e Es-
pírito Santo tiveram seus respectivos governos conduzidos pelo PMDB a partir de 1983, o Rio
de Janeiro, pelo PDT.
8Ver Paraná (1990a, 1990b).
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crítico, tratou de dissuadir rapidamente aquele grupo no DEPG. O que se
seguiu até 1985 foi  uma espécie de populismo fundamentado em Paulo
Freire e Célestin Freinet,  atrelado ao incentivo de mudança de “postura
educacional” dos docentes9. No final de 1986, os filhos dos trabalhadores
tiveram maiores possibilidades de acesso ao ensino de 1º Grau, todavia a
qualidade dessa formação permanecia limitadora das possibilidades de os
dominados  dominarem  o  que  os  dominantes  dominam.  Os  índices  de
evasão e de reprovação apresentaram melhoras insipientes10.

Em  face  de  essa  avaliação  do  rendimento  escolar  se  mostrar
problemática, os trabalhadores da educação e os alunos manifestaram sua
indignação. O Estado foi forçado a dar respostas à limitação do ensino. Para
tanto, promoveu estudo interno acerca do processo avaliativo no ensino de
1º Grau. Tal estudo foi ilustrativo da defesa das formulações aviadas da PHC
naquele  recorte11.  Ao  tecer  críticas  ao  que  se  denominou  escola  “com
desvios”, reclamou-se uma teoria educacional que explicasse o homem, o
seu  modo  de  produzir  a  existência,  as  distintas  organizações  sociais,  a
defesa  da  especificidade  da  escola,  o  saber  histórico,  enfim,  o
conhecimento científico que impulsiona o avançar da história  no que se
nomeou de escola “sem desvios”12.

No  plano  superestrutural,  a  burguesia  paranaense  permitiu  a
defesa de uma escola pública crítica. Porém, a realidade prática desnudou
as condições objetivas contraditórias aos  interesses desta classe.  Ela,  de
posse  dos  meios  de  produção,  do  poder  político,  atuou  astuta  e
eficazmente para desmobilizar a correlação de forças que a pressionava a
garantir  uma  formação  crítica  reveladora  das  suas  contradições.  Nesse
horizonte, compôs grupos heterogêneos na condução da educação pública,
cuja  pasta  se  caracterizou  por  se  tornar  um  imenso  laboratório  de
experiências  pedagógicas,  das  quais,  as  formulações  iniciais  da  PHC
orientaram análises, críticas e proposições nesse empenho, mas não se fez
hegemônica.  Tampouco  a  defesa  desta  teoria  partiu  das  lideranças  do
PMDB, do Estado e mesmo da maioria dos burocratas nessa instituição.

Na segunda gestão do PMDB, 1987-1990, as ações que tiveram o
fito de mudar a postura educacional docente foram incentivadas. Em um
primeiro  momento,  reiterou-se  o  discurso da gestão anterior  no que se

9Ver Tonidandel, (2014, p. 127-148).
10Ver Santos (1998).
11Ver Saviani (1981, 1982a, 1982b, 1983, 1984a, 1984b, 1986). 
12Ver Paraná (1986a).
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refere a intenção de universalizar as quatro primeiras séries do 1º Grau,
democratizar a gestão escolar, melhorar aspectos estruturais das escolas,
conceder melhorias trabalhistas aos professores.  Elevou-se a educação a
um fator de mudança social. Por meio da reorganização interna do sistema
educacional  se compreendeu a necessidade de se eliminar os índices de
analfabetismo,  seletividade,  evasão  e  repetência.  Desta  feita,  ações
“exequíveis”  administrativa  e  pedagogicamente  seriam  perseguidas,  a
começar pela “renovação pedagógica”. 

Naquele  cenário,  o  Estado  condenou  o  que  chamou  de
“monismo” em termos de mediação pedagógica. Nesse viés,  a  educação
pública “não teria uma ‘pedagogia oficial’”, mas um projeto pedagógico que
primasse por distintos  métodos e  abordagens do ensino  (PMDB,  1986a,
1986b, p. 21, p. 4-6). Situamos nessa conjuntura, a retomada das discussões
no seio de DEPG do grupo desmobilizado em 1985 e que se empenhou para
superar  os  processos  mecânicos  de  apreensão  dos  códigos  formais  de
leitura e de escrita em uma perspectiva crítica. O aprofundamento daquelas
discussões gerou uma proposta de educação para o  ensino de 1º Grau.
Logo,  a  compreensão  de  se  resgatar  a  função  social  da  escola  pública,
tomada como desqualificada, e de se reorganizar essa escola se sobressaiu.
Assim,  o  DEPG  reiterou  as  críticas  à  escola  “com  desvios”  onde
predominavam  altos  índices  de  evasão,  reprovação,  seletividade,
analfabetismo, de processos  avaliativos excludentes  ligados à  concepção
arraigada da educação brasileira.

Tal  realidade fora justificadora de pressões do DEPG ao Estado
para empreender uma reorganização da educação no 1º Grau por meio do
alargamento do tempo de alfabetização, o que se convencionou denominar
implantação  do  Ciclo  Básico  de  Alfabetização  (CBA).  Essa  proposta  se
constituiu em uma diretriz  político-pedagógica que deveria ser assumida
por todos os trabalhadores da educação. Nela, defendia-se o

[…] tratamento adequado à necessidade de aprendizagem da cliente-
la e diminuir a distância existente entre o desempenho dos alunos
das diferentes camadas da população, garantindo a todos o direito à
escolaridade (PARANÁ, 1987a, p. 1-3).

Ateve-se, a partir de então, também acerca da política para a pré-
escola.  Reviu-se  a  concepção  de  criança.  Extinguiu-se  a  coexistência  de
etapas estanques dentro do 1º Grau. Integraram-se os cursos de magistério
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ao sistema público de ensino, quando se incidiu também críticas à formação
docente  oferecida  pelas  IES.  Aquele  tipo  de  formação  preparava  para
trabalhar com um aluno abstrato, e o docente, ao se deparar com o aluno
concreto, não conseguia superar os desafios que a escola pública e este
aluno da classe trabalhadora o apresentavam. 

O período parecia promissor. Assim, a direção do DEPG enxergou
a oportunidade de exigir do Estado as condições objetivas para se resolver a
crise educacional local. Na esteira do intuito de promover a mudança de
“postura educacional”, ventilada na primeira metade dos anos 1980 e em
face dos fatos arrolados, emergiram proposições mais sistemáticas acerca
das  possibilidades  de  sistematização  de  um  currículo  crítico  para  a
educação  pública  que  se  materializa  na  região.  A  essa  altura,  a  PHC já
figurava como alternativa às teorias burguesas da educação13. 

Embora  o  DEPG  não  tenha  registrado  sua  nomenclatura
propriamente nos escritos oficiais dele, o referencial que fundamentou as
proposições desse grupo para educação pública, com exceção de um único
título, predominou as formulações dessa teoria crítica da educação. Com
efeito,  intercedeu-se  pela  sistematização  de  um  currículo  escolar  que
levasse  em  conta  o  grau  de  desenvolvimento  daquela  sociedade.  Era
urgente  um  documento  que  ativesse  nas  jovens  gerações  da  classe
trabalhadora.  O  horizonte  perseguido  por  esse  novo  tipo  de  formação
visava a construção de possibilidades de o filho do trabalhador se apropriar
do conhecimento científico em um processo de síncrese à síntese (PARANÁ,
1987a).

Contudo, em mais um indicativo de que a qualidade da formação
escolar defendida pelos trabalhadores da educação comprometidos com a
luta  de  classes  era  incompatível  com  os  interesses  da  burguesia
paranaense,  deu-se  novo  desmonte  da  equipe  à  frente  dessa  inicial
proposta para educação pública. Nesse ínterim, o que se constatou quanto
à mediação pedagógica no estado foi a predominância de três concepções
teóricas no processo de implementação do CBA. A PHC, na fundamentação
teórica  desse  documento;  o  construtivismo,  na  fundamentação  das
formações  pedagógicas;  e  a  concepção  religiosa14,  instituída  como
componente das matérias de núcleo comum do curricular, em prática partir
do final de 198615.

13 Ver Saviani (1986).
14 Ver Paraná (1986b).
15 Ver Tonidandel (2014, p. 148-176).
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No final de 1987, os burocratas do Estado a serviço da burguesia
consolidaram  formalmente  o  abafamento  de  possibilidades  de
disseminação  de  uma  proposta  crítica  para  a  reorganização  da  escola
pública. Em grandes marcos, isso se deu por meio do documento Projeto
pedagógico 1987-1990. Conforme consta em tal escrito, o documento, além
de  “melhor  explicitar”  o  projeto  pedagógico  orientador  das  ações  da
Secretaria Estadual de Educação (SEED) “prevalecia” sobre todos os demais
escritos orientadores para a educação. Marco em que o Estado manifestou
seu  compromisso  com  apenas  as  quatro  primeiras  séries  da  educação
básica. 

Entretanto, tal compromisso “corajoso”, por se deter no que era
tido como “mais importante e fazê-lo com determinação”, não recorreria
ao mundo físico para a solução de um problema concreto (PARANÁ, 1987b,
p.  V,  grifo  do  autor).  Nas  palavras  do  secretário  de  educação,  Belmiro
Valverde Jobim Castor, 

[…]  é  através da interação entre os diversos aspectos da atividade
educacional que atingiremos, com a ajuda de deus e a colaboração
decidida e entusiástica dos educadores e administradores do Paraná,
um avanço realmente significativo na educação paranaense (PARA-
NÁ, 1987b, p. VI, grifos nossos).

Como  registrado,  a  reunião  de  partícipes  de  classes  com
interesses antagônicos,  ao longo dos anos 1980 até 1994, na direção da
educação pública explicitaram as lutas de classes no solo das práticas, dos
escritos  oficiais  emitidos  pelo  Estado,  como o  leitor  pode constatar  nas
fontes e nos excertos consignados. Nesse sentido, os representantes dos
trabalhadores  não  ficaram apáticos  diante  do  compromisso  abstrato  do
Estado  em  se  limitar  à  oferta  dos  primeiros  rudimentos  da  leitura,  da
escrita, do cálculo, das ciências da natureza e da sociedade aos filhos dos
trabalhadores, como pontuou o secretário Castor. Houve pressões.

Na tentativa de aplacar os conflitos, o Estado, por meio da direção
da SEED, ocupou-se de tornar o pseudocompromisso com as quatros séries
iniciais  da  educação  básica  “compatível  com  o  desenvolvimento  da
sociedade paranaense”. Partiu-se das aspirações e dos interesses do povo,
cuja  “redistribuição  de  benefícios  sociais  numa  perspectiva  de  maior
igualdade” teria  sua materialização no seio  das instituições de educação
(PARANÁ, 1987b, p. 3). Conquanto que analisar com as lentes do presente
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fique  claro  para  o  leitor  que  a  igualdade  admitida  não  se  tratava  da
equiparação econômica - mesmo política -, mas educacional - ao nível do
domínio dos rudimentos do saber escolar concernente às séries iniciais do
ensino básico - a mesma proposta contraditoriamente endossou a PHC.

Como  registrado  no  documento,  exortou-se  a  compreensão
curricular  advogada  pelo  professor  Saviani  na  PHC.  À  luz  desta  teoria,
advertiu-se:  “não se  deve confundir  currículo com o total  de  atividades
desenvolvidas sob responsabilidade da escola, nem reduzi-lo (sic) apenas ao
seu conteúdo”.  A dimensão crítica do currículo  escolar  exigia análise  da
prática social do alunado como diretriz orientadora para se organizar tanto
o  saber  escolar  quanto  a  relação  pedagógica.  Logo,  apropriação  do
conhecimento  elaborado  era  o  ponto  de  chegada  defendido  para  a
sistematização deste currículo (PARANÁ, 1987b, p. 4, grifo do autor). Esta
proposta, assim como a maioria das proposições emitidas pelo Estado para
educação,  desencadeou  um  trabalho  de  consulta  aos  trabalhadores  da
educação antes da sua adoção oficial. O Estado precisava ser visto como
“democrático” nas suas decisões.

Tão logo corrigido, aprovado o texto final do heterogêneo Projeto
pedagógico 1987-1990, no quadro de divulgação da proposta, a burguesia
manifestou  sua  evidente  insatisfação  mesmo  com a  possibilidade  de  as
jovens gerações trabalhadoras alçarem algum benefício social na direção de
cumprir  as  quatro  séries  do  ensino  básico.  Promoveu  duas  divisões  na
heterogênea equipe à frente da proposta no DEPG. A primeira, ainda 1987.
A segunda, em 1988, na conjuntura que ficou conhecida no Paraná como 30
de agosto, quando os reclamos contra a precarização do trabalho docente,
a  insuficiência  dos  salários  para  garantir  minimamente  a  existência  se
avolumaram  dentro  do  ME.  Irromperam-se  duras  críticas,  volumosas
manifestações, inúmeras denúncias e longas greves. 

Como  tem  sido  costumeiro  no  Paraná,  as  reivindicações  dos
trabalhadores  foram  forte  e  violentamente  abafadas  pelo  aparato
repressivo da burguesia no Estado, polícias civil,  militar e exército. Nesse
ínterim, o secretário de educação se demitiu. A saída do secretário pôs fim
à equipe em torno do DEPG. No ano seguinte,  1989, a SEED teve como
secretária da educação Gilda Poli Rocha Loures. A tarefa desta nova gestão
era recompor a equipe do DEPG e se apressar para entregar o “mínimo
exequível” no que tange à formação escolar propalado pelo governo no
início de 1987. 
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O  tempo  urgia,  e  os  representantes  da  burguesia  no  Estado
estavam  sobremaneira  desgastados  por  incidir  com  tamanha  violência
sobre o ME. Em face de as condições objetivas não favorecer a proposição,
a discussão, a coerência e a sistematização de uma nova proposta curricular
para o ensino público de 1º Grau, a secretária de educação enxergou no a
pouco  publicado,  dezembro  de  1988,  currículo  histórico-crítico  da  rede
pública municipal de Curitiba16 um meio de encurtar caminho na direção de
o  Estado  ,enfim,  dar  uma  resposta  à  sociedade  quanto  à  propalada
universalização das quatro séries iniciais do ensino básico no Paraná. 

Para tanto, a equipe diretiva da Secretaria Municipal de Educação
de Curitiba (SMEC) que conduziu os trabalhos em torno da construção do
currículo histórico-crítico para sua rede pública de ensino17 foi convidada a
integrar o Estado na pasta de educação. Segundo Carmen Lúcia Gabardo,
uma dos docentes que atuaram na sistematização desse currículo, situou-
nos.

Ao convidar e para aceitar o convite, colocamos condições. Como o
Estado já tinha concepção de Ciclo Básico, que teria que ter continui-
dade por conter uma nova concepção de criança, uma nova concep-
ção de língua portuguesa e conseqüentemente uma percepção dife-
renciada de ensino-aprendizagem, a gente foi levando conosco algu-
mas pessoas das diferentes áreas, que já tinham uma caminhada, que
já tinham repensado a ciência em função de novos princípios. Somen-
te  atendidas  estas  condições é que poderíamos assumir,  para nos
dois anos sistematizarmos a proposta do currículo básico (GABARDO,
2003, p. 22-23). 

Diante  de  o  coletivo  em  torno  da  sistematização  do  currículo
histórico-crítico  para  a  educação  pública  de  Curitiba  ter  suas  condições
aceitas pelo Estado, promoveu ações para a construção de uma proposta
de currículo que abarcasse as oitos séries do ensino de 1º Grau. Desta feita,
empenhou-se por transplantar para o sistema público estadual a concepção
histórico-crítica  de  educação.  O  “destinatário”  dela  seria  apenas  o
“educador”.  Não  seus  autores  e  nem  membros  de  partidos  políticos18.
Gabardo recuperou-nos, “acabamos fazendo uma sistematização em cima

16 Ver Curitiba (1988); Tonidandel (2014, p. 148-172).
17 Atualmente, sob orientação do prof. Dr. Paulino José Orso, debruçamo-nos acerca do pro -
cesso de construção deste currículo em Curitiba, no recorte de 1988 a 2004.
18 Ver Curitiba (1988, p. 16-21).
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do existente, junto com os novos elementos a que inicialmente chamou-se
‘Uma Proposta Preliminar’ (2003, p. 23). 

Depois  de  debatida,  analisada,  coletado  as  contribuições  da
comunidade escolar  a  proposta  se  constituiu  no  Currículo Básico para a
Escola Pública do Estado do Paraná (CBEP). Em suma, o Conselho Estadual
de Educação (CEE), por meio da Deliberação nº. 025/90, de 18 de dezembro
de  1990,  aprovou  o  CBEP.  Tal  documento  passou  a  orientar  as  escolas
públicas  de  1º  Grau,  incluindo  a  pré-escola.  Porém,  à  rede  privada  de
ensino no estado foi deferido o critério “facultativo”. A “implantação” desse
currículo  se  daria  de  forma  “gradativa”  nas  redes  estadual  e  municipal
(PARANÁ, 1990b, 1990c, p. 1, p.  12).  As ações para essa implantação se
dariam ao longo da terceira gestão do PMDB no Estado (1990-1994)19.

Em vista dos fatos arrolados, ainda que muito resumidamente, o
processo de construção da PHC no estado do Paraná foi representativo da
luta, das disputas e da negociação dos trabalhadores da educação em face
de  o  Estado  estar  sobremaneira  desgastado  para  realizar  uma  opção
favorável à burguesia em 1989. Assim, foi forçado a ceder a direção dos
representantes da classe trabalhadora na adoção de uma teoria pedagógica
contrária  aos históricos interesses formativos defendidos pela burguesia.
Como  constatado,  o  currículo  sintetizou  uma  justaposição  de  propostas
pedagógicas com concepções contraditórias. 

Como o processo de organização da proposta curricular se deu a
partir do “existente”, operou-se na reunião de documentos distintos para
compor um terceiro documento. Nessa direção, encabeçou-se a PHC, em
tese,  como  fundamentação  curricular  ao  mesmo  tempo  em  que  se
preservou  proposições  construtivistas  e  o  apelo  reformista  dos
representantes  da  burguesia.  Eis,  pois,  que  emergiu  do  velho  um  novo
documento orientador para a formação dos trabalhadores do Paraná. Ele
incorporou elementos da PHC, contudo não apresentou coerência entre os
pressupostos teórico-metodológicos e sua filosofia. Conquanto o CBEP não
expressa coerência com esta teoria, este currículo se constitui a proposta
curricular  mais  avançada  que  a  educação pública  paranaense já  teve.  A
heterogenia na concepção teórica é a expressão da histórica luta de classes
que tem se travado no estado em face das necessidades formativas dos
trabalhadores.

19 Ver Tonidandel (2014, p. 176-199).
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12
OS PROCESSOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PEDAGOGIA

HISTÓRICO-CRÍTICA*

Viviane Grzechota Selzler
Paulino José Orso

Introdução 

A  institucionalização  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  na  escola
pública contemporânea, inserida numa sociedade de classes, tem sido um
grande desafio, pois, trata-se da adoção por um estado ou município, de
uma proposta contra hegemônica1, que, como afirma Saviani, propõe-se a
“[...]  produzir,  direta  e  intencionalmente,  em  cada  indivíduo  singular,  a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens.” (SAVIANI, 2013a, p. 13). E, como tal, após mais de 40 anos de sua
gênese,  segue  seu  percurso  de  resistência  e  luta  pela  construção  e
implementação de uma educação emancipadora. 

A  pedagogia  histórico-crítica,  surge  no  debate  educacional
brasileiro na década de 1980, tendo seus primeiros escritos em 1979, em
meio à  ditadura  civil-militar.  Nesse período,  o  país  estava passando por
grandes mudanças sociais, políticas, econômicas, educacionais e culturais,
na  tentativa  de  “se  modernizar”  e  acompanhar  os  países  mais
desenvolvidos. 

Para elaborar a PHC, Dermeval Saviani fez um estudo minucioso das
concepções pedagógicas existentes  e,  ao verificar  que se  caracterizavam
basicamente por serem não-críticas e crítico-reprodutivistas,  propôs uma
nova  concepção  de  educação,  voltada  para  a  emancipação  humana  -  a
Pedagogia  Histórico-Crítica  -  comprometida  com  a  apropriação  do

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.253-272
1 Compreende-se como Pedagogias contra hegemônica as orientações teóricas não domi-
nantes que dispõem intencional e sistematicamente a educação a serviço das forças que lu-
tam para transformar a ordem vigente buscando instaurar uma nova sociedade. 
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conhecimento  científico  e  a  socialização  da  cultura  mais  elaborada
produzida coletivamente pela humanidade.

A partir da década de 1990, ela começou a figurar nos documentos
oficiais do Estado do Paraná e em diversas redes municipais de educação.
No intuito de identificar se a PHC pressupõe uma forma única ou diversa de
se institucionalizar nas diferentes redes educacionais, neste artigo, fizemos
uma análise de quatro das que consideramos as principais experiências de
institucionalização, a saber, dos municípios de Itaipulândia, Cascavel, Bauru
e Limeira. Com isso, também analisamos suas principais características e
verificamos até que ponto seus processos se aproximam ou divergem. 

Para nortear a discussão, orientamo-nos pela seguinte questão: A
partir das experiências de institucionalização da PHC existentes é possível
depreender se há um caminho ou uma forma única de fazê-la ou cada local
deve  fazê-la  de  uma  forma  específica,  conforme  as  condições  e
possibilidades permitem? 

1. Pedagogia histórica-crítica: desenvolvimento e contribuições

A pedagogia histórico-crítica é considerada um marco na educação
brasileira  por  se  tratar  de  uma  teoria  pedagógica  explicitamente
comprometida com a classe trabalhadora. Diferente das demais, tem o foco
na  transmissão  de  conteúdos  científicos,  artísticos  e  filosóficos  voltados
para o desenvolvimento de todas as dimensões humanas. 

Forjada em meio ao obscurantismo do regime civil-militar, a PHC se
constitui  numa  teoria  pedagógica  comprometida  com  a  transformação
social,  com  a  superação  do  modo  de  produção  capitalista  e  com  a
emancipação  humana.  Noutras  palavras,  “o  que  a  pedagogia  histórico-
crítica  se  propõe  é  articular  a  educação  escolar  com  a  luta  da  classe
trabalhadora pela superação do capitalismo e implantação do socialismo”
(SAVIANI, 2012, p. 31).

Seu principal precursor, o professor Demerval Saviani, em sua tese
de  doutorado  defendida  em 1971,  que  resultou  na  elaboração  da  obra
Educação  Brasileira:  estrutura  e  sistema,  publicada  em  livro  em  1973,
observou o sistema educacional  brasileiro  e percebeu a ausência de um
sistema  educacional  que  garantisse  à  população  uma  educação  de
qualidade. Diante disso, iniciou os estudos na tentativa de construir uma
teoria pedagógica voltada para os interesses da classe trabalhadora, que
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culminou nos capítulos da obra Escola e Democracia, que marca o início de
uma teoria pedagógica revolucionária, a pedagogia histórico-crítica.

Desde  os  primeiros  escritos  acerca  dessa  teoria,  o  autor
demonstrava  o  interesse  em  elaborar  uma  proposta  educacional  que
superasse  as  teorias  não-críticas  e  as  crítico-reprodutivistas  e
compreendesse  a  educação  a  partir  de  seu  desenvolvimento  histórico-
objetivo (SAVIANI, 2013a, p. 80). Entendia que, mesmo sendo determinada,
a educação também poderia se transformar num meio de determinação
social e, portanto, de mudança da prática social.

Assim,  com  o  fim  da  ditadura,  imbuídos  deste  espírito,  muitos
profissionais  da  educação  se  somam  a  Saviani  na  luta  pela  construção
coletiva de uma nova teoria  pedagógica.  Em 1986,  é criado o grupo de
estudos  e  pesquisas  HISTEDBR,  por  meio  do  qual,  a  PHC  começa  a  se
expandir por diversos estados e municípios do país. 

Após isso,  em 1990, ela adquire um novo  status a  partir  de sua
institucionalização  pelo  estado  do  Paraná,  que,  por  meio  do  Currículo
Básico  para  a  Rede  Pública  do  Paraná,  a  transformou  na  proposta
pedagógica oficial para toda a rede estadual de educação. Em sua esteira,
diversos  municípios  brasileiros  também  tentaram  fazer  o  mesmo,
adotaram-na  como  referência  teórico-metodológica  para  toda  sua  rede
educacional.

No atual momento, passados mais de 40 anos de suas primeiras
elaborações, com um acúmulo bastante grande de produções, reflexões e
experiências  práticas,  isto  é,  de  processos  de  institucionalização,  nos
propomos a verificar até que ponto eles coincidem ou divergem em suas
formas.  Desse  modo,  nos  voltamos  para  o  passado  e  verificamos  suas
formas  de  desenvolvimento  para  poder  avançar,  procurando superar  os
problemas e entraves já evidenciados.

2. Institucionalização da pedagogia histórico-crítica em quatro redes
municipais de educação

A Pedagogia Histórico-Crítica entende o espaço escolar como local
precípuo para socialização do saber sistematizado, produzido e acumulado
historicamente  pela  humanidade.  Nesse  sentido,  a  sua  institucionaliza-
ção pelas redes municipais e estaduais de educação se torna um meio de vi-
abilizar essa proposta pedagógica para que seja assumida pelo conjunto dos
profissionais da educação e estendida a todos os alunos de igual modo, pos-
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sibilitando a construção de uma nova educação e, por extensão, de uma
nova sociedade. 

O processo de institucionalização da PHC, como vimos, iniciou-se na
última década do século passado, nos anos de 1990, no estado do Paraná.
Depois, diversos municípios deste estado e outros para além dele, também
tentaram fazer o mesmo, adotando a pedagogia histórico-crítica como sua
pedagogia oficial. 

Em geral, a institucionalização da PHC ocorre como resultado de um
duplo  movimento.  Um  deles,  decorre  de  grupos  de  educadores  que  se
mobilizam e organizam para exigir dos governos a implementação de uma
proposta pedagógica diferente das existentes, que contemple os princípios
de  uma  concepção  progressista  de  educação  e  sociedade.  O  outro,  é
oriundo  de  iniciativas  oficiais,  quando  os  próprios  governantes  e  suas
equipes  pedagógicas,  resolvem  adotar  a  PHC  como  sua  proposta
pedagógica oficial.

As  experiências  investigadas,  porém,  demonstram  que,  em  cada
local,  guardadas pequenas semelhanças,  as formas de institucionalização
têm  assumido  características  próprias,  decorrentes  dos  diferentes
elementos  que  configuram  cada  um  dos  espaços  políticos,  sociais  e
educacionais.  Contudo,  para  melhor  compreender  as  semelhanças  e
diferenças  de  cada  uma  das  experiências  analisadas,  vejamos  as
especificidades de cada um dos municípios mencionados anteriormente.

No caso de  Itaipulândia,  por  um longo período,  a  Secretaria  de
Educação,  Cultura  e  Esportes  do  município,  seguiu  as  orientações  da
Associação  Educacional  do  Oeste  do  Paraná  -  ASSOESTE  -  e,  após  seu
desmantelamento, com a constituição do Departamento de Educação da
AMOP  (Associação  dos  Municípios  do  Oeste  do  Paraná),  passou  a  se
orientar  por  ele.  Desde  então,  vinha  perseguindo  uma  concepção  de
educação crítica e transformadora.

Com esse intuito, de acordo com Balzan (2014), já nos primeiros
anos  após  a  emancipação  do  município  (1992),  foi  elaborado  um
documento  norteador  para  a  educação  municipal,  fundamentado  no
Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná, compreendido como um
currículo embasado na pedagogia histórico-crítica. 

Porém, no final da década de 1990, por orientação do Ministério da
Educação, passou-se a seguir os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais).
Posteriormente, no início do ano de 2000, são retomadas as discussões em
torno da PHC, e, em 2004, os professores decidiram em assembleia, adotar
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a  pedagogia  histórico-crítica  como  referencial  teórico  para  toda  a  rede
municipal de educação. 

De acordo com uma das professoras entrevistadas2, 

Dentre os fatores que levaram à definição pela PHC como perspectiva
direcionadora do trabalho pedagógico no município, destacamos: o
ecletismo pedagógico presente nas orientações oficiais e na prática
pedagógica na rede municipal, pouca aprendizagem dos alunos, falta
de clareza teórica e ausência de uma proposta clara que orientasse o
trabalho pedagógico em uma única direção. Dentre as pedagogias es-
tudadas, definiu-se, naquele momento, pela PHC, por estar mais em
consonância com as necessidades e objetivos defendidos pelo grupo
de professores (RELATO DA PROFESSORA B).

Segundo Balzan (2014, p. 109), que fez sua dissertação de mestrado
sobre a institucionalização da PHC no município, o processo foi antecedido
por  um  longo  período  de  formação,  estudos,  leituras  e  sistematizações
sobre a teoria e prática pedagógica,  seja por meio do Departamento de
Educação da AMOP, da Secretaria Municipal de Educação ou de palestras
formativas sobre temáticas específicas, no que se refere aos fundamentos
filosóficos,  pedagógicos,  psicológicos  e  didáticos  da  pedagogia  histórico-
crítica. 

Para dirimir dúvidas e compreender os pressupostos da nova teoria
pedagógica,  foram  organizados  grupos  de  estudos  com  assessoramento
direto de professores do curso de pedagogia da Universidade Estadual do
Oeste  do  Paraná  -  Campus  de  Cascavel  e,  de  modo  especial,  com  o
professor  João  Luiz  Gasparin,  da  Universidade  Estadual  de  Maringá
(BALZAN, 2014, p. 110). 

Na sequência, diante das dificuldades encontradas, especialmente
às  relacionadas  aos  materiais  didáticos  e  paradidáticos,  aos conteúdos
curriculares,  que  atendessem  à  perspectiva  da  PHC,  tomando  como
referência  o  Currículo  básico  para  a  Escola  Pública  Municipal:  Educação
infantil e ensino fundamental (2007) (BALZAN, 2014 p. 112),  um grupo de
professores  defendeu a  necessidade  de  elaboração  de  material  didático
próprio para auxiliar os docentes em sua prática pedagógica. 

Apesar  de  não  haver  nenhum  “modelo”  para  seguir,  exceto  o
Currículo Básico para a Rede Pública do Paraná, havia bastante clareza, ao
2 Para manter o anonimato dos professores entrevistados, serão identificados por RELATOS
DA PROFESSORA A, RELATOS DA PROFESSORA B, RELATOS DO PROFESSOR C, etc.
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menos por parte de um grupo de docentes, quanto ao percurso a trilhar
para se institucionalizar a PHC na rede municipal. 

De acordo com a PROFESSORA A, 

Desde seu início, os docentes tinham clareza de que a institucionali-
zação da PHC se tratava de um processo a ser apropriado na e pela
instituição. Mas, não se tinha noção de que seria um processo tão
longo,  desafiador,  árduo,  exaustivo e  com retrocessos,  apesar  dos
avanços (RELATO DA PROFESSORA A).

Contudo, a despeito dos percalços, a elaboração de uma “política
educacional” municipal passou a se constituir em uma meta e em um dos
principais desafios, pois visava promover uma relativa estabilidade à prática
pedagógica desenvolvida pelos professores em sala de aula. 

Segundo Balzan (2014), concomitante à institucionalização da PHC,
também foi necessário elaborar, sistematizar e propor ao poder público a
melhoria  das  condições  de  trabalho  no  intuito  de  viabilizar  o  ensino  e
aprendizagem de acordo com a nova perspectiva pedagógica. Dentre elas,
destacamos:

a) Alteração do regime de trabalho: ampliação da jornada de trabalho
de 20 para 40 horas semanais; 
b) Alteração da jornada de trabalho: o professor tem uma jornada de
40 horas semanais atuando em única turma - 20 horas em sala com o
ensino, 12 horas atividades e 08 horas destinadas ao complemento
de estudos para os alunos; 
c) Ampliação da jornada escolar: tempo de ensino aos alunos com-
preende 960 horas anuais; 
d) Implantação progressiva da educação integral numa perspectiva
de valorização do ensino, em detrimento a projetos culturais, esporti-
vos e recreativos; 
e) Formação e valorização dos professores: Instituição do Programa
de Desenvolvimento Educacional de Itaipulândia - PDE Municipal, vin-
culado à ascensão na carreira; 
f) Produção coletiva de material de apoio ao ensino, para os alunos; 
g) Realização de um concurso público para o magistério e outras fun-
ções (BALZAN, 2014, p. 117).

A institucionalização da PHC, portanto, desencadeou um processo
de lutas em torno de um conjunto de políticas públicas que, por um lado,
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garantiram a melhoria das condições de trabalho e, por outro, a melhoria
na  qualidade  de  ensino,  atendendo  alguns  dos  requisitos  básicos
defendidos pela pedagogia histórico-crítica. 

Diante  do  exposto,  verifica-se  uma  série  de  ações  realizadas,
relacionadas  à  organização  dos  professores,  ao  estudo,  à  formação,  ao
planejamento,  ao  currículo,  ao  tempo,  ao  espaço  escolar,  ao  regime  e
jornada de trabalho dos professores,  ao plano de carreira,  à  valorização
profissional,  à  produção coletiva de material,  entre outras,  com vistas a
institucionalização da PHC. 

No caso de  Cascavel, a institucionalização da PHC,  aconteceu de
modo  diferente.  As  primeiras  iniciativas  em  torno desse  processo
ocorreram  ainda  em  2004,  no  contexto  das  discussões  iniciadas  pela
Secretaria Estadual de Educação para redefinir os parâmetros curriculares
e,  posteriormente,  em  2005,  quando  o  Departamento  de  Educação  da
AMOP,  que  congregava  50  municípios  à  época,  em  conjunto  com  os
secretários municipais de educação, começa a discutir sobre a necessidade
de  se  construir  os  referenciais  curriculares  para  todos  os  municípios
vinculados à Associação. 

Em 2006,  iniciaram-se os trabalhos junto à essa  Associação, para
construção coletiva do Currículo Básico para a Escola Pública Municipal, que
foi publicado em 2007, inclusive, com a participação do próprio secretário
municipal de educação de Cascavel. Todavia, no meio do processo, ele se
retira  desse  coletivo,  e  o  município  inicia  a  construção de um currículo
próprio, centrado na pedagogia histórico-crítica. Diga-se de passagem, que,
apesar do Currículo da AMOP ter como referência o Currículo Básico do
Paraná e conter todos os pressupostos defendidos pela PHC, em momento
algum fez uma defesa ou uma opção explícita da ou pela PHC.

Desse  modo,  segundo  a  professora  D,  o  currículo  de  Cascavel
adquiriu  características  próprias  e  se  configurou  como  um  documento
fundamentado na PHC, quando o grupo que coordenou os trabalhos de sua
elaboração,  procurou  orientações  e  referências  com  profissionais  que
atuam  no  ensino  superior,  dentre  eles,  o  professor  Newton  Duarte,  da
UNESP, campus de Araraquara-SP, que estava ligado à psicologia histórico-
cultural e à pedagogia histórico-crítica.

Uma das grandes questões e um grande salto que o município de
Cascavel  deu naquele  momento foi  conseguir  o professor Newton
Duarte como um assessor geral. Foi ele quem nos indicou textos, au-
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tores e questões que nós precisávamos reler e buscar em textos origi-
nais. Nós tínhamos muito equívocos de compreensões em relação ao
método tanto em Marx, como em Vigotski.  E a própria mistura do
campo do multiculturalismo com a questão PHC, que foi o professor
Newton Duarte que foi nos clareando e nos inserindo numa leitura
mais, naquele momento, limpa e clara sobre aquelas questões. Te-
mos  muito  até  hoje  para  avançar.  Mas  naquele  momento  foi  um
grande salto. E foi daí que saiu essa linha mais clara em relação a PHC
(RELATO DO PROFESSOR D).

Nesse  caso,  a  institucionalização  do  currículo  ocorreu em  2008,
após um longo processo de trabalho  e  discussão coletiva,  articulando a
assessoria geral, a equipe pedagógica da secretaria municipal de educação
e um significativo grupo de professores da rede. 

Todavia,  para  institucionalizar  a  PHC,  não  bastava  construir  um
currículo.  Havia  a  necessidade  de  formação  permanente.  Para  isso,
demandava

Elaborar um projeto de formação continuada para rede, convidando
profissionais que realmente tem embasamento teórico na Pedagogia
Histórico-Crítica ou na psicologia histórico-cultural, que consigam fa-
zer um projeto realmente coletivo profundo, bem articulado para to-
dos os professores da rede (RELATO DA PROFESSORA D).

Desse modo, após a sua publicação, ao menos durante a gestão em
que foi elaborado, também se instituiu um intenso processo de formação
junto  aos  docentes  da  rede,  pois,  entendia-se  que,  sem  ela,  seria
praticamente impossível implementar o currículo, uma vez que se tratava
de uma proposta nova, pouco conhecida pelos docentes, e que, além do
mais,  posicionava-se  na  contramão  das  propostas  hegemônicas  no
momento. 
 Portanto, havia a necessidade de zelar tanto pela formação inicial,
como  continuada  dos  docentes.  Mas,  como  a  inicial  escapava  do  seu
controle,  a  recurso  era  desencadear  um  sólido  processo  de  formação
continuada  no  intuito  de  superar  limitações  decorrentes  da  formação
inicial.

Não basta você dizer: eu trabalho com a Pedagogia Histórico-Crítica.
Você tem que ter domínio da dos pressupostos filosóficos, sociológi-
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cos e psicológicos. Tem que ter domínio dos conteúdos da disciplina.
Tem que ter o compromisso social, no sentido de aprofundar a for-
mação específicas das disciplinas, dos conteúdos das disciplinas esco-
lares, e da formação política, pois isso está presente na forma que
você irá abordar o conteúdo (RELATO DA PROFESSORA D).

De  acordo  com  o  relato  da  professora,  de  um  lado,  havia  a
necessidade de formação continuada para possibilitar a apropriação teórica
da PHC e, por outro, reduzir a carga horária e melhorar as condições de
trabalho e a infraestrutura das escolas. 

Quanto à forma de se institucionalizar a PHC nas redes municipais,
a referida professora, fala que não há uma fórmula que possa ser aplicada
em todos os locais. Para ela, depende de vários fatores, dentre os quais, do
grupo que está à frente da educação em cada município, do envolvimento
dos  professores  que  possuem liderança  nas  escolas,  no  Sindicato  e  nos
partidos políticos, da história e das condições de cada lugar, assim como
dos recursos financeiros disponíveis para investir na formação continuada e
na melhoria na carreira (RELATO DA PROFESSORA D). 

Todavia,  defende  a  priorização  da  formação,  seja  por  meio  de
profissionais especializados ou através de leituras e discussões em grupos
de estudos, condição para que haja compreensão e domínio de todos os
aspectos que compõe a Pedagogia Histórico-Crítica, para que “realmente se
possa  encaminhar  o  trabalho  de  escrita  de  um  currículo  e  sua
institucionalização”, considerando tanto seus pressupostos teóricos como a
concepção de  mundo,  de  homem,  de  educação,  de  escola  pública,  que
caracterizam e distinguem a PHC.

Por  sua  vez,  o  processo  de  implantação  da  PHC  em  Bauru,  no
estado de São Paulo,  teve como objetivo principal  a elaboração de dois
documentos para nortear o ensino no município: a Proposta Curricular para
a Educação Infantil e o Currículo Comum para o Ensino Fundamental. Esses
documentos  foram  construídos  tendo  como  referências  a  psicologia
histórico-cultural,  no  que  diz  respeito  à  defesa  da  educação  como
propulsora do desenvolvimento humano, e da pedagogia histórico-crítica,
no que tange à função da escola como ambiente destinado à socialização
do conhecimento.

De acordo com a professora E, a implantação ocorreu no período de
2011 a 2016, por meio de um projeto de extensão da Universidade Estadual
Paulista (UNESP) - Campus de Araraquara-SP, atendendo a um convite da
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Secretaria  de  Educação para  construir  uma proposta  pedagógica  para  a
Educação Infantil do município. Contudo, a princípio não havia um projeto
específico pensado em relação à PHC.

Então no momento em que o convite ocorre para o trabalho de cons-
trução da proposta pedagógica para a educação infantil ele não vem
tanto motivado pelo propósito de institucionalizar a pedagogia his-
tórico-crítica,  mas para construir  uma proposta  de fundamentação
histórico cultural para a educação infantil (RELATO DA PROFESSORA
E).

Assim, como o projeto havia sido demandado a uma docente que
estava vinculada à psicologia histórico-cultural, tanto a Proposta Curricular
para  a  Educação  Infantil  como  o  Currículo  Comum  para  o  Ensino
Fundamental,  adquiriram  uma  conotação  maior  da  psicologia  histórico-
cultural. Portanto, não dá para se afirmar que se tratou propriamente da
institucionalização da pedagogia histórico-crítica.

No entanto, como havia necessidade de elaboração de um currículo
para a Educação Infantil, com o desenvolvimento dos trabalhos, também
foram sendo incorporados os pressupostos propriamente pedagógicos. 

[...] é claro que no processo a gente vai incorporando, a gente traz a
pedagogia histórico-crítica e aparece no texto da própria proposta,
mas no próprio currículo transparece um pouco a característica que
estou relatando aqui: dessa ênfase numa busca da psicologia históri-
co  cultural  de  desenvolvimento  e  a  PHC,  num primeiro  momento
como fundo e não como figura, gradativamente sendo incorporada,
mas não tendo esse protagonismo no processo. (RELATO DA PROFES-
SORA E).

Por  conta  disso,  relata  a  entrevistada,  “eu  digo  que  embora  o
currículo tenha uma vinculação com a PHC, não sei se daria para chamar
esse  processo  todo  no  município  de  Bauru  como  institucionalização  da
pedagogia histórico-crítica” (idem).

Vê-se, pois, que, inicialmente, o processo ocorreu a partir de um
convite por parte da divisão de educação infantil, para pensar num novo
currículo para esta etapa de escolarização, ficando circunscrito à Educação
Infantil.  Em seguida, também se desenvolveu um trabalho destinado aos
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anos iniciais do Ensino Fundamental, mas não abarcou toda rede municipal
de educação.

A partir desse trabalho, posteriormente também ocorreu um traba-
lho no ensino fundamental, mas ele não foi um processo orgânico e
unitário. Mas processos independentes. Então foi mais um movimen-
to da educação infantil no município, no esforço de construir uma
identidade própria, de renovar algumas formas de pensar a educação
infantil (RELATO DA PROFESSORA E).

Segundo  Kamazaki  (2018),  em  2016,  também  foi  elaborado  o
Currículo Comum do Ensino Fundamental, que seguiu a mesma perspectiva.
No  entanto,  as  discussões  iniciais  começaram  ainda  no  ano  2000
(KAMAZAKI, 2018, p. 173).

Esse  documento  também  foi  elaborado  sob  a  orientação  do
Departamento de Educação e Psicologia da UNESP. Segundo a autora, uma
versão  preliminar  foi  concluída  em  2013,  com  a  participação  ativa  da
Secretaria Municipal de Educação e dos professores. Todavia, a aplicação
em  sala  de  aula  e  os  estudos  realizados  indicaram  a  necessidade  de
reorganizá-lo,  para  corrigir  falhas,  decorrentes  da  não  compreensão  da
perspectiva teórica adotada.

A versão final do documento resultou de um processo de revisão,
iniciado  em  2015,  por  meio  de  grupos  de  trabalho,  por  área  de
conhecimento, sobre os principais teóricos na área da psicologia histórico-
cultural e da pedagogia histórico-crítica, com o objetivo de instrumentalizar
os professores e garantir uma “visão integral do currículo e a articulação
entre os princípios teóricos e a escolha curricular de cada área” (KAMAZAKI,
2018, p. 173). 

Diferente  disso,  em  relação  à  elaboração  do  currículo  para  a
Educação  Infantil,  o  trabalho  realizado  ficou  restrito  a  um  grupo  de
profissionais,  uma  pequena  equipe.  Assim,  não  ocorreu  a  apropriação
coletiva dos fundamentos teóricos e dos encaminhamentos metodológicos
por parte do conjunto de professores, prejudicando o trabalho nas escolas. 

Em decorrência  disso,  como o  trabalho  de  elaboração  curricular
envolveu apenas um pequeno grupo, o principal desafio foi alcançar um
grande contingente de pessoas que trabalhavam na rede, envolvê-los no
processo, favorecendo a participação e a construção coletiva. 
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Contudo, o processo adotado acarretou uma série de problemas.

É você elaborar um currículo e apresentar para as pessoas e dizer:
agora é assim que se trabalha nessa Rede. [...] como é que você faz
um processo participativo com 9 mil professores né, nas redes gran-
des? Como é que você faz isso? Geralmente com equipes pequenas
tocando trabalho. [...] Como é que se alcança todos esses professores
no processo de construção? O que a gente fez foi a tentativa para tra-
balhar com as diretoras. Trabalhar com 64 diretoras é possível. Fazer
as reuniões com 32 de manhã e 32 à tarde. A forma que chegou em
todas as escolas ficava na dependência de a diretora levar e trazer
né, as questões da equipe (RELATO DA PROFESSORA E). 

Segundo  a  educadora,  garantir  a  participação  nos  processos  de
construção é um desafio para institucionalizar a PHC nas redes dos estados
e municípios e essa é uma dificuldade, pois,  decorre dos limites para se
promover  a  organização,  a  participação  coletiva  e  o  envolvimento
significativo  num  trabalho  pedagógico  com  todos  os  profissionais  da
educação.  Geralmente,  o  trabalho de elaboração fica circunscrito  a uma
equipe pequena, e depois, apresenta-se aos demais como algo que deve ser
executado. 

Por fim, no caso de Limeira-SP, segundo Coutinho (2013), a ideia de
institucionalizar a PHC, ocorreu na gestão do Prefeito Paulo Cezar Junqueira
Hadich  (PSB  -  Partido  Socialista  Brasileiro),  e  do  vice-prefeito,  Antonio
Carlos Lima (PT - Partido dos Trabalhadores).

De acordo com a Professora F, a iniciativa de se institucionalizar a
PHC no  município  partiu  do professor  José  Claudinei  Lombardi,  que,  ao
assumir  a  secretaria  municipal  de  educação,  nesta  gestão  (2013-2016),
propôs como condição, institucionalizar a PHC no município.

Prof Zezo (como é conhecido José Claudinei Lombardi) foi quem en-
cabeçou, desde o início, a PHC como orientação a ser seguida na sua
gestão à frente da secretaria de Educação. Buscou, para isso, além de
fazer as possíveis articulações políticas necessárias para composição
de alguns membros da equipe, como comissionados, com conheci-
mento teórico-prático sobre a PHC, como também promoveu uma
ampla reestruturação administrativa à secretaria, buscando dar mais
organicidade às ações. A diretoria pedagógica, da qual era diretora,
pudemos contar com a valiosa colaboração, como já dito, de Ricardo
Pereira (então pós-graduando na Unicamp) e Maria Cláudia Saccoma-
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ni (então pós-graduanda da UNESP) (RELATO DA PROFESSORA F. O
primeiro parêntese é nosso). 

De  acordo  com  Lombardi  (2015),  ao  assumir  a  Secretaria  da
Educação, teve como principal objetivo a elaboração e implementação de
um projeto educacional fundamentado nos pressupostos teóricos da PHC.
Inicialmente,  procurou  compreender  as  condições  em  que  a  educação
estava  estruturada,  considerando  vários  aspectos,  entre  os  quais,  a
estrutura  física,  administrativa  e  pessoal,  para,  a  partir  desta  realidade,
propor  as  transformações  necessárias,  por  meio  da  elaboração  de  um
projeto educacional para Limeira (LOMBARDI, 2015, p. 11). 

Esse  cenário  educacional  impôs  inúmeros  desafios.  Segundo  a
Professora F, inicialmente, o principal desafio “foi o de promover mudanças
nas  diretrizes  didático-pedagógicas  da  rede”,  adequando-as  à  pedagogia
histórico-crítica.  Para  tanto,  destaca  duas  ações  importantes,  visando,
sobretudo,  promover  a  superação  das  orientações  fundamentadas  no
construtivismo:

[…]  a primeira refere-se à formação dos profissionais da educação,
sobretudo os docentes, buscando fundamentá-los teórica e pratica-
mente para o desenvolvimento do trabalho educativo na perspectiva
da PHC; de outro, e de forma articulada, o processo de elaboração de
um currículo centrado nos saberes sistematizados, em substituição
ao “rol de habilidades” no qual as escolas se embasavam (RELATO DA
PROFESSORA F). 

Além  disso,  de  acordo  com  a  entrevistada,  o  confronto  com  a
concepção  construtivista  estava  posto.  No  entanto,  alguns  aspectos
pontuais,  especialmente  no  que  se  refere  à  fundamentação  didático-
pedagógica,  foram  objeto  de  debates  nos  momentos  de  estudo  dos
fundamentos  pedagógicos,  especialmente porque  havia  uma perspectiva
subjetivista decorrente do idealismo e do construtivismo ainda latentes. 

Para Lombardi (2015), um dos principais desafios encontrados para
institucionalizar a PHC como teoria pedagógica é trabalhar na contramão
das  tendências  educacionais  nacionalmente  hegemônicas,  assumidas
segundo  o  viés  ideológico  do  estado  burguês  e  capitalista,  o  qual  tem
contribuído com a precarização constante “da infraestrutura, das condições
de  vida  e  de  trabalho  dos  educadores  e  da  qualidade  do  processo
formativo”, que gera a impossibilidade de realizar uma educação pública,
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gratuita,  laica  e  de  qualidade,  fundamentada  na  cultura  letrada,
inviabilizando  “aos  alunos  o  domínio  dos  saberes  historicamente
produzidos pela humanidade”, por meio da educação escolar. 

Diante  disso,  para  enfrentar  os  obstáculos  decorrentes  de  uma
organização educacional municipal alinhada às políticas nacionais de cunho
neoliberal, o secretário de educação propôs à adoção de quatro grandes
núcleos  de  ação,  objetivando  garantir  o  direito  e  o  acesso  à  educação
pública de qualidade para todos (LOMBARDI, 2015, p 9). 

A  materialização  das  ideias  apresentadas  por  Lombardi  (2015)
ocorreu  por  meio  de  um  programa  que  continha  sete  metas3 e  ações
correspondentes a serem desenvolvidas. 

A partir da elaboração e socialização do programa educacional, das
metas  e  ações,  muitos  trabalhos  foram  realizados  com  a intenção  de
institucionalizar  a  PHC.  Esses  estudos  precederam  a  elaboração  de  um
currículo municipal, que já era pensado antes do professor José Claudinei
Lombardi assumir a Secretaria de Educação, em 2013. Porém, em parte,
segundo a professora, isso obstaculizou a institucionalização da PHC. 

O processo de construção de um currículo foi um pouco mais difícil e,
na minha leitura, pouco avançamos. Isso porque, desde a criação da
rede pública municipal de ensino de Limeira, adotou-se as diretrizes
da política educacional do estado de São Paulo, o que significa que há
anos os profissionais da educação da rede recebiam orientações, for-
mações, materiais didáticos com base nos fundamentos das pedago-
gias do aprender a aprender. A prática pedagógica dos trabalhadores
da educação da rede estava toda ela fundamentada, com graus dife-
rentes de consciência disso por parte dos profissionais, nessas teori-
as.  Assim, toda a dinâmica do trabalho baseado nas habilidades e
competências estava consolidado, mesmo que, não raro, questiona-
mentos fossem levantados pelos próprios profissionais, de forma as-
sistemática, da validade prática dessas orientações (RELATO DA PRO-
FESSORA F). 

No que se refere às motivações que levaram à institucionalização
da PHC no município e os objetivos pretendidos, a professora destaca:

3 Para melhor apropriação, consultar a bibliografia de Lombardi (2015).
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Sinteticamente, meu trabalho na secretaria foi motivado pela pers-
pectiva de que é papel da educação, e aqui especificamente da edu-
cação escolar, socializar a riqueza cultural produzida histórica e cole-
tivamente pela humanidade a cada indivíduo singular, para que se
torne ser humano do seu tempo, capaz de, compreendendo a reali-
dade histórico-social na qual vive, possa identificar os problemas so-
ciais a serem superados no sentido da construção de uma outra soci-
edade,  em que  sejamos  socialmente  iguais,  plenamente  humanos
(RELATO DA PROFESSORA F).

De acordo com Coutinho (2013), ao se  referir à institucionalização
da PHC em Limeira, afirma que os profissionais que trabalham na condução
das redes de ensino precisam se preocupar com as condições concretas em
que o ensino e a aprendizagem acontecem, oportunizando circunstâncias
favoráveis para o desenvolvimento pessoal e social (COUTINHO, 2013, p.
183).

Nesse sentido, ao propor a institucionalização da PHC, o gestor e
sua  equipe  pedagógica,  controlam  determinadas condições  que  incidem
sobre  o  trabalho  educativo.  Assim,  por  exemplo,  pode  reorganizar
administrativamente  a  gestão  dos  recursos  materiais,  financeiros  e
humanos  e  dos  processos  que  envolvem  o  trabalho  pedagógico
(LOMBARDI, 2015), que facilitam a implementação da PHC. 

De acordo com a Professora F, os principais desafios enfrentados na
institucionalização da PHC em Limeira estão relacionados tanto à prática
pedagógica  como ao  domínio  da  teoria  e  sua  articulação  com a  gestão
educacional. 

Há um conjunto de desafios práticos, bem como teóricos. Isso por-
que, estamos vivendo um processo de maior organicidade na política
educacional, com grande poder de regulação e controle do trabalho
educativo. Soma-se a isso, que não podemos nos iludir em relação ao
Estado Moderno que está a serviço dos interesses da acumulação de
capital, o fazendo de diferentes formas. Qualquer outra orientação
que se queira dar, confronta-se com esses limites estruturais, concre-
tos, que atuam fortemente na limitação das nossas decisões e ações
(RELATO DA PROFESSORA F). 
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No  entanto,  diante  dos  limites  concretos  que  incidem  sobre  o
desenvolvimento  de  uma  prática  pedagógica  orientada  pela  PHC,  a
professora  adverte  que  é  necessário  elaborar  novos  estudos  e  novas
pesquisas  para  avançar  em  vários  aspectos,  tais  como:  o  domínio  dos
fundamentos, o currículo, as questões didático-pedagógicas, a organização
dos conteúdos escolares e a gestão escolar. 

Segundo a docente, o desenvolvimento de pesquisas pode indicar
“pistas  que  nos  permitam  atuar  de  forma  mais  assertiva”,  para  a
institucionalização da PHC e transformar o trabalho educativo.

Porém, ressalta que não há fórmula para conduzir um processo de
institucionalização da PHC, pois, cada realidade impõe os desafios que lhe
são próprios, muito embora existam aqueles comuns a serem enfrentados
em todos os locais.

Ouso dizer, e só ouso, que por vezes, na ânsia de promover mudan-
ças, esquecemo-nos de um princípio fundamental da PHC: o ponto de
partida é a prática social, precisamos conhecer, minimamente, essa
prática social, ter uma visão, ainda que precária, dessa prática social.
Precisamos analisar  os condicionantes concretos da situação e dos
sujeitos reais no/com os quais iremos atuar. É a partir e nesta concre-
tude, nessa realidade, com essas pessoas reais, que/com quem va-
mos trabalhar (RELATO DA PROFESSORA F).

Diante  do  exposto,  percebe-se  que  o  trabalho  realizado  para
institucionalizar a PHC em Limeira procurou intervir em vários segmentos e
atender uma vasta gama de demandas relacionadas à educação. Em seu
conjunto,  configuram  um  programa  de  objetivos,  metas  e  ações  que  a
secretaria  de Educação e os docentes lançaram mão com o objetivo de
institucionalizar a nova proposta pedagógica e educacional, calcada na PHC.

Conclusão

Como  se  pode  perceber,  a  institucionalização  da  Pedagogia
Histórico-Crítica se constitui num imenso desafio para as redes municipais
de ensino. Apesar de limitadas, as experiências de Itaipulândia, Cascavel,
Bauru  e  Limeira,  realizadas  em  condições  diversas,  possibilitam  extrair
algumas conclusões, dentre elas, que não há uma forma única de promovê-
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la.  Ao invés  disso,  dependem do contexto  e  das  possibilidades  de  cada
momento, em cada local.

Além disso, permitem depreender que, de forma mais ou menos
direta, todas têm como referência a institucionalização do Currículo Básico
para  a  Escola  Pública  do  Paraná,  em  1990.  Consequentemente,  as
experiências  de  institucionalização  da  PHC  realizadas  pelas  secretarias
municipais  de  educação,  também  acabaram  direcionando  suas
preocupações principalmente para a questão curricular. 

Outro  fator  que  contribuiu  para  isso,  foram  as  diretrizes
pedagógicas impostas pelo governo federal na forma de PCNs (Parâmetros
Curriculares Nacionais), contudo, na contramão da PHC, pois, ao invés de
valorizar  os  conhecimentos  científicos,  artísticos  e  filosóficos,  eles
esvaziaram  seus  conteúdos  e  descaracterizaram  a  função  da  escola  de
“produzir,  direta  e  intencionalmente,  em  cada  indivíduo  singular,  a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens”  (SAVIANI,2013a,  p.13).  No  caso  de  Cascavel  e  Bauru,  a
institucionalização da PHC ficou mais restrita ao campo curricular, enquanto
Itaipulândia  e  Limeira,  simultaneamente,  procuraram  articular  a  nova
proposta pedagógica à melhoria das condições de trabalho.

Seja de uma forma ou de outra, as experiências demonstram que a
institucionalização  da  PHC  não  se  resume  à  sua  adoção  pelos  entes
federativos.  Ao  contrário,  constituem-se  em  longos  processos,  exigindo
persistência,  continuidade  e  determinação.  De  qualquer  modo,  revelam
que é possível sim se instituir a pedagogia histórico-crítica e transformá-la
no  referencial  teórico-metodológico  para  se  implementar  uma  proposta
pedagógica  diferente  das  pedagogias  hegemônicas  existentes  na
atualidade. 
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13
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: O

QUE REVELA A EXPERIÊNCIA DE CASCAVEL?*

Neide da Silveira Duarte de Matos
Leonete Dalla Vecchia Mazaro

Introdução

Este capítulo, resulta da exposição, realizada na décima aula da dis-
ciplina Pedagogia Histórico-Crítica e Prática Transformadora, sobre os dife-
rentes processos de institucionalização da Pedagogia Histórico-Crítica. Fo-
caliza a experiência, constituída pelo coletivo de profissionais da rede públi -
ca municipal de ensino de Cascavel na elaboração, implementação e na ree-
laboração de um Currículo para a Rede Pública. Recuperar essa história da
educação de Cascavel,  passados mais de uma década da oficialização do
currículo, representa acima de tudo explicitar um caminho de luta contra
hegemônica, frente às contradições da sociedade capitalista, bem como ex-
pressar e reforçar o papel político da escola na socialização dos conheci-
mentos científicos e os relativos ao funcionamento da sociedade, as distin-
tas apreensões e proposições em relação à universalização de direitos hu-
manos e sociais e a democratização da educação básica. 

Cascavel é um município localizado na região oeste do Paraná. Esta
região possui (2021) uma associação formada por 54 municípios, a AMOP -
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Compõe essa associação
um departamento pedagógico que assumiu papel anteriormente exercido
pela ASSOESTE, extinta em 2001. No início do ano de 2005, o departamento
de  educação  da  AMOP  em  reunião  com  os  secretários  municipais  de
educação da região Oeste para realizarem o planejamento das ações para o
ano de 2005 “[...] estabeleceram, como uma das metas, um estudo para a
construção  dos  referenciais  curriculares  para  as  escolas  municipais.”
(AMOP, 2007, p. 25).

*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.273-286
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Cascavel  fez  parte  desse  processo  para  pensar  e  produzir  um
currículo  coletivo  regional.  Não  obstante,  estudos  e  discussões  com  os
diretores,  coordenadores  escolares  e  professores  sobre  o  trabalho
educativo desenvolvido na rede municipal de ensino e como está concebia
a educação. 

Esse  trabalho  exigiu  grande esforço de todos os  profissionais  da
educação,  sendo  necessário  reflexões  sobre  quais  elementos  teóricos
deveriam  ser  contemplados  em  uma  possível  produção  de  proposta
curricular, tais como: concepção de trabalho, mundo e sociedade, homem,
educação, conhecimento, ciência, ensino e aprendizagem, avaliação, gestão
democrática, formação de professor, escola pública. 

Essas  reflexões  foram  provocadas  por  questões  próprias  do
cotidiano escolar,  como: que educação temos; que educação queremos;
que proposta curricular que pretendemos; quais as possíveis dificuldades
para  a  concretização  dessa  proposta;  por  que,  para  que  e  para  quem
queremos  essa  educação?  Tais  indagações  conduziram  a  leituras  e
discussões sobre: o saber escolar, as atividades essenciais e secundárias na
escola,  a  produção  da  existência  humana,  o  trabalho  material  e  não
material, o trabalho educativo e a função social da escola.

De tal modo, ao aprofundar a análise dos pressupostos do Currículo
existente no interior das escolas, bem como fazer um diagnóstico sobre a
educação escolar e os princípios teórico-metodológicos da prática docente,
até aquele momento, tal movimento de estudos, reflexões e análises foi
conduzido  com a  participação  coletiva  dos  profissionais  da  educação.  O
resultado desse intenso trabalho explicitou a ausência de unidade teórica
da Rede, haja vista que o trabalho pedagógico até então desenvolvido se
fundamentava  para  alguns no  Currículo  Básico  do  Paraná (1990)  e  para
outros nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). 

Ante tal diagnóstico e a necessidade de pensar e organizar o Ensino
Fundamental de nove anos, elaborar um documento orientador das ações
para  a  Educação  Infantil,  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  a  Educação
Especial,  que  até  então  não  existia,  definiu-se  pela  construção  de  um
currículo próprio para a rede pública municipal de ensino de Cascavel. 

Para a elaboração, após todos os estudos realizados, a Rede Munici-
pal de Ensino de Cascavel buscou se fundamentar na perspectiva historici-
zadora,  do materialismo histórico-dialético e nos princípios da psicologia
histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, compreendendo que es-
ses auxiliam no desenvolvimento de uma prática educativa na contramão
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das vertentes hegemônicas, por meio, principalmente da defesa da sociali-
zação/transmissão do conhecimento historicamente acumulado, em sala de
aula apresenta-se como possibilidade de enriquecimento da formação hu-
mana. Segundo Mazaro (2018, p. 62), “elaborar uma proposta pedagógica,
coletiva, a partir dos fundamentos de uma teoria contra hegemônica, foi e é
um grande desafio”, uma vez que a educação, da forma como tem se apre-
sentado visa a “atender aos interesses do capital,  ante a necessidade da
manutenção do mercado de trabalho”. 

Assim,  considerando  que  há  interesses  antagônicos  nas  relações
sociais produzidas na sociedade capitalista e a evidente disputa de projetos
de  formação  humana,  o  Currículo  produzido  definiu  como  base  a
valorização do conhecimento científico. Para tanto, buscou-se explicitar o
entendimento de homem e a concepção de sociedade a ser assumida pela
educação. Tal reflexão filosófica se colocou em defesa de uma educação
escolar  que  promova  o  desenvolvimento  das  máximas  possibilidades  de
formação humana em cada indivíduo singular.

Por isso, a escola se torna o espaço mais apropriado, senão o único
de alcance da classe trabalhadora, para garantir acesso ao saber escolar
e/ou conceitos científicos que impulsionam transformações importantes na
formação do psiquismo humano. De tal forma que

[...] a ação escolar permite que se acrescentem novas determinações
que enriquecem as anteriores e estas, de forma alguma, são excluí-
das.  Ao contrário, o saber espontâneo, baseado na experiência de
vida, a cultura popular, portanto, é a base que torna possível a elabo-
ração do saber e, em consequência, a cultura erudita. Isso significa
que o acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas for-
mas através das quais se pode expressar o próprio conteúdo do saber
popular. Mantém-se, portanto, a primazia da cultura popular da qual
deriva a cultura erudita que se manifesta como uma nova determina-
ção que a ela se acrescenta. Nessa condição, a restrição do acesso à
cultura erudita conferirá, àqueles que dela se apropriam, uma situa-
ção de privilégio, uma vez que o aspecto popular não lhes é estranho.
A  recíproca,  porém,  não  é  verdadeira:  os  membros  da  população
marginalizados da cultura letrada tenderão a encará-la como uma po-
tência estranha que os desarma e domina (SAVIANI, 2005, p. 21-22).

Em outras  palavras,  o  processo pela  qual  a  educação escolar  se
justifica está diretamente relacionado ao papel mediador da escola quanto
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à passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, do conhecimento
cotidiano ao conhecimento científico.

E, por entender que na formação de professores se constituem as
possibilidades de um vir-a-ser, tornou-se necessário e, ao mesmo tempo,
um  grande  desafio  propor  que  o  trabalho  pedagógico  nas  unidades
escolares  fosse  fundamentado  numa  concepção  teórica  que  revela  as
diversas  manifestações  do  desenvolvimento  humano,  considerando  a
importância que as relações sociais têm para a constituição do mesmo. E
que a escola, situada na sociedade capitalista, não está fadada apenas a
reproduzir  a  estrutura  dessa  forma  de  sociabilidade,  nela  também  é
possível que se produza elementos contraditórios para superação dessas
relações sociais. 

Principais  aspectos  da  elaboração  e  implementação  do  Currículo
para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel 

Embasado  na  pedagogia  histórico-crítica,  os  estudos  realizados
pelos profissionais da educação municipal de Cascavel revelaram inúmeros
contrapontos  aos  PCNs  e  aos  documentos  que  orientavam  a  prática
pedagógica.  Percebia-se  um  certo  consenso,  no  interior  das  escolas  e
centros municipais de educação infantil, de que os referenciais atendiam
aos interesses  de um projeto de educação que esvazia  o  conhecimento
científico,  imprescindível  a  formação humana e permitiam um ecletismo
teórico  nas  práticas  pedagógicas.  Desse  modo,  a  produção do  Currículo
para  Rede  Pública  Municipal  de  Cascavel  exigiria  dos  professores  uma
análise  e  compreensão  no  que  diz  respeito  à  clareza  dos  princípios
metodológicos que utilizariam no processo ensino-aprendizagem.

Como exposto,  no  ano de  2004  iniciaram as  discussões  sobre  a
educação ofertada nas escolas públicas municipais de Cascavel, todavia foi
a partir de 2006, após muito estudo, discussões e análises que o município
de Cascavel, por meio da SEMED envolvendo as unidades escolares, iniciou
a sistematização de um Currículo próprio.

Para a sistematização foram organizados encontros envolvendo os
profissionais, para estudos e reflexões sobre o método definido enquanto
subsídio  teórico  para  prática  pedagógica.  As  discussões  permearam  o
estudo  de  textos  e  encontros  com  professores  e  pesquisadores  de
universidades na intenção de aprofundar os princípios teóricos defendidos.
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Destacamos a importância da UNIOESTE neste processo, com o suporte na
formação dos professores e com a assessoria na elaboração do documento.

Com a participação efetiva de professores e outros profissionais da
educação,  foram  formados  12  grupos  de  trabalhos  (grupo  base,  língua
estrangeira  moderna-língua  espanhola,  educação  física,  língua
portuguesa/alfabetização, ciências, educação de jovens e adultos, história,
geografia,  arte,  matemática,  educação especial  e  educação infantil)  que
trabalharam diretamente com a sistematização/produção do currículo. As
61  escolas  e  os  28  Centros  Municipais  de  Educação  Infantil  tinham
representações nesses grupos, que ao final do ano de 2006 somaram 324h
de trabalho dedicado ao estudo e à escrita.

Compreendendo  os  limites  teóricos  existentes  na  formação  dos
profissionais da Rede, para a elaboração dos pressupostos específicos das
áreas do conhecimento, considerou-se necessário a assessoria e consultoria
de professores especializados em cada disciplina. Assim, os grupos foram
compostos por integrantes da equipe pedagógica da SEMED, consultor com
formação específica na área e professores da rede municipal.

Ao  final  de  2006,  com  uma  versão  preliminar  dos  fundamentos
filosóficos,  históricos  e  pedagógicos,  a  proposta  curricular  foi  levada  à
plenária formada por diretores, coordenadores pedagógicos e professores
representantes das escolas municipais. Nesta, os representantes trouxeram
as discussões realizadas nos grupos de estudos das escolas. Após a plenária
a minuta do documento retornou às escolas para novas contribuições.

Em  continuidade  ao  trabalho  com  esta  produção  e  de  modo  a
possibilitar  que  o  coletivo  de  professores  e  profissionais  da  educação
participassem,  no  início  do  ano  de  2007  foi  encaminhado  a  todas  as
unidades escolares cópia do documento a fim de que por meio de grupos
de  estudos  realizassem  nova  leitura  e  contribuições  que  seriam
reencaminhadas  aos  grupos  de  trabalho.  Neste  ano,  os  grupos  de
sistematização  realizaram  mais  de  2.000h  de  trabalho  e,  a  partir  de
setembro  do  mesmo  ano,  as  formações  continuadas  foram  conduzidas
pelos  consultores  do  Currículo  de  Cascavel  e  tinham  como  objetivo
proporcionar  aos  professores  aprofundamento  sobre  os  fundamentos
teóricos,  concepção  da  disciplina,  encaminhamento  metodológico,
conteúdos e avaliação,  possibilitando assim,  que os professores da rede
iniciassem  o  trabalho  a  partir  dos  pressupostos  expressos  no  currículo
(MAZARO, 2018).
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O currículo composto por três volumes (Educação Infantil, Ensino
Fundamental - Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos - Fase I) foi
concluído em 2007 e em junho de 2008 foram impressos 6.000 exemplares.
Cada  professor,  da  rede  municipal  de  ensino  de  Cascavel,  recebeu  um
volume,  de  acordo com a  etapa e/ou modalidade em que  atuava,  bem
como as bibliotecas das escolas municipais, bibliotecas das universidades,
faculdades e instituições brasileiras.

Tais  volumes  contemplam:  pressupostos  filosóficos  (educação  e
concepção  teórica;  concepção  de  homem  e  sociedade;  produção  do
conhecimento  e  educação  como  construção  social;  educação  escolar;
escola  pública;  estado e  classes  sociais);  aspectos  históricos  e  legais  do
ensino fundamental/anos iniciais; concepção de desenvolvimento humano;
pressupostos pedagógicos (apropriação do conhecimento; transmissão do
conhecimento;  relação  entre  os sujeitos  do  processo  ensino-
aprendizagem);  concepção  de  avaliação  (progressão  de  estudos)  e
fundamentos da educação especial (da educação escolar e da necessidade
do bom ensino  para  pessoas  com deficiência;  do  desenvolvimento  e  da
aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência);  deficiência  intelectual;
deficiência  visual;  deficiência  auditiva;  deficiência  física;  deficiência
múltipla;  transtornos  globais  do  desenvolvimento;  altas  habilidades  ou
superdotação  e  referências  (CASCAVEL,  2008).  Na  organização  curricular
tem-se  a  concepção  de  cada  disciplina,  os  encaminhamentos
metodológicos,  os  conteúdos  de  1°  ao  5°  ano,  avaliação,  critérios  de
avaliação e referências (CASCAVEL, 2008).

Nessa ação coletiva, de produção do currículo, os profissionais da
educação,  por  meio  de  uma  opção  teórica,  expressaram  o  projeto  de
educação,  sociedade  e  homem  que  a  ação  docente  desenvolvida  nos
espaços escolares aspira formar. Nesse sentido, os pressupostos teóricos,
os encaminhamentos metodológicos, os conteúdos e a avaliação que foram
sistematizadas  a  partir  desse  posicionamento,  tiveram  o  propósito  de
contribuir para que o trabalho pedagógico fosse dirigido de forma criteriosa
e consciente. 

Assim, o processo de formação de professores que se articulou na
Rede  Municipal  de  Cascavel  nos  anos  de  2007,  2008,  2009  e  2010,
privilegiou  os  fundamentos  de  uma  práxis  educativa  intencional,  por
entender
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[...] que a prática será tanto mais coerente e consistente, será tanto
mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais consis-
tente e desenvolvida for a teoria que a embasa, e que uma prática
será transformada à medida que exista uma elaboração teórica que
justifique a necessidade da sua transformação e que proponha as for-
mas da transformação, estamos pensando a prática a partir da teoria
(SAVIANI, 2005, p.107).

Todo  processo  de  formação  de  professores  tratou  dos
fundamentos,  da  organização curricular  e  da  importância/pertinência  de
uma proposta curricular fortalecida e fundamentada em uma teoria que
subsidie ampliação da complexidade do conhecimento, por meio do ensino
intencional,  dirigido,  sistematizado  e  organizado  com  objetivos  claros  e
concisos. Para o fortalecimento das ações educativas direcionadas pelas e
nas escolas,  “todos os 1.214 professores, 55 monitores de biblioteca, 45
instrutores  de  informática  e  315  professores  de  educação  infantil
participaram  de  formação  continuada  sobre  os  fundamentos  do
materialismo histórico-dialético” (MAZARO, 2018, p. 130). Para essa ação,
no  ano  de  2009  foram  contratados  pela  SEMED,  21  professores  que
trabalharam 618 horas de formação. Naquele momento as possibilidades
de  encontrar  professores  que  dominassem  os  fundamentos  do
materialismo  histórico-dialético,  da  pedagogia  histórico-crítica  e/ou  da
psicologia  histórico-cultural  eram  escassas,  isso  exigiu  da  equipe  que
compunha a SEMED grande esforço.

Esta produção, como já mencionado, não foi uma tarefa fácil, visto
que,  estudar  e  buscar  compreender  o  método  materialista  histórico  e
dialético,  não  é  uma  tarefa  simples,  e  requer  um  sistemático  esforço
intelectual,  além  das  condições  objetivas  de  produção  como:  encontrar
bibliografias e consultores que pesquisam e trabalham nesta linha teórica,
produzir de forma coletiva e conseguir a participação dos profissionais da
escola que não tem as condições de trabalho para em sua carga horária
semanal dedicar-se aos estudos e a produção do conhecimento vinculado a
prática  pedagógica.  Ainda,  alguns  documentos  produzidos  nessa  mesma
perspectiva  teórica  foram  consultados,  a  saber:  proposta  curricular  dos
municípios de Sarandi, Chapecó e São José dos Pinhais e do estado de Mato
Grosso do Sul.
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A proposição da equipe da SEMED, na época, era a publicação de
uma  revista  científica  a  partir  dos  estudos  e  da  prática  educativa
implementada. Com esse intento foram produzidos nove artigos: educação
infantil,  arte,  educação  física,  geografia,  história,  língua  espanhola,
matemática  e  dois  de  ciências.  No  ano  de  2016,  os  artigos  foram
incorporados  ao  livro  “O  trabalho  pedagógico  nas  disciplinas  escolares:
contribuições  a  partir  dos  fundamentos  da  pedagogia  histórico-crítica
(2016)”. 

Entre o segundo semestre de 2011 e o ano de 2015, mesmo com o
objetivo voltado à compreensão e implementação do Currículo, a formação
continuada foi reorganizada para um formato de Seminários e oficinas e,
dessa  forma,  enfraquece-se  o  movimento  de  estudos  voltados  à  ação-
reflexão-ação de uma concepção teórica revolucionária.

Sobre essa experiência na educação pública em Cascavel, destaca-
se  algumas  produções  que  revelam  o  contexto  de  elaboração  e
implementação  do  Currículo:  Zóia  (2007),  Malanchen;  Dolla  e  Duarte
(2007),  Scheifele  e  Strieder  (2011),  Peletti  (2012),  Scheifele;  Ferraz  e
Strieder (2011), Staub et al, (2012), Malanchen; Matos e Pagnoncelli (2012),
Marianaygan (2013), Zucki e Reis (2014), Santos (2014), Giareton; Mazaro e
Otani (2015), Scheifele (2016), Mazaro (2016), Scheifele e Strieder (2017),
Mazaro e Orso (2017).

A reelaboração:  uma avaliação da prática ou uma contestação político-
pedagógica? 

Ao final do ano de 2017, especificamente em 22 de dezembro, o
Conselho Nacional  de Educação publica a Resolução CNE/CP 2/2017 que
institui e orienta a implantação da BNCC de forma obrigatória em todas as
etapas e modalidades da educação básica. Considerando que o município
de Cascavel possui sistema próprio de educação, no início do ano de 2018
respeitando  as  orientações  da  Resolução  do  CNE  em  relação  às
determinações quanto ao conjunto de aprendizagens essenciais que todos
os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de ensino,
“organizou o processo de revisão,  atualização e ampliação do Currículo”
(CASCAVEL, 2020, p. 3).
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Junto  a  esse  movimento  os  debates  sobre  a  BNCC  começam  a
ocupar os espaços das escolas e a vincular nos discursos e nas práticas a
elaboração de currículos  alinhados à  concepção presente  na BNCC para
garantir o financiamento da Educação Básica. 

Os primeiros momentos foram organizados de modo que na hora-
atividade do professor este deveria realizar leitura e análise da BNCC. Após
conhecer  o  documento  de  orientação  nacional,  essa  leitura  seria
contrastada ao Currículo (2008) para “identificar possíveis conteúdos que
constavam  no  documento  federal  e  não  estavam  contemplados  no
documento norteador do município” (CASCAVEL, 2020, p. 3). Esse processo
deveria ser registrado em forma de sugestões e encaminhado à SEMED.

Concomitantemente, no estado do Paraná decorria ações similares
e a produção de um documento que se vinculasse aos propósitos da BNCC,
este intitulado como Referencial Curricular do Paraná. Os professores de
Cascavel tiveram encontros de formação para conhecer o referencial, bem
como participaram de momentos organizados pela SEMED e AMOP para
propor contribuições ao documento. 

Diante  das  condições  de  reelaboração  do  currículo,  necessidade
que se intensifica com os debates acerca da BNCC e do financiamento da
educação com a pressão instituída, os profissionais da educação municipal
de Cascavel demonstram nos estudos e debates um esforço para manter os
pressupostos  teóricos  presentes  no  documento  elaborado  em  2008,
contemplando aspectos presentes na BNCC.

Preocupado com o encaminhamento dado à revisão do Currículo
(2008), o Conselho Municipal de Educação de Cascavel promoveu, em 17 de
setembro de 2018, uma Audiência Pública para ouvir  os profissionais  da
educação pública, especialmente da rede municipal de ensino de Cascavel.
Este ato se consolidou em “Audiência pública em defesa da qualidade do
ensino: 10 anos de um currículo que objetiva a emancipação humana” e
contou  com  a  presença  e  palestra  da  professora  Dra.  Julia  Malanchen,
Unioeste de Foz do Iguaçu. Teve ampla participação dos profissionais da
rede  municipal,  bem  como  participantes  das  universidades  privadas  e
públicas de Cascavel, profissionais da rede estadual e comunidade em geral.
Resultou  desse  momento,  um  compromisso  da  secretária  municipal  de
educação  com  a  manutenção  dos  pressupostos  presentes  no  Currículo
(2008). 
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Assim,  organizados  os  grupos  de  trabalho,  contando  com  os
profissionais da educação que manifestaram interesse, no mês de outubro
de 2018, iniciaram as ações de estudo, comparação e revisão do currículo.
Participaram desse processo, representantes das 63 escolas e 54 CMEIs. O
ano de  2019  foi  de  intenso  trabalho  para  os  grupos  que,  finalizaram  o
período letivo com as proposições para o novo currículo. Tal documento,
em sua  versão  preliminar,  procura  manter  a  fundamentação  teórica  no
Método Materialista Histórico Dialético, na Pedagogia Histórico-Crítica e na
Teoria Histórico-Cultural.

A  Semed  (Secretaria  Municipal  de  Educação)  realizou,  ainda  em
2019,  3  audiências  públicas  com a  finalidade de  apresentar  e  discutir  a
reestruturação do Currículo para a Rede Pública Municipal  de Ensino de
Cascavel. Após as contribuições do conjunto de profissionais da Rede e da
comunidade em geral, o documento foi finalizado em 2020 e enviado para
diagramação. Em 2021 foi disponibilizado no site da SEMED para acesso em
seu formato E-book e em julho de 2021, o lançamento oficial do volume
que se  refere ao Ensino Fundamental  -  anos iniciais,  com a  entrega em
formato físico a todos os professores da Rede. 

Algumas considerações

Percebe-se  que  a  descontinuidade  do  processo  de  formação  de
professores  e  a  avaliação  consistente  da  implementação  do  documento
elaborado em 2008 é um desafio a ser  enfrentado,  sendo imperioso na
consolidação da política educacional  “criar situações de tal modo que as
mudanças de governo não desmantelem aquilo que foi ou se está sendo
construído” (SAVIANI, 2005, p. 128-129).

Respeitado os obstáculos e contradições próprias de cada momento
histórico, acredita-se que os fundamentos presentes no Currículo primaram
por assegurar as possibilidades de um bom ensino. Bom ensino é aquele
que  projeta  o  indivíduo  para  além  daquilo  que  se  lhe  apresenta  de
imediato,  levando-o  estudar  não  apenas  os  fatos  e  fenômenos,  mas  as
relações que eles têm entre si. É também, lutar pela formação humana em
patamares mais complexos para todas as pessoas, como já se garantiu a
parcelas reduzidas da humanidade

Nesse sentido, o documento reformulado se apresenta como ferra-
menta de melhoria da educação, mesmo conjecturando particularidades e
exigências do período em que foi produzido. Todavia, o processo de sua im-
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plementação, num país em que a educação pública básica não é prioridade,
tanto que os resultados de avaliações nacionais e internacionais apontam e
posicionam o Brasil nos últimos lugares dentre tantos outros países, reserva
inúmeras contradições. 

No entanto, lidar com a contradição não deve ser algo a desanimar
a ação educativa, sobretudo por esta, como elemento educativo, permitir
novos encaminhamentos escolares. Ao evidenciar a relação entre momento
histórico  (com  características  econômicas,  políticas,  sociais  e  culturais
próprias a um dado modo de produzir a vida) e o projeto de educação, o
Currículo de Cascavel (2020) revela que estão postas condições legais, e de
outra ordem, para uma dada prática educativa. 

Logo,  em  uma  análise  desse  percurso  relatado  se  reitera  a
dimensão política do currículo e os múltiplos processos para a elaboração,
implementação  e  revisão.  Nele  também  se  evidencia  a  tarefa  tão
importante quanto as já desempenhadas: a práxis pedagógica, ou seja, a de
se  produzir  as  condições  materiais  concretas  para  que  o  conhecimento
produzido possa orientar e estabelecer a conexão na prática social. 
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14
A IMPLEMENTAÇÃO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: FORMAS,

EXIGÊNCIAS E DESAFIOS*1

Paulino José Orso2

Introdução

Como  o  próprio  nome  indica,  este  capítulo  trata  das  formas,
exigências e desafios da implementação da Pedagogia Histórico-Crítica, que
se constitui numa teoria pedagógica transformadora, cuja suas primeiras
elaborações ocorreram no final da década de 1970, mais precisamente, em
1979, e, em 2021, completa 42 anos de história. Inicialmente vou situar o
local  de  onde  falamos,  passarei  pela  discussão  em  torno  de  questões
conceituais, discutirei sobre a necessidade de superar alguns equívocos e
reducionismos, abordarei as formas de institucionalização, as condições e
exigências para sua implementação e,  por fim, tratarei  da importância e
necessidade de empreender um plano para difundi-la e torná-la conhecida
em todo o país.

1. Questões preliminares: de onde falamos

Ao  iniciar  nossa  discussão,  é  importante  destacar  que  nos
encontramos em 2020, portanto, distante 42 anos do momento em que
foram  feitas  as  primeiras  elaborações  textuais  acerca  da  Pedagogia
*DOI – 10.29388/978-65-86678-91-8-0-f.287-314
1 Este capítulo é resultado da aula ministrada no dia 10 de dezembro de 2021, na disciplina
Pedagogia Histórico-Crítica e prática transformadora, oferecida pela Faculdade de Educação
da Unicamp, coordenada pelo professor José Claudinei Lombardi. A mesma foi organizada e
ministrada de foram coletiva, envolvendo 22 professores de diferentes instituições do país,
realizada por via remota, articulando seis programas de pós-graduação e mais de cinco mil
extensionistas espalhados por todo o país.
2 Doutor em História e Filosofia da Educação pela Unicamp, professor dos cursos de Pedago-
gia, do mestrado e doutorado em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
Unioeste, líder do Grupo de Pesquisa em História, Sociedade e Educação no Brasil - GT da
Região Oeste do Paraná - HISTEDOPR. E-mail: paulinorso@uol.com.br.
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Histórico-Crítica (PHC)  (1979),  pelo  professor  Dermeval  Saviani,  percurso
esse, do qual, já podemos extrair muitas lições e aprendizagens.

Como nenhuma teoria pedagógica surge do nada, pode-se afirmar
que seu surgimento também deve ser entendido, simultaneamente, como
produto de um contexto de crise política, econômica, social e educacional,
e resposta a essa sociedade e à realidade que a suscitou. Como tal, revela-
se  como  uma  exigência  social,  a  exigência  de  uma  nova  educação,
comprometida com a superação das condições existentes e a construção de
uma nova sociedade. 

Ao  longo  de  sua  trajetória,  porém,  a  PHC  já  capitalizou  uma
importante  produção  teórica,  muitos  estudos,  pesquisas,  eventos  e
reflexões. Além disso, acumula diversas experiências de institucionalização.
Contudo,  é  necessário  destacar  que,  por  dois  motivos,  não  se  constitui
numa espécie  de “pacote” pronto e  acabado para “colocar  em prática”.
Primeiro porque se trata de uma teoria educacional em construção, uma
construção  coletiva,  que  envolve  muitos  educadores  e  pesquisadores.
Segundo,  porque não se  constitui  numa fórmula  ou numa receita  a  ser
aplicada em todo e qualquer contexto. Daí a necessidade de aprofundar
estudos, pesquisas,  desfazer equívocos e ampliar as discussões para que
possamos  aperfeiçoá-la,  compreendê-la  melhor  e  formar  uma  grande
orquestra, cada vez mais afinada.

Além  do  mais,  como  se  trata  de  uma  teoria  pedagógica
transformadora,  e  não  de  uma  teoria  ou  prática  pedagógica  qualquer,
“isenta” e descompromissada, supõe tanto uma mudança da mentalidade
educativa  quanto  da  prática  pedagógica,  de  modo  que  realmente  seja
transformadora. Isso supõe aprender em que consiste e como realizar uma
prática efetivamente transformadora. Contudo, como a prática pedagógica
é um ato intencional e planejado, carece de reflexão e trabalho para que se
possa  antecipar  no  plano  mental  e  textual  a  prática  pedagógica
transformadora.  Por  isso,  de  um  lado,  discorremos  sobre  a  prática
pedagógica,  e  de outro,  sobre a  institucionalização,  que,  aliás,  tem sido
objeto de poucos estudos, pesquisas e discussões.

2. Questões conceituais

Começamos  por  esclarecer  a  diferença  entre  implementação  e
institucionalização. Elas não são sinônimas. Uma coisa é a implementação e
outra  a  institucionalização.  No  que  diz  respeito  à  educação  escolar,  a
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implementação corresponde  à  realização  prática  da  teoria  por  meio  da
prática pedagógica. E a  institucionalização, diz respeito à sua adoção por
parte de um município, de um estado, pelo distrito federal, e até mesmo,
pela  União,  e  sua  transformação na  proposta  pedagógica  oficial,  com o
objetivo de arregimentar as condições para viabilizar a implementação da
PHC em toda sua rede de abrangência.

Assim,  como  a  implementação  e  a  institucionalização  não  se
confundem, também não dependem uma da outra. Uma coisa é a prática
pedagógica  e  outra  a  institucionalização.  Mas,  não  só  podem  como
deveriam se constituir numa unidade e andar juntas. 

Da relação entre elas podem resultar três posições. Uma, em que
determinados docentes adotam a PHC como sua teoria pedagógica mesmo
sem  que  tenha  sido  institucionalizada.  Outra,  em  que,  apesar  de  sua
institucionalização,  em  vez  de  se  pautarem  pela  proposta  oficial,
determinados  docentes  continuam  trabalhando  da  forma  como  lhes
convém,  guiados  pela  sua  experiência,  pelos  seus  hábitos,  costumes  e
tradições.  E  uma  terceira  posição  ocorre  quando  há  a  unidade  entre
institucionalização e prática pedagógica, quando a prática pedagógica dos
docentes corresponde à proposta pedagógica oficial.

É desnecessário dizer que, tanto a adoção da PHC por parte dos
docentes como sua institucionalização, em última instância, devem ter em
vista a realização do ensino e da aprendizagem de acordo com esta teoria.

Entretanto, alguns perguntam, por que ou para que discutir sobre
implementação?  Por  que  discutir  sobre  institucionalização?  Não  seria
melhor debater acerca das questões teóricas, sobre seus pressupostos, seus
fundamentos,  seus  conteúdos,  sobre  o  currículo,  a  didática,  o  método,
enfim, sobre a relação teoria X prática? 

Diria  que  tratar  das  questões  teórico-metodológicas  sem  se
preocupar com a sua implementação, é o mesmo que ficar divagando. A
teoria carece da prática, fica oca e vazia sem ela. Falar da implementação é
teorizar  sobre  a  prática,  é  discutir  sobre  as  formas  e  condições  para
transformar a imaginação, o sonho, a teoria em realidade; é revolucionar, é
dar uma nova forma à matéria;  é transitar para outro lugar sem sair de
onde se está. Ou seja, é mais ou menos o mesmo que produzir uma obra de
arte, é pegar a matéria, negar sua forma atual e dar-lhe uma nova forma. 

Enfim, a implementação é o encontro da teoria com a prática e da
prática  com  a  teoria.  Tanto  a  teoria  quanto  a  prática  existente  são
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superadas, deixam de ser o que eram/são em si mesmas, e dão lugar a uma
nova realidade, a uma nova materialidade, a uma nova práxis.

Quando Saviani versa sobre os cinco passos da PHC, em sua obra
seminal  Escola  e  democracia,  ao  tratar  da  catarse,  que  considera  como
sendo o ponto culminante do processo de ensino e aprendizagem, citando
Gramsci, afirma que é o momento da “elaboração superior de estrutura em
superestrutura na consciência dos homens”. (GRAMSCI, citado por Saviani,
1983, p. 75). 

Pois bem, muitos chegam na catarse, ou então, à superestrutura, e
param aí, no “conforto” de uma nova interpretação da educação, de uma
compreensão histórico-crítica. Outros, nem sequer chegam até aí, limitam-
se  a  citar  Saviani  e  repetir  trechos  de  obras  que  se  ocupam  da  PHC.
Diferente disso, chegada à catarse, é hora de transitar para “outro lugar”, e
imprimir uma nova forma à matéria, à realidade, à sociedade, ao mundo. 

Se a catarse implica na elaboração da estrutura em superestrutura
na  consciência  dos  homens,  como  a  PHC  se  constitui  numa  teoria
pedagógica transformadora, por mais elaborada e sistematizada que seja,
não pode parar na superestrutura, isto é, na elaboração da estrutura na
consciência humana. Este é apenas um momento do processo. Se fizermos
isso, transformaremos a PHC numa espécie de enfeite cerebral. 

Diferente disso, não se constitui em apenas uma nova interpretação
da  educação.  Trata-se  sim  de  uma  nova  interpretação  que,  uma  vez
elaborada,  se  quisermos que realmente seja transformadora,  como diria
Marx (1818-1883), é hora de “descer do céu à terra”, para então sim, “subir
da terra aos céus”. Quer dizer, é hora de agir, de traduzir e transformar a
teoria em uma nova prática, produzir uma nova materialidade e imprimir
uma nova forma à realidade existente. 

O  conhecimento  crítico  não  se  esgota  em  si  mesmo,  no  ato  de
conhecer.  As ideias,  ainda que importantes,  têm seu limite,  carecem da
força  material,  pressupõem,  necessária  e  concomitantemente,  a  ação
transformadora.  Como  nos  dizem  Marx  e  Engels,  (2003,  p.  137),  “Para
execução das ideias são necessários homens que ponham em ação uma
força prática”.

A implementação, portanto, é a hora da prática, é a hora de, com
base no novo conhecimento elaborado, produzir uma nova prática social.
Dizendo de outro modo, é a hora de transformar a superestrutura numa
espécie de guia ou de instrumento de ação e transformação da estrutura
existente numa nova estrutura social, numa nova sociedade. 
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 Pesquisar, estudar e discutir acerca da Pedagogia Histórico-Crítica
sem  se  preocupar  com  sua  realização  prática,  sem  pensar  na  sua
materialização  e  implementação,  como  dissemos,  é  o  mesmo  que
transformá-la  numa  espécie  de  enfeite,  num  adorno  cerebral,  ou  em
apenas  mais  uma  teoria  pedagogia  ou  numa  pedagogia  qualquer,
despreocupada, descompromissada e descomprometida. Porém, isso não
condiz com a PHC. Afinal, ela não se constitui num fim em si, objetiva a
transformação social.

Diria que a implementação da PHC é mais ou menos como a cereja
do bolo. Sim, pensem numa festa. Não fica sem graça o bolo de uma festa
sem a  cereja?  Mas,  a  cereja  é  a  “última coisa”  que  se  coloca.  Antes  é
necessário  satisfazer  uma série  de  condições e  exigências.  Afinal,  não é
possível colocá-la sobre o vazio, sobre o nada. Traduzindo, significa que não
há possibilidade de prática sem teoria, isto é, não dá para se implementar
algo sem que se saiba o que, como, de que forma e com que meios se faz
isso. 

A  implementação,  ou  se  quiserem,  a  prática  pedagógica,  é,
portanto, a razão de ser da teoria. É mais ou menos como o gran finale, a
apoteose,  a  finalização  perfeita,  para  a  qual  concorrem  todos  os
preparativos para que fique irretocável. 

Ainda  que,  como  veremos  adiante,  a  expressão  “colocar  em
prática”, frequentemente utilizada em relação à PHC, seja imprecisa, neste
momento vou me utilizar dela para dizer que ninguém coloca em prática o
nada.  A  “prática  pedagógica”  demanda  de  uma  série  de  preparativos
teóricos  e  práticos.  Sem  teoria  resta  apenas  uma  ação  qualquer,  como
dissemos, cega, oca e vazia. 

Por conseguinte, a implementação, ou se quiserem, a prática, além
de se constituir  num ponto de chegada, também expressa,  representa e
simboliza  o  elo  de  unidade  em  que,  simultaneamente,  articula-se  o
passado,  isto  é,  a  apropriação  teórico-metodológica,  a  formação  do
educador,  e  o futuro,  uma nova educação,  um novo homem, uma nova
sociedade. 

Partindo do pressuposto de que a pedagogia histórico-crítica é uma
teoria  pedagógica  revolucionária  e  transformadora,  o  momento  da
implementação, consequentemente, transforma-se no critério de verdade.
A  prática  revela  o  educador,  demonstra  até  que  ponto  se  apropriou
adequadamente  da  teoria,  se  age  em  conformidade  com  ela,  e,  por
conseguinte, até que ponto está ou não sendo revolucionário. Depreende-
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se, portanto, que o conhecimento da PHC é condição  sine qua non à sua
implementação. Sem conhecimento da teoria, não há prática revolucionária
possível.

Também,  não  adianta  estudarmos,  discutirmos  e  pesquisarmos
sobre os pressupostos,  a  didática, a metodologia,  enfim, sobre todos os
elementos  que  a  caracterizam,  e,  na  hora  da  implementação  e
institucionalização,  desconsiderarmos e  agirmos de qualquer modo,  com
base nas experiências, nos hábitos e nos costumes passados, ainda que não
devamos desconsiderá-los.  Quer dizer,  não podemos fazer de conta que
uma coisa é a teoria e outra a prática, ou, que na prática a teoria é outra.

Ao contrário,  a  institucionalização e a implementação devem ser
entendidas como o “espelho”, a expressão e a representação da teoria. Por
conseguinte, considerando-se que a pedagogia histórico-crítica se constitui
numa  teoria  revolucionária,  a  sua  institucionalização  e  implementação
devem se revelar como um ato e uma prática revolucionária.

Nada obstante, para que a prática pedagógica seja revolucionária,
também é necessário superar alguns equívocos e mal-entendidos. Vejamos
alguns deles.

3. Superação de reducionismos, equívocos e mal-entendidos

Ao  tratar  da  pedagogia  histórico-crítica  e  sua  implementação,  é
comum  ouvirmos  as  seguintes  indagações:  “Como  é  que  se  coloca  em
prática a PHC”? A quem ela se destina? Pode-se trabalhar com ela só nos
cursos  de  pedagogia  ou  em  todas  as  áreas  e  em  todos  os  níveis  do
conhecimento? Dá para trabalhar só com adultos ou também com crianças?
É uma teoria pedagógica para a educação escolar ou serve de referencial
para o trabalho educativo em todo e qualquer espaço educativo?

3.1. A PHC e a relação teoria e prática

Como  se  pode  perceber,  as  questões  remetem  para  uma
determinada  compreensão  de  pedagogia  histórico-crítica.  E,  como
dissemos,  entendê-la  adequadamente,  é  uma  condição  necessária  para
uma prática efetiva. Afinal, somos bastante coerentes, tal como pensamos,
agimos. Não pensamos ou falamos de um determinado modo e agimos de
outro, de modo contrário. A não ser que tenhamos algum problema mental.
Mas se for este o caso, é preciso buscar o auxílio de especialistas.
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Primeiramente, é forçoso esclarecer que a PHC não se confunde
com algo pronto, com uma espécie de fórmula ou de uma receita a ser
posta em prática, nem com um carimbo a ser reproduzido de igual forma
em todos os lugares. Não se trata de “abrir uma gaveta” e de retirar uma
fórmula ideal e “colocá-la em prática”. 

3.2. Superar reducionismos

Outro  equívoco,  é  reduzir  a  PHC  a  um  ou  a  outro  aspecto  ou
elemento do processo de ensino e aprendizagem. Ela não se reduz nem aos
procedimentos  metodológicos,  à  didática,  aos  pressupostos  teórico-
metodológicos,  à  psicologia  do  desenvolvimento  humano  e  da
aprendizagem,  à  transmissão  e  socialização dos  conteúdos,  a  uma nova
forma de  gestão da  educação,  a  um novo currículo,  a  uma nova  teoria
educacional,  a  uma  prática  pedagógica  e,  nem  mesmo,  a  um  método.
Contudo, não dispensa nenhum destes componentes.

Então,  se  não  se  reduz  a  nenhum  deles,  e,  simultaneamente,
pressupõe a todos, em que consiste a PHC? Consiste numa concepção de
educação, ou se quiser, numa teoria pedagógica que envolve a totalidade
do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e  considera  as  múltiplas
determinações.  Mas,  também não se limita a isso,  pois,  qualquer teoria
pedagógica pode contemplar esses mesmos elementos. 

3.3. Diferença entre a PHC e as demais teorias e ou práticas pedagógicas

Então, onde está a diferença entre a PHC e as demais teorias e ou
práticas pedagógicas? A diferença é que ela não é apenas mais uma teoria
pedagógica  ou uma pedagogia  qualquer.  Ela  possui  uma teleologia,  está
voltada  para  uma  finalidade,  para  a  transformação  social,  objetiva  o
desenvolvimento  omnilateral  de  todos  os  agentes  envolvidos,  a
emancipação humana. 

Portanto, o que diferencia a PHC das demais teorias pedagógicas é
o fato de que ela assume um compromisso explícito com a transformação
social. Diria que seu acento principal não está nem em seus pressupostos,
na  socialização  dos  conhecimentos,  na  psicologia  da  aprendizagem,  na
metodologia,  na  didática  etc.,  tanto  enfatizados,  e  sim,  no  seu  caráter
revolucionário e transformador, na construção de uma nova educação, um
novo homem, uma nova sociedade e uma nova humanidade. Assim, articula
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todos os seus  componentes  numa concepção e  numa práxis  pedagógica
transformadora.  Do  contrário  seria  apenas  mais  uma  teoria  pedagógica
qualquer. 

Não há dúvida de que todos esses elementos são indispensáveis.
Mas, por mais relevantes que sejam, nenhum deles é suficiente ou tem uma
finalidade  em si.  Ao  invés  disso,  pressupõe  socializar  conteúdos,  adotar
uma didática e uma metodologia, considerar as etapas de desenvolvimento,
enfim, ensinar com a finalidade de transformar, tendo em vista propiciar as
condições para o pleno desenvolvimento humano e social. Por conta disso,
não  basta  trabalhar  qualquer  coisa,  ensinar  qualquer  conteúdo,  de
qualquer modo, de forma despretensiosa e descompromissada. 

3.4. O caráter histórico-crítico da PHC

Outra questão relevante diz respeito à historicidade. Aliás, não é
por acaso que a PHC se chama  pedagogia  histórico-crítica.  Contudo, não
raras  vezes,  vemo-la  praticamente  sendo  reduzida  à  historicização  dos
objetos ou dos conteúdos. Contudo, ainda que, tanto a história quanto a
crítica sejam intrínsecas a ela,  também não se limita nem a uma nem a
outra. 

É necessário considerar que muitos escritos de Saviani são datados.
Por exemplo, quando trata da questão da materialidade da ação pedagógi-
ca, alerta para três grandes problemas educacionais: a descontinuidade, a
ausência de um sistema educacional, e a necessidade de, ao se adotar uma
nova teoria pedagógica, articular os instrumentos, os meios e a prática, à
nova teoria e não continuar agindo em conformidade com as teorias do
passado (SAVIANI, 2011, p. 92).

Vejamos o caso da descontinuidade. Saviani está correto ao afirmar
que a descontinuidade é um grande problema para a educação, uma vez
que esta pressupõe a ininterrupção das ações por um tempo suficiente até
que se tornem irreversíveis. 

Pense, porém, na tragédia que será, por exemplo, se, ao invés da
descontinuidade,  tivermos  a  continuidade das  políticas  educacionais  dos
governos Temer e Bolsonaro. Logo, impõe-se tanto a necessidade da derro-
ta do governo Bolsonaro, quanto a ruptura, ou então, a descontinuidade
em relação às atuais políticas educacionais. 

Mas, não se trata da defesa da continuidade nem da descontinuida-
de em si. Defender uma ou outra em si e de per si, poderia acarretar a ne-
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gação a priori das contradições de classes e, consequentemente, uma com-
preensão estática e abstrata da realidade.

A  questão  da  continuidade  ou  descontinuidade  são  próprias  da
sociedade dividida em classes. Expressam as lutas inerentes à divisão social.
Não as admitir seria o mesmo que negar a materialidade e desconsiderar
que a sociedade é permeada por classes e por lutas de classes e, portanto,
por  lutas  e  disputas  de  interesses,  teorias  e  projetos.  Logo,  se  as
desconsiderarmos, negaremos a própria PHC que tem como pressuposto a
materialidade histórico-social,  e  a  transformaremos em mais  uma teoria
pedagógica ou em uma teoria pedagógica qualquer. Portanto, é necessário
considerar a realidade tal como é, nos inserir na luta, disputarmos espaços
e projetos, e superarmos essa sociedade em que impera a descontinuidade.

Algo  assemelhado  ocorre  com  o  problema  da  ausência  de  um
sistema educacional.  É  claro que a ausência  de um sistema educacional
acarreta uma série de problemas para a educação. Todavia, sua criação, por
si só, também não resolve o problema educacional.  Se pensarmos que a
BNCC  (Base  Nacional  Comum  Curricular)  define  um  conjunto  de
aprendizagens essenciais  que os alunos devem desenvolver ao longo de
todas as etapas da Educação, em todo o território nacional, pode se dizer
que agora temos um sistema, ao menos para a Educação Infantil e para o
Ensino  Fundamental.  Contudo,  ele  não  só  não  representa  a  solução  do
problema educacional, como o agrava e expressa seu inverso, o desmonte
de um mínimo de qualidade. 

Essas questões têm sido difundidas à exaustão, porém, de forma
abstrata, irrefletida e a-histórica. Ou seja, para trabalhar na perspectiva da
PHC, não basta reproduzir o que Saviani escreveu. É preciso contextualizar
e, sobretudo, não esquecer que a sociedade é de classe, que implica em
lutas e disputas. 

Por outro lado,  no caso da afirmação de que a PHC se constitui
numa teoria crítica e contra hegemônica, alguns interpretam como se fosse
sinônimo de ser do contra, ou então, que é preciso criticar tudo. Não, não
se  trata  disso.  Ser  contra  hegemônica  significa  assumir  uma posição  ou
proposta  oposta  à  dominante,  que  anda  na  contramão  daquilo  que  é
dominante, contrário à reprodução do status quo.

Ser revolucionário, por exemplo, significa ser contra hegemônico. E
ser crítica significa que a teoria não parte do mundo das ideias, daquilo que
as  pessoas  pensam,  imaginam  ou  gostariam,  do  que  simpatizam  ou
antipatizam,  mas  sim,  da  base  real,  da  produção  e  reprodução da  vida
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social, das condições existentes, da forma de funcionamento da sociedade,
das relações existentes, enfim, da realidade objetiva. 

3.5. A PHC enquanto teoria pedagógica contra hegemônica

A  PHC  surge  como  uma  pedagogia  contra  hegemônica  e,  até  o
momento,  encontra-se  nessa  condição,  compondo  o  conjunto  das
pedagogias contra hegemônicas. Contudo, se ela se insere no campo das
pedagogias contra hegemônicas, são poucas as que, além disso, também se
constituem em teorias pedagógicas contra hegemônicas.

A PHC, porém, não se satisfaz em ser contra hegemônica, almeja se
tornar  hegemônica.  Até  mesmo  as  teorias  ou  práticas  que  hoje  são
dominantes,  nem  sempre  o  foram,  nem  permanecerão  como  tal.  A
pedagogia  histórico-crítica,  por  sua vez,  objetiva ser  conhecida,  agir  por
entre  as  contradições,  travar  a  luta  contra  as  atuais  condições
socioeducativas, ser apropriada e defendida pela maioria dos educadores,
sair  da  “marginalidade”  e  passar  à  condição  de  teoria  dominante  e
hegemônica. 

3.6. A PHC e a transformação social

Outra  questão  problemática,  que  é  bastante  comum  entre
educadores, é a que se refere à relação entre educação e transformação.
Frequentemente  ouvimos:  “a  educação não  transforma a  realidade”;  “a
educação sozinha não transforma a sociedade”; no máximo, a educação
opera a “transformação das consciências”, ou ainda, “a transformação não
virá de dentro das academias”. 

Não  consigo  entender  por  que  alguns  educadores  incorporaram
esse discurso e essa prática senão “negacionista”, no mínimo minimalista e
até mesmo reprodutivista.

Ora,  se  falarmos  que  a  educação  não  transforma,  por  que
haveríamos  de  nos  empenhar  em  construir  uma  teoria  pedagógica
transformadora?  Pergunto:  Com  base  em  que  se  chegou  a  essas
conclusões? Do fato de que a escola está situada na sociedade capitalista?
Não foi essa a razão do surgimento da PHC, da existência da exploração e
da dominação, e,  consequentemente, da necessidade de sua superação?
Ou teria surgido da constatação de que as academias são burocratizadas?
De que há muitas lutas e disputas no interior das escolas e universidades?
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De que a educação não consegue transformar tudo sozinha? Se a educação
e as academias não transformam, quem transformará? Os sindicatos? Os
partidos? Os movimentos sociais populares? Contudo, esses espaços não
são burocratizados? Neles, não ocorrem problemas? Farão eles a revolução
sozinhos?

Diante  disso,  alguns  dizem,  o  que  está  em  questão  é  que  a
educação  não  transforma  sozinha.  Então,  pode-se  afirmar  que,  junto,  a
educação,  os  partidos,  os  sindicatos,  os  movimentos  sociais  etc.,
transformam? 

Contudo, se não há unidade interna nas diferentes categorias, as
lideranças e os profissionais da educação, dos partidos, dos sindicatos e dos
movimentos populares irão se unir por “um motivo mais nobre”, por uma
causa superior, a revolução e a transformação social? Na prática ocorre esta
unidade? Creio que não é necessário responder. Quer dizer, incorremos na
mesma problemática.  Parece que repetimos refrões e chavões de forma
irrefletida e abstrata,  e  os transformamos numa espécie de dogmas,  de
verdades inquestionáveis. 

Ora, se afirmarmos que a educação não transforma,  não transfor-
ma, nem vamos nos empenhar em transformar, não é mesmo? Ou, pensa-
mos de um determinado modo, isto é, falamos que a educação não trans-
forma, e agimos de modo contrário, ou seja, adotamos uma prática trans-
formadora? É óbvio que não. Assim como é óbvio que a educação não se
constitui na totalidade social. Se fosse essa a exigência para ser revolucio-
nária, nem a educação, nem ninguém transformaria, retornaríamos ao na-
turalismo. 

O  fato  de  não  poder  tudo,  de  não  ser  absoluta,  autônoma  e
independente, não impede que a educação seja revolucionária. Ou melhor,
não impede que sejamos revolucionários. Na medida em que adotarmos
práticas articuladas e coerentes com uma teoria revolucionária, a educação
pode sim ser revolucionária, pode sim ser transformadora. Do contrário não
será.  Nós  podemos  ser ou  não  ser  revolucionários.  Depende  de  nós...,
depende de como pensamos e agimos, depende de nossa prática. Ainda
que,  é  claro,  não  depende  apenas  e  exclusivamente  de  nossa  vontade
individual. 

Por  outro  lado,  afirmar  que  a  educação  não  transforma  as
condições materiais  e a estrutura social  porque “trabalha com ideias”,  e
que se limita à “transformação das consciências” (OLIVEIRA, 1994, p. 118), é
o mesmo que admitir que a escola, independentemente da materialidade,
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pode “colocar” um conjunto de alunos em uma sala de aula, “doutriná-los”
e  “produzir  consciências”.  Nesse  caso,  poderíamos  transformar  a  escola
numa espécie de “forma”, numa “fábrica” de consciências, e, conforme a
necessidade, “produzi-las”. 

Contudo, pergunto: O que seria a consciência, uma “iluminação”,
um “estado” de conhecimento? É possível “chegar na consciência” e parar
nela? A educação começaria na consciência e pararia nela? Pensar desse
modo não seria equivalente ao platonismo ou ao hegelianismo? É possível
pensar em uma “consciência” isolada da prática? Se as ideias, de acordo
com a concepção materialista, são a expressão da materialidade, que muda
conforme muda a realidade, é possível pensar numa consciência isolada do
mundo? Não. O ser consciente é o ser consciente do mundo, cuja prática
corresponde ao seu pensamento. Logo, a consciência não está dissociada
da prática. No caso da pedagogia histórico-crítica ela se revela como práxis
transformadora.

Não se trata aqui da questão se a educação e os educadores podem
ou não transformar a sociedade sozinhos, nem se a totalidade da educação
será  ou  não  revolucionária,  se  todos  os  educadores  serão  ou  não
revolucionários, se ela ou eles podem transformar toda a realidade. 

Afinal,  nada nem ninguém está  sozinho nem isolado no mundo.
Ademais,  a  história  se  constitui  na  síntese  das  múltiplas  vontades,
interesses,  lutas  e  disputas  que  se  travam  no  conjunto  da  sociedade.
Portanto,  atribuir  a  transformação  social  ao  indivíduo  ou  à  escola
isoladamente,  seria  o  mesmo  que  negar  seu  caráter  social  e  sua
materialidade efetiva. Além disso, a grande Revolução não se resume a um
ato, nem se transforma tudo de uma só vez. A revolução se constitui num
movimento, num processo. Consequentemente, os educadores, suas ações
e suas práticas podem revolucionar ou não a realidade existente. Depende
do que e como fazem sua prática.

3.7. Será a PHC uma teoria pedagógica para o futuro?

Tendo  presente  que  a  socialização  das  máximas  produções,  o
desenvolvimento omnilateral e a emancipação humana preconizados pela
pedagogia histórico-crítica, só se efetivarão plenamente com a superação
da sociedade de classes e do capitalismo, muitos têm interpretado que a
PHC só será viável no futuro, após a revolução, em outra sociedade, pós-
capitalista.
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Ora, isso também não condiz com a PHC. Entender desse modo,
seria  o  mesmo que pressupor que é  algo pronto,  estático e  acabado,  é
negar  seu  caráter  materialista  histórico  e  dialético,  é  negar  seu  caráter
revolucionário  e  transformador.  Seria  o  mesmo  que  esperar  que  a
revolução “aconteça”,  para depois  pegar  o “pacote teórico”  já  pronto e
“colocar em prática”.

Não, a história não dá saltos. Por isso, há que se fazer a revolução
aqui e agora, todos os dias e todas as horas... Para isso a necessidade de
uma  pedagogia  guiada  por  uma  teoria  que  atue  sobre  a  realidade  e  a
transforme.  Consequentemente,  nossa  prática  pedagógica  e  nossos  atos
devem ser revolucionários. Devemos agir de tal modo que vamos somando
e acumulando forças, superando as atuais relações, até chegarmos à grande
Revolução, à transformação radical e profunda da sociedade, e criarmos as
condições  para,  então  sim,  viabilizar  a  plena  realização  dos  ideais
defendidos pela PHC. Contudo, também não se trata de etapismo. Se não
for possível se fazer o máximo, façamos o possível, no limite das condições
e possibilidades existentes onde nos encontramos, em cada momento, mas
façamos. 

A pedagogia histórico-crítica se constitui  numa teoria pedagógica
que opera na e com a materialidade, que atua nas e com as contradições,
nos e com os antagonismos de classes, tendo em vista sua superação. 

Se não fosse assim, não só não seria necessária, como seria inútil.
Sim, pois, se fosse uma teoria pedagógica para o futuro, simplesmente não
haveria necessidade de criá-la no passado nem agora, deveríamos esperar
para criá-la após a revolução. Porém, se não fizermos nada aqui e agora, se
continuarmos a repetir que “a educação  não transforma a realidade”, se
nos  limitarmos  a  reproduzir,  a  revolução  não  ocorrerá.  Logo,  não
necessitaremos de uma teoria revolucionária. 

Como a superação do capitalismo e, portanto, a produção do futuro
não cairá do céu, nem virá por si só, sem muito trabalho e luta, precisamos
de  uma  teoria  revolucionária,  como  é  o  caso  da  PHC,  que  opera  na
materialidade, que corresponde à própria realidade, e promova uma prática
pedagógica  revolucionária.  Contudo,  se  nossa  vida não for  expressão de
luta e da revolução cotidianamente,  não será na  escola  que iremos nos
travestir, agir de modo diferente e ser revolucionários.

Portanto,  a  PHC é uma teoria educacional  que veio para ficar.  É
para  antes,  durante  e  depois  da  grande  Revolução.  Como  produto  da
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sociedade  de  classes,  quanto  mais  age  e  nega  essa  sociedade,  mais  se
realiza, mais se completa, mais se valoriza e se enriquece enquanto teoria.

Como mencionamos, o centro da pedagogia histórico-crítica e sua
especificidade se encontra em seu caráter revolucionário e transformador.
Aliás, mesmo que provisoriamente, pedagogia revolucionária foi o primeiro
nome que Saviani atribuiu a ela. 

A pedagogia por mim denominada ao longo deste texto”, afirma Savi-
ani, “na falta de uma expressão mais adequada, de ‘pedagogia revo-
lucionária’,  não é outra coisa  senão aquela pedagogia empenhada
decididamente em colocar a educação a serviço da referida transfor-
mação das relações de produção. (SAVIANI, 1982, p. 63; 1983, p. 79;
2011, p. 118).

Contudo, como se encontrava nos “anos de chumbo”, de ditatura,
caso fosse mantido tal nome, é bem provável que seria abortada logo em
seu nascedouro.

Portanto,  a  questão  que  se  coloca  é,  como,  quando  e  em  que
condições a educação pode ser revolucionária e ou os educadores podem
agir de tal modo que sejam revolucionários? Diria que, se bem entendido,
agir  em  consonância  como  a  PHC  se  constitui  num  ato  revolucionário.
Adiante veremos, porém, as exigências e condições para que isso aconteça.

Falamos anteriormente que a expressão “colocar a PHC em prática”
é  imprecisa.  Diferente  disso,  trata-se  de  trabalhar  de  acordo,  na
perspectiva, em consonância com sua concepção político-pedagógica. 

Dizendo de outro modo, a primeira condição para que a educação
seja revolucionária é a existência de uma teoria pedagógica revolucionária.
Afinal, como afirma o educador russo Moisey Mikhaylovich Pistrak (1888-
1940) (2018, p. 32), “[...] sem teoria pedagógica revolucionária, não poderá
haver prática pedagógica revolucionária”. 

Mas, também não é suficiente termos uma teoria revolucionária.
Afinal, como diria Vladimir Ilyich Ulianov, mais conhecido por seu codinome
Lênin (1870-1924), “uma teoria sem prática de nada vale e uma prática sem
teoria é cega”. Uma implica na outra. Do contrário, no máximo a que se
pode  chegar  é  ao  verbalismo,  à  catarse  ou  ao  ativismo.  Uma educação
revolucionária,  portanto,  implica  tanto  uma  teoria  quanto  uma  prática
pedagógica  revolucionária.  Ou  então,  na  medida  em  que  os  indivíduos
transformam a estrutura em superestrutura, é hora de fazer desta um guia

300



para ação e transformação social. Teoria e prática se pressupõem e devem
se encontrar e se revelar como uma práxis revolucionária. 

Assim,  desfeito  esses  mal-entendidos,  passamos  às  formas  de
institucionalização.

4. Formas de institucionalização da Pedagogia Histórico-Crítica

Como dissemos,  a  implementação e a institucionalização da PHC
não são a mesma coisa. Lembremos que a institucionalização da PHC é a
adoção  dessa  teoria  pedagógica  por  parte  de  um  determinado  ente
federativo,  por  um  município,  um  estado,  pelo  distrito  federal  ou  pela
própria  União,  e  sua transformação na proposta  pedagógica  oficial  para
toda sua rede de abrangência.

Então,  quais  são  as  formas  ou  os  caminhos  que  temos  para
institucionalizar? Existem basicamente duas formas. Uma, ocorre a partir da
mobilização, da luta e das exigências da base, dos docentes, como foi o caso
do estado do Paraná e do município de Itaipulândia. Outra, que ocorre por
iniciativa  dos  gestores,  das  secretarias  ou  departamentos  de  educação,
conforme o caso, e das equipes pedagógicas, como aconteceu em Limeira,
e, de certo modo, também em Cascavel e Bauru, ainda que já existissem
algumas discussões e ações assistemáticas acerca da PHC. 

Todavia,  qual  é  a  melhor  forma  de  proceder  para  se
institucionalizar? Qual delas é mais relevante, mais consistente, mais sólida,
mais resistente e tende a ser mais duradoura? Há uma forma que seja mais
importante ou elas se equivalem? 

Diria que são diferentes formas de se realizar a institucionalização.
A  primeira,  inicia-se  pela  base,  pelos  estudos,  pelas  leituras  individuais,
pelas  discussões  por  parte  dos  docentes,  que  vão  ganhando  corpo,
conquistando adesões e ampliando o número de pessoas comprometidas
com a proposta, até granjear forças e se transformar em um movimento,
numa  exigência  dos  profissionais  da  educação,  de  tal  modo  que  a
institucionalização se  revela  como expressão da vontade majoritária  dos
envolvidos  e  não  reste  alternativa  ao  executivo  senão  adotá-la  e
transformá-la na proposta pedagógica oficial.

No caso da segunda forma, ocorre de modo inverso. Principia pela
iniciativa do poder executivo (do/a secretário/a e ou equipe pedagógica) e
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depois se espraia pela base3. Mas, como não parte da escolha e da opção
dos docentes da base, necessita fazer um esforço e um trabalho maior e
mais intenso de persuasão e convencimento dos profissionais da educação
sobre a relevância e necessidade de sua adoção e implementação. 

Ainda que a primeira forma seja resultado da iniciativa da base,
como a sociedade não é monolítica, mesmo assim ocorrerem resistências.
Em função disso, após sua institucionalização, a despeito de ter sido uma
demanda  de  grande  parte  dos  profissionais  da  rede,  exige  um  intenso
trabalho  de  sensibilização  e  convencimento  dos  demais  professores  no
sentido de também aderirem e assumirem a nova proposta.

Por outro lado, se a iniciativa partir do oficialato, é provável que a
resistência seja maior, por não ter sido uma exigência da base e não contar
com sua adesão imediata. Assim, possivelmente necessitará de um trabalho
mais  intenso  para  quebrar  resistências  e  convencer  o  conjunto  dos
docentes a aderirem à proposta. 

Contudo, como se trata de institucionalizar para poder implementar
uma  teoria  contra  hegemônica,  uma  pedagógica  revolucionária,  numa
sociedade  de  classes,  na  sociedade  capitalista,  certamente  ocorrerá
resistências dentro e fora da escola,  independentemente de onde ou de
quem partir a iniciativa de institucionalizar, se da base ou dos gestores. Daí
a necessidade de pensar em estratégias para contornar a situação de tal
modo que não comprometa a proposta.

Como aludimos,  a  primeira  forma tende  a  ser  mais  sólida,  mais
consistente  e duradoura,  uma vez que é  resultado da iniciativa de uma
parcela significativa dos docentes. Assim, se ocorrer a mudança de gestão
ou da equipe pedagógica, por exemplo, tende a resistir e se manter, uma
vez que foi assumida pela base. Daí a importância de se investir no trabalho
de  formação  e  “conquista  dos  corações  e  mentes”  do  maior  número
possível de educadores. 

No caso da segunda forma, é um pouco mais frágil, pois, além da
normal resistência que pode ocorrer por parte de determinados docentes e
de  elementos  da  comunidade  externa,  caso  o/s  responsável/is  pela
iniciativa seja/m removido/s, representará um duro golpe ao processo.

Todavia,  como  no  primeiro  caso,  a  institucionalização  é  uma
exigência  dos  profissionais  da  educação,  e  no  segundo,  os  docentes

3 Há que se destacar que, mesmo que a iniciativa da institucionalização tenha partido dos
gestores, alguns docentes da base já tinham conhecimento e realizavam leituras e discus-
sões em torno da PHC.
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precisam ser convencidos de sua importância e necessidade, significa que
se deve optar somente pela primeira forma? 

O  ideal  seria  que  fosse  realizada  por  meio  de  processos
democráticos,  com discussão,  mobilização,  consulta  e  comprometimento
dos  envolvidos.  Entretanto,  a  opção  ou  adoção  de  uma  ou  outra
modalidade  de  institucionalização  depende  das  condições  de  cada
momento,  em  cada  local.  De  qualquer  modo,  seja  numa  ou  noutra
modalidade, ela não se resume a um ato, envolve um processo. 

Isso significa que não basta formalizar a  proposta,  ou seja,  fazer
com  que  seja  transformada  em  oficial.  No  primeiro  caso,  a
institucionalização  é  apenas  mais  um  passo,  mais  um  momento  do
processo. No segundo, constitui-se apenas no primeiro passo. A partir daí
iniciam-se  as  ações  e  o  planejamento  para  transformar  a  proposta
oficializada até que se realize efetivamente na prática pedagógica cotidiana
da escola, por todos os educadores.

O processo de institucionalização e implementação,  por sua vez,
também não se confunde com um conjunto de ações feitas a esmo. Ao
contrário,  exige  organização,  planejamento,  definição  de  um  plano  de
trabalho,  com  objetivos,  estratégias,  passos,  meios,  condições,  metas  e
avaliação. 

Entretanto,  depois  das  experiências  de  institucionalização  já
realizadas, dados os entraves burocráticos e, por vezes, a resistência dos
docentes  e  as  pressões  externas,  considerando  que  vivemos  numa
sociedade capitalista, que o estado é burguês e não cria e nem oferece as
condições para viabilizá-la, e, muito menos, para realizar a omnilateralidade
e a emancipação humana, alguns se perguntam: Vale a pena investir na
institucionalização da pedagogia histórico-crítica?

Faço  aqui  duas  observações.  Uma  é  que,  de  fato  vivemos  na
sociedade  capitalista  e  que  o  estado  é  burguês  e,  sendo  a  PHC  uma
pedagogia  contra  hegemônica,  é  óbvio  que  não propiciará  as  condições
para implementá-la, pois, trata-se de uma proposta contrária aos interesses
dominantes, que, em geral, controlam o estado. 

Seria ingenuidade esperar que o estado burguês colocasse todos os
meios  à  disposição  para  lutar  contra  si  próprio.  Desconsiderar  isso,
significaria o mesmo que acreditar que a classe dominante aceita qualquer
tipo  de  educação  ou  pensar  que  ela  não  se  preocupa  com  educação.
Contudo, basta ver o Movimento “Todos pela Educação”, o “Escola ‘sem’
Partido”, as discussões em torno da tal “ideologia de gênero”, e os ataques
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aos educadores e às ciências humanas, dentre outros, para perceber que a
burguesia não só está muito interessada, como não aceita qualquer um tipo
ou um projeto de educação. 

Portanto,  considerar  que  a  sociedade  é  de  classe  e,
consequentemente,  de  luta,  não  é  só  uma questão  primordial,  como  é
indispensável à pedagogia histórico-crítica. Inclusive, é uma de suas razões
de ser. Afinal, se a sociedade não fosse de classe, a PHC nem sequer teria
sido criada. 

A despeito destas ponderações ou em função delas, diria que a PHC
deve  ter  na  institucionalização  uma  de  suas  metas,  pois,  trata-se  de
viabilizar  as  condições  para  tornar  acessível  a  todos,  de  forma  igual  e
indistintamente, os bens culturais e os bens materiais mais desenvolvidos
produzidos ao longo da história, pelo conjunto dos homens.

Não obstante, tendo presente que a implementação da PHC não se
limita ao ato em si de institucionalizar, como a sociedade é dividida e de
classe  e,  portanto,  como ela  (PHC)  não se  constitui  numa unanimidade,
como  envolve  luta  e  resistência,  tanto  a  institucionalização  quanto  a
implementação  pressupõem  avaliação  permanente  do  processo  para
acompanhar,  verificar  se  as  metas  estão  ou  não  sendo  atingidas  e,  se
necessário, redefinir estratégias, promover mudanças e corrigir rumos.

Portanto, a definição quanto a melhor forma de se institucionalizar
e implementar a PHC deve ser avaliada e decidida em cada momento e
local. Contudo, faz-se necessário satisfazer algumas condições e exigências
básicas, como veremos na sequência. 

5.  Condições  e  exigências  para  a  implementação  da  Pedagogia
Histórico-Crítica4

Considerando que, como dissemos, a PHC se constitui numa teoria
pedagógica contra hegemônica, revolucionária e transformadora, quais são
as condições e exigências para implementá-la?

4 Sobre essa temática sugiro a leitura de meu artigo Pedagogia Histórico-Crítica no Campo,
publicado na coletânea intitulada Pedagogia histórico-crítica e educação no campo: história,
desafios e perspectivas atuais, organizada por Jaqueline Daniela Basso, José Leite dos Santos
Neto e Maria Cristina dos Santos Bezerra, publicada em São Carlos, por Pedro & João Edito-
res e editora navegando, 2016, p. 105-111. O mesmo pode ser acessado neste endereço:
http://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/livros-e-colecoes/livros-gepec/pedagogia-historico-
critica-e-educacao-no-campo.pdf
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Primeiramente, é necessário dizer que, se for bem entendida, pode-
se  trabalhar  com ela  em todas as  áreas do conhecimento,  em todos os
níveis de escolaridade, em todas as modalidades e em todos os espaços
educativos. Pois,  trata-se de uma teoria pedagógica e,  portanto, de uma
concepção que abarca a  educação na sua totalidade.  No entanto,  como
dissemos, ninguém trabalha de acordo com a perspectiva da PHC se não a
conhece. O  domínio da teoria é condição básica e indispensável para se
trabalhar com ela.

Porém,  como  alguns  não  compreendem  adequadamente  a
concepção que lhe é inerente e a reduzem a um ou alguns elementos que a
compõem, não conseguem entender e  ensinar  determinados conteúdos,
nem  trabalhar  em  determinadas  áreas  do  conhecimento  ou  em
determinados  espaços  educativos  em  consonância  com  ela.  Entretanto
perguntam: “Como colocar em prática?”

O fato é que, não existe didática, método, metodologia ou qualquer
artifício que dê conta de trabalhar de acordo com o que preconiza a PHC se
não se entender apropriadamente sua teoria e os fins a que se propõe. O
domínio da teoria é uma exigência primeira. As demais exigências decorrem
dela.

Do mesmo modo, não é possível dar conta de se trabalhar com ela,
se não dominar os conteúdos. Está claro que a realização de um trabalho
educativo  voltado  para  a  transformação  estrutural  da  sociedade,  que
possibilite transitar para uma sociedade socialista e comunista,  tal  como
defende a Pedagogia Histórico-Crítica, exige domínio dos conteúdos.

Ademais, é necessário dominar os conteúdos para poder trabalhá-
los  de acordo com uma teoria  pedagógica,  pois,  não se  ensina,  nem se
ensina  de  determinada  forma  ou  de  acordo  com  uma  determinada
perspectiva,  o  que  não  se  conhece.  Logo,  é  necessário  dominar  os
conhecimentos  mais  elaborados  existentes  nas  diversas  áreas  caso  se
queira socializá-los.

Contudo,  ao discutir  sobre o trabalho pedagógico nas  disciplinas
escolares,  há  que  se  se  ter  cuidado  para  não  reforçar  a  divisão  e  a
fragmentação do saber, pensando que, para se trabalhar de acordo com a
PHC, basta trabalhar os conteúdos de uma disciplina, de uma determinada
forma,  mantendo  e  reproduzindo  o  conhecimento  como  se  fosse  um
conjunto de gavetas disciplinares estanques e incomunicáveis.

O  domínio  da  teoria  e  dos  conteúdos,  porém,  ainda  que
necessários,  indispensáveis  e  imperativos,  não  são  suficientes  para  se
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trabalhar  com  a  PHC.  Também  é  imprescindível  dominar  o  método
materialista histórico-dialético, que é adotado por ela, pois, é o único que
permite  compreender  efetivamente  a  realidade,  suas  contradições,  sua
dinâmica, os antagonismos sociais, e se inserir como agente transformador.
Portanto, sem dominar o método não há possibilidade de se trabalhar com
a PHC.

Há que se ressaltar, todavia, que, se o conhecimento do método
materialista é indispensável à PHC, trabalhar de acordo com sua concepção
não é sinônimo nem se reduz a falar ou fazer uma defesa de princípio do
método, como se observa em muitos casos. O mesmo se pode falar em
relação aos chamados “cinco passos” ou os “cinco momentos” da PHC. Ou
então,  no  intuito  de  criticar  uma  determinada  apropriação  do  método,
representá-lo de modo diferente, mesmo que seja com uma terminologia
marxista. Mais do que isso é necessário que a prática pedagógica “espelhe”,
expresse e represente o método e os “cinco passos” ou “momentos”.

Outra  exigência  imperiosa  é  conhecer  o  funcionamento  da
sociedade.  Mas,  como  se  pode  concluir  pelo  exposto,  não  se  trata  de
qualquer conhecimento, afinal, todo mundo conhece. Em primeiro lugar,
porque, em se tratando de educação escolar, cabe à escola propiciar um
conhecimento  de  tipo  específico,  sistematizado,  científico,  que  não  é
oportunizado  pela  mídia,  na  família,  no  trabalho,  na  igreja,  nem  nas
interações  cotidianas.  Em  segundo  lugar,  porque,  como  se  trata  de
transformar  a  sociedade  existente,  pressupõe  um  conhecimento  que
ultrapasse o nível do imediato, do empírico, do fenomênico, da aparência, e
permita compreender efetivamente a realidade, que implica dominar as leis
de seu funcionamento, a etapa de desenvolvimento do capital e conquistar
a consciência de classe. 

Afinal,  ainda  que  o  conhecimento  não  seja  suficiente  para
transformar a realidade, como está direta e indiretamente relacionado às
interações e demandas sociais, um conhecimento pobre, em geral, também
se associa e se conforma com demandas pobres e elementares, jamais se
coaduna a uma práxis transformadora. Se não se conhece a sociedade e o
mundo na radicalidade, é provável que não só não se sinta a necessidade
ou  não  se  queira  transformar,  como  é  até  possível  que  se  oponha  à
transformação. Além do mais, se não se conhece para além das aparências,
vamos transformar o quê, em quê, para quê, para quem, quando, como? 

Portanto,  caso  queiramos  promover  uma  prática  educativa  que,
mais do que lançar um outro olhar sobre o mundo ou interpretá-lo de outra
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maneira, que permita intervir efetivamente e transformá-lo, é necessário
conhecer sua forma de organização, sua dinâmica,  seu funcionamento e
acompanhar  o  desenvolvimento  das  contradições  e  das  lutas,  tanto  em
âmbito local e como global. 

Também é  necessário  um projeto  de educação transformadora.
Ter um projeto é saber onde se está e aonde se quer chegar. Se não se qui-
ser sair de onde se está, isto é, se não se tiver um projeto, se não se souber
aonde se quer chegar, certamente não se irá a lugar algum, se estará à mer-
cê das circunstâncias. Por conseguinte, não há possibilidade de se atuar de
acordo com a PHC se o espontaneísmo for o guia, se não se tiver um proje-
to claro, consciente, crítico, planejado e sistemático de educação articulado
ao projeto de sociedade que se quer construir. Consequentemente, é ne-
cessário arquitetar um novo projeto de educação para outro tipo de socie-
dade conforme defende a PHC. 

Por  fim,  como  a  transformação  geral  e  profunda  não  ocorrerá
fortuitamente,  como  “as  armas  da  crítica  não  são  suficientes”,  nem
resultará  de  um  acordo  ao  redor  de  uma  mesa  de  negociações,  ou  se
quiserem,  da  “conciliação  entre  as  classes”,  não  dá  para  trabalhar  na
perspectiva da PHC, sem as adequadas “críticas das armas”, se não se tiver
determinação e compromisso com a revolução. 

Em  síntese,  para  se  trabalhar  na  perspectiva  da  PHC,  é  preciso
dominar  sua  teoria  pedagógica,  os  conteúdos,  o  método  materialista
histórico-dialético,  conhecer  profundamente  o  funcionamento  da
sociedade, construir um projeto revolucionário de educação e realizar uma
prática pedagógica transformadora.

Mas, do mesmo modo que entendemos que a prática pedagógica é
um ato intencional, planejado e consciente, como o conhecimento da teoria
pedagógica é uma condição básica para sua implementação e institucionali-
zação, faz-se necessário traçar um plano para difundi-la e torná-la conheci-
da. Afinal, ainda que o indivíduo seja importante, sozinho de nada vale. 

6. Operação Cavalo de Tróia

Não  podemos  esquecer,  como  já  enfatizamos,  que  nos
encontramos numa sociedade de classes, e que a PHC é uma teoria contra
hegemônica.  Isso  significa  que  tanto  sua  institucionalização  como  sua
implementação  não  ocorrerão  de  forma  natural  e  espontânea.  E  muito
menos  sem  que  as  pessoas  a  conheçam.  Sem  que  seja  conhecida,
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apropriada e defendida não há possibilidade de institucionalização nem de
implementação. 

Por outro lado, se ela for conhecida, e entendida como uma teoria
que corresponde aos interesses da classe trabalhadora, isto é, aos nossos
interesses,  aos  interesses  da  imensa  maioria  da  população,  não  resta
dúvida de que, caso os profissionais da educação se compreenderem como
integrantes dessa classe, não há dúvida de que a adotarão como sua teoria
pedagógica.  Só não a  abraçarão caso  não  a  compreenderem ou não se
reconhecerem como membros da classe trabalhadora.

Ademais,  a  consciência  social  é  objeto  de  disputa.  A  classe
dominante  detém  muitos  meios  políticos,  ideológicos,  burocráticos  e
repressivos, tanto para tentar impedir e/ou camuflar a consciência de classe
dos  trabalhadores,  como,  se  for  o  caso,  para  conter  os  que  dela  se
apropriam.

Por  isso,  é  imperativo  arquitetar  um  plano,  definir  estratégias,
traçar objetivos e metas, tanto no sentido de difundi-la, como para torná-la
conhecida  pelos  educadores,  uma  vez  que  se  constitui  numa  exigência
elementar para sua implementação. E, como atuamos na contra hegemonia
e a disseminação da PHC não ocorre naturalmente, necessitamos definir
táticas, uma espécie de operação “Cavalo de Tróia” para “plantá-la” no seio
da sociedade. 

Da mesma forma que entendemos que o trabalho pedagógico é um
ato  intencional,  voluntário  e  planejado,  a  difusão  da  PHC  e  sua
transformação numa teoria dominante, hegemônica, pressupõe um plano.
Afinal, é necessário difundi-la massivamente e defendê-la, de tal modo que
assim como ocorreu no estado do Paraná, em 1990, num dado momento,
gostem os governos ou não, não reste alternativa a eles, senão adotá-la e
transformá-la na teoria pedagógica oficial,  uma vez que terá se tornado
expressão da vontade da maioria dos educadores. 

Com  esta  finalidade,  por  exemplo,  depois  de  muitos  ensaios  e
experiências, após analisar e refletir sobre a história da pedagogia histórico-
crítica  e  as  atividades  desenvolvidas  pelo  HISTEDBR  e  pelo  HISTEDOPR,
concluímos  que,  caso  quiséssemos  realmente  implementar  e
institucionalizar a PHC e transformá-la numa teoria hegemônica, capaz de
revolucionar  toda  a  realidade,  primeiramente,  deveríamos  realizar  uma
tarefa básica e simples, qual seja, difundi-la e torná-la conhecida. 

Com  essa  motivação,  no  segundo  semestre  de  2016,  decidimos
realizar um trabalho com o objetivo de reunir educadores e promover um
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conjunto de estudos sistemáticos e continuados em torno da Pedagogia
Histórico-Crítica.  Assim,  no  primeiro  semestre  de  2017,  realizamos  a
primeira etapa dos grupos de estudos da pedagogia histórico-crítica.

Eles  são  resultados  de  muitas  atividades  realizadas  desde  2002,
quando  o  HISTEDOPR  foi  criado,  abrangendo  vários  grupos  de  estudos
sobre  temáticas  diversas,  atividades  de  pesquisa  e  extensão,  ciclos  de
debates, cursos de especialização etc.

O  objetivo  dos  grupos  é  reunir  pessoas,  promover  estudos  e
discussões em torno da PHC,  ampliar  sua difusão por todo o país  e,  se
possível,  para  além  dele.  Inicialmente,  as  atividades  eram  semestrais.
Principiamos com um grupo de 27 pessoas, estudando a obra  Pedagogia
Histórico-Crítica: primeiras aproximações, de autoria de Dermeval Saviani, e
concluímos com 21. 

Ao final dessa etapa, lançamos o desafio de que, ao mesmo tempo
em que elas  continuariam os  estudos com a  obra  Escola  e  Democracia,
outra obra seminal da PHC, cada uma organizasse um grupo em sua escola
ou em seu município. Assim, ao final de 2017, não chegamos somente a 21
grupos,  criamos  50  grupos,  a  maioria  dos  quais  nas  regiões  Oeste  e
Sudoeste do Paraná. Mas, realizamos um grande feito. Por meio de um ex-
aluno  do  curso  de  mestrado  da  Unioeste  (André  das  Chagas  Santos),
organizamos um grupo em Santarém-PR. Nesse momento, percebemos que
era possível sair do âmbito local, regional e do estado do Paraná, e atingir
todo Brasil. 

Com isso nos  animamos.  Mas,  como fazer  isso?  A  estratégia  foi
transformar as atividades em anuais,  e,  com o apoio da Pró-Reitoria  de
Extensão e do Setor de Informática da Unioeste, adaptar a plataforma de
eventos para a realização dessa atividade. Dessa forma, tornou-se possível
organizar  grupos  em  qualquer  escola,  município,  estado,  e  em  todo  e
qualquer lugar, até mesmo, em outros países. Assim, em 2018, propomo-
nos  um  novo  desafio,  criar  100  grupos.  Muitos  consideravam  algo
impossível. 

Mas,  com  muito  trabalho,  em  vez  de  100  grupos,  como  que
tínhamos  estabelecido  como  meta,  chegamos  a  mais  que  o  dobro,
atingimos 223 grupos, envolvendo 3.056 pessoas, de 17 estados. 

Não resta dúvida de que organizar 223 grupos de estudo era uma
grande  façanha.  Mas,  pensávamos,  o  que  representam  223  grupos,
envolvendo pouco mais de 3 mil pessoas!? Para se verificar, de um lado, a
relevância e, de outro, a “insignificância” que representava, basta observar
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que  o  estado  do  Paraná  tem  399  municípios  e  não  havíamos  sequer
chegado ao equivalente a um grupo por município. E tínhamos o Brasil e o
mundo por conquistar. Como chegar lá? 

Então, com tantos grupos, com os contatos que cada um poderia
fazer  com os  colegas,  amigos e  conhecidos em suas  escolas,  em outros
municípios e estados, ampliamos a aposta, propusemo-nos como meta para
2019, chegar a 500 grupos. 

Mas,  “a  história  não  é  linear”  (ORSO,  2014,  p.  169).  Para  nossa
surpresa, em vez de aumentar, o número de grupos diminuiu. Ficamos em
168 grupos, em 13 estados, envolvendo 2.359 pessoas. Mesmo assim, era
motivo de comemoração, pois tratava-se de 169 grupos. Se fossem apenas
169 pessoas estudando a PHC já era algo importante. Mas, ao invés disso,
eram 169 grupos.

Depois,  preparamos  as  atividades  para  2020
(https://www5.unioeste.br/portalunioeste/phc-2020/objetivos) e chegou a
Covid-19. Como os encontros eram presenciais, para evitar riscos à saúde,
adiamos o início e nos somamos à disciplina ofertada pelo professor José
Claudinei  Lombardi  (Zezo)  sobre a “PHC e prática transformadora”,  pela
Unicamp, junto à qual ministramos esta aula sobre a institucionalização da
PHC, chegando a mais de cinco mil participantes.

Em 2021, apesar da covid-19 não dar tréguas, como a pandemia
estimulou as atividades remotas, retomamos os encontros,  com a quinta
etapa dos grupos de estudo. 

Diante do contexto do golpe de 2016 e do cenário catastrófico que
se acenava a partir daí, sentíamos a necessidade urgente de difundir a PHC.
Mas, como fazer isso,  se muitas pessoas não a conheciam? Pensávamos
que, se tivéssemos que estar presentes em cada grupo e local para falar
dela ou sobre ela, não conseguiríamos dar conta de mais que dois ou três
grupos. Daí a ideia de organizá-los na modalidade de autogestão, isto é, de
forma que  todos  pudessem organizar  um grupo ou  participar  de  algum
deles, independentemente do nível de conhecimento que tinham/têm dela
e de trabalhar na educação básica ou superior, pública ou privada, de ser
aluno ou professor. 

A forma de funcionamento dos grupos é muito simples. Estabelece-
mos um programa de estudos e os interessados em organizar um grupo re-
únem  colegas,  nos  encaminham  um  e-mail  (cascavel.grupodeestu-
dosphc@unioeste.br) com seus dados pessoais e sua localização. Aí, cria-
mos o grupo e comunicamos para que os demais integrantes se cadastrem
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nele. Não tem um número mínimo nem máximo de membros. Sugerimos,
porém, que seja entre 5 e 30 pessoas para possibilitar melhor aproveita-
mento das discussões. Contudo, já tivemos grupos com 60 pessoas. 

São  8  encontros  em  cada  etapa.  Cada  grupo  conta  com  um
coordenador  e  um  relator,  que  ficam  responsáveis  pelo  controle  de
frequência, por dinamizar as discussões, registro das principais questões e
dúvidas  que ocorrem em cada encontro.  Esse  relato é lido  no início  do
encontro seguinte e, ao final de cada etapa anual, é feito um relatório, que
é transformado em Anais, e publicado na plataforma do grupo, podendo ser
registrado no Currículo Lattes como um trabalho apresentado em evento.
Os  coordenadores  recebem  certificado  pela  Unioeste  de  50  horas  e  os
demais participantes com 40 horas.

Traçamos  uma  programação  para  vários  anos,  que  vai  desde  a
discussão dos fundamentos da PHC, passando pelo método até chegar às
questões relativas à institucionalização e à  implementação.  O objetivo é
fazer uma caminhada articulada e conjunta, e atingir todo o país, com todos
os grupos discutindo as mesmas questões. 

Na  medida  em  que  se  reúnem,  enquanto  leem,  discutem  e  se
apropriam da teoria, também debatem sobre questões relativas à escola,
ao  bairro,  à  cidade,  à  política,  à  economia,  à  sociedade,  ao  Brasil  e  ao
mundo. Assim, os grupos se transformam em grandes espaços de discussão
político-pedagógicos. 

Esperamos,  portanto,  contar  com  sua  participação  tanto  na
organização e ou na participação nos grupos, como na divulgação e ajuda
para  organizar  novos  grupos,  atingir  locais  onde  ainda  não  chegamos.
Organize um grupo você também! Veja se na escola próxima, ou no seu ou
em outro município ou estado tem alguém que conheça e que pode fazer o
mesmo. Ajude a chegar em todos os recantos do seu município, do estado e
do país. Desse modo, nos tornamos um grande coletivo sintonizado numa
mesma direção; desse modo, a PHC deixará de ser uma pedagogia contra
hegemônica e passará a ser hegemônica. 

Mas, como diria Eduardo Galeano, “o barco não anda se não tiver
água”. Quero dizer que encontramos muita dificuldade na disponibilização
de material para os estudos. Além disso, nos deparamos com a questão dos
direitos autorais e, no caso desse projeto, não basta qualquer texto que fale
da  PHC,  necessitamos  de  produções  articuladas  ao  projeto.  Por  isso,
solicitamos  empenho  tanto  na  produção  quanto  na  socialização  de
conteúdos. Caso contrário, “o barco não anda por falta de água”.
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Os  grupos  de  estudos,  todavia,  são  apenas  uma  das  formas  de
difundir e tornar a PHC conhecida. Para transformar a pedagogia histórico-
crítica  numa  teoria  pedagógica  hegemônica  e  podermos  realizar  em
plenitude  os  ideais  preconizados  por  ela,  precisamos  de  muitas  outras
iniciativas, tais como, a discussão em sala de aula, a oferta de disciplinas
sobre a PHC nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação, a
realização  de  lives e  eventos,  a  organização  de  cursos  e  projetos  de
extensão, dentre muitas outras, que cada um/a está convidado a promover.
“Juntos podemos mais, juntos podemos fazer melhor”.

Por fim, gostaria de dizer que, ainda que a adoção da pedagogia
histórico-crítica por uns e outros seja importante, somente conseguiremos
implementá-la efetivamente e subsistir, se for entendida e assumida como
um compromisso coletivo, seja em relação à sua construção, à produção de
material, à socialização das produções e sua difusão, seja em relação à sua
institucionalização  e  sua  implementação.  A  construção  de  uma  nova
humanidade, fim último da pedagogia histórico-crítica, demanda de muitos
esforços, de muitas iniciativas e de muitas mãos.

A causa vale a luta!
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Este livro faz parte de um amplo e longo esforço de formação de 
educadores e pesquisadores que o Grupo de Estudos e Pesquisas 
“História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR) tem levado a 
cabo nos úl�mos anos. Ele se baseia no conjunto de textos ofertados e 
deba�dos em uma disciplina oferecida no segundo em 2020 na 
Faculdade de Educação da Unicamp denominada  Seminário III – 
Pedagogia Histórico Crí�ca e prá�ca transformadora. Foi concre�zada 
na forma de um seminário ministrado por um cole�vo de professores e 
pesquisadores que há anos estudam e implementam a teoria pedagó-
gica histórico–crí�ca. Foi oferecida simultaneamente por quatro 
Programas de Pós Graduação em Educação (PPGEs.), como segue: 
Unicamp – com 30 alunos matriculados; Ufopa – 17 alunos matricula-
dos; UFSCar – campus sede – 2 alunos; UFSCar – Sorocaba – 12 alunos; 
UFES – com 29 alunos matriculados; num TOTAL de 90 alunos regular-
mente matriculados. Além disso, a disciplina foi ofertada por outras 
duas (2) ins�tuições como Curso de Extensão, abrindo a possibilidade 
de par�cipação mais ampla de professores, educadores e outros 
interessados no aprofundamento de estudos sobre a Pedagogia 
Histórico–Crí�ca (PHC). Duas ins�tuições ofertaram o seminário como 
curso de extensão, a saber: o Museu Pedagógico – Uesb – Vitória da 
Conquista, com 1040 inscritos; e a UFPB em parceria com a UNIRIO, 
com 4115 inscritos, totalizando 5115 inscritos nos cursos de extensão. 
Foi uma grande surpresa a grande procura que os cursos �veram, em se 
tratando de uma teoria pedagógica fundamentada no marxismo e, 
portanto, colocando–se como uma concepção contra–hegemônica de 
educação. Com isso, houve a possibilidade de contemplar os professo-
res a�ngidos pelos trabalhos de formação e extensão feitos pelos mais 
de 40 grupos de pesquisa vinculados ao Histedbr. 
É na perspec�va de ampliar o debate sobre a Pedagogia 
Histórico–Crí�ca e a formação dos trabalhadores da educação que 
publicamos mais esta coletânea, na esperança de que contribua, de 
alguma forma, para a transformação revolucionária do velho modo de 
produção capitalista numa nova e social organização da produção da 
vida material e espiritual. 

José Claudinei Lombardi
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