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RESUMO 
Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento e objetiva refletir sobre 
as contradições e desafios da luta de classes e projeto histórico de sociedade no contexto 
educacional, apresentando como fio condutor da exposição, estudos sobre a divisão da 
sociedade escravista, feudal, e a atual sociedade capitalista, apontando como consequência, 
o desencadeamento de dois projetos históricos de sociedade. Entendendo, que o homem 
para chegar a sua totalidade deve ser viabilizado o seu acesso à cultura material e espiritual 
acumulada historicamente. Servirão de aporte teórico para esta análise os estudos de Max e 
Engels (1983); Konder (2001); Lacks (2004); Lombardi e Saviani (2008) (2004); 
Manacorda (1991), dentre outros. Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico descritivo 
tendo como base epistemológica o materialismo histórico dialético. 
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ABSTRACT  
This article is part of a research in progress and reflects on the challenges of the 
contradictions and class struggle and historical project of society in the educational 
context, showing how to thread the exposure, studies on the division of slave society, 
feudal, and current capitalist society, pointing as a consequence, the triggering of two 
historical projects of society. Understanding that man to reach its entirety should be made 
possible their access to material and spiritual culture accumulated historically. Serve as a 
theoretical basis for this analysis the studies of Max and Engels (1983); Konder (2001), 
Lacks (2004); Saviani and Lombardi (2008) (2004); Manacorda (1991), among others. 
This is a descriptive bibliographical study based on the epistemological historical and 
dialectical materialism.  
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Pesquisa Em Educação Física Esporte E Lazer- Gepel/UFS. gorebezerra@gmail.com 
 
Eixo Temático: 2.  EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

Numa sociedade marcada pela divisão social do trabalho, pela luta de 
classes, pela generalização da produção de mercadorias, pela 
hipercompetitividade, a ideologia, com suas distorções, se impõe à 
construção do conhecimento. A possibilidade de atenuar seus efeitos e 
fazê-la recuar depende da participação consciente do sujeito no 
movimento histórico que se realize em direção à superação prática da 
alienação. (KONDER, 2001 p.16)  

 

 

Ante o exposto, verifica-se que a ideologia, como conseqüência da alienação, só 

pode ser superada em suas raízes por meio de uma transformação desalienadora, prática, 

capaz de mudar as condições sócio-econômicas, de modo a permitir que o sujeito produtor 

em geral, possa se reapropriar de todas as suas produções. 

Todavia, a educação, nesse contexto, tem como tarefa estratégica, contribuir para a 

formação humana pelas vias da produção, da apropriação crítica e da socialização do 

conhecimento científico. Essa tarefa exige uma compreensão do homem como ser ativo e 

criativo, prático, que se transforma na medida em que transforma o mundo, por sua ação 

material e social. Desta forma, une-se à compreensão teórica a ação real, com vista à 

transformação radical da sociedade. 

Diante desta propositura, este trabalho será construído através da investigação de 

cunho descritivo bibliográfico, tendo como finalidade destacar em sua primeira sessão, a 

maneira, como se estruturou a divisão da sociedade de classes e consequentemente na sua 

segunda sessão, o desencadeamento de dois projetos históricos de sociedade.  

A fim de concretizar estas reflexões, utilizar-se-á como aporte teórico-

metodológico, o materialismo histórico dialético que segundo Triviños, (1987) caracteriza-

se por apresentar em sua essência, uma concepção dialética da realidade natural, social e 

do pensamento, que é a materialidade dos fenômenos, e que estes, são possíveis de 

conhecer a partir de uma realidade objetiva, isto é, fora da consciência e que esta 

consciência é um produto resultado da evolução do material, o que significa que para o 

marxismo a matéria é o princípio primeiro e a consciência é o aspecto secundário. A 
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negação deste caminho, portanto, representa a descaracterização de uma efetiva 

compreensão acerca da epistemologia marxiana. 

Os estudos de Marx e Engels (1983); Konder (2001); Lacks (2004); Lombardi e 

Saviani (2008); Manacorda (1991) dentre outros servirão de aparato teórico para a 

sustentação desta pesquisa, visto que todos eles compartilham do pressuposto de que a  

educação sempre esteve atrelada em atender aos propósitos do paradigma dominante e que, 

segundo Lacks (2004), historicamente, tem materializado uma teoria pedagógica que 

atende aos processos capitalistas a que estão submetidos os indivíduos na escola e nas 

relações sociais produtivas. Nessa lógica de pensamento nota-se que a educação passa a 

permitir a continuidade na exclusão dos filhos de pais das classes populares em detrimento 

da apropriação do conhecimento científico. 

Desta forma, constata-se através de Konder (2001), que nas sociedades divididas 

em classes, os que possuem os grandes meios de produção, exploram os que produzem. A 

partir desta realidade, a história tem sido a história das lutas de classes1, de conflito 

explícito ou implícito entre os detentores do poder e da riqueza em oposição aos excluídos. 

Refletindo ainda sobre a educação como estratégia para a formação e emancipação 

humana, Cury (1992), aponta para o caráter contraditório da categoria mediação na 

educação, quando esta se situa na relação entre as classes, como momento de 

mascaramento e desmascaramento da mesma relação existente entre as classes, da seguinte 

forma: 

 

Através da categoria da mediação, a educação se revela como um elo 
existente capaz de viabilizar uma estruturação ideológica para um 
determinado modo de produção, que por sua vez tende a assegurar a 
dominação de classe pela hegemonia. [...] Na medida em que a educação 
se torna um meio de uma expressão coerente e adequada de uma 
concepção de mundo que se oponha à mistificação, ela é, antes de tudo, 
lugar de luta pela hegemonia de classe, pois a efetividade de uma 
dominação absoluta eliminaria a contradição, condição básica da 
sociedade de classes. A educação como mediação tanto funciona, embora 
em graus diferentes, para a afloração da consciência, como para impedi-
la, tanto para difundir, como para desarticular. (CURY, 1992 p.66) 
 
 

Nesta perspectiva, percebe-se a complexidade da mediatização da educação nas 

sociedades de classes, ao mesmo tempo em que é notória a sua importância na articulação 

                                                           
1
 luta de classes-segundo as palavras do manifesto comunista “ a história de todas as sociedades existentes até hoje é a 

história das lutas de classe”.(Dicionário do Pensamento Marxista ,p.223 Jorge Zahar Ed., 2001)  
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das relações sociais elaborando e difundindo a luta entre as concepções de mundo, 

buscando sair do seu caráter meramente teórico para encontrar sua realização na ação 

transformadora. 

Atrelado a este contexto percebe-se que à educação interessa a formação humana, 

que se dá mediante a atividade social plena do homem em suas relações com o meio, 

transformando-o e atuando sobre o mesmo; trabalhando e modificando sua realidade 

objetiva. Portanto, o homem é um ser social e histórico, que se relaciona consigo mesmo a 

partir da sua relação com o outro e com a natureza, gerando necessidades materiais.  

Logo, o homem constrói-se homem histórico-concreto no conjunto das dinâmicas 

das relações sociais e das forças produtivas, numa determinada sociedade. Para que esta 

relação torne-se ativa e produtiva, é preciso que se assegure e se viabilize o acesso do 

homem á cultura material e espiritual acumulada historicamente, de modo a propiciar o 

desenvolvimento omnilateral, sendo esta tarefa da educação e do ensino, visto que, 

 

 
[...] a omnilateralidade é a chegada histórica do homem a uma totalidade 
de capacidades produtivas de consumo e prazeres, em que se deve 
considerar, sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos 
materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em conseqüência 
da divisão do trabalho. (MANACORDA, 1991, p.81) 
 

  
Portanto, para que o homem chegue a sua totalidade é necessário desbloquear os 

mecanismos de exclusão que deixam à margem das condições mínimas de vida, a 

população que se encontra em precárias condições materiais, isto é, o desbloqueio das 

condições objetivas e subjetivas para o desenvolvimento da omnilateralidade humana, 

particularmente para as classes trabalhadoras. 
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A DIVISÃO DA SOCIEDADE DE CLASSES 

 

 

As condições históricas alcançadas pelas sociedades que foram sendo suprimidas 

no processo de desenvolvimento das forças produtivas até chegar ao capitalismo legaram 

para a humanidade conhecimentos, leis e categorias gerais que regeram as passagens de 

uma sociedade a outra no decorrer da história. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Marx (1985, p.65), aponta que os seres humanos 

nas sociedades anteriores ao capitalismo sempre trabalharam, e estabeleceram uma relação 

de propriedade com as condições objetivas do trabalho. Essa relação constitui assim, a 

unidade natural do trabalho com os seus pressupostos materiais, o que torna os seres 

humanos proprietários de si próprio e possuidores das suas relações com tudo que está em 

sua volta, sendo o resultado do seu trabalho repartido para a coletividade. 

No que se refere às sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de 

produção e do produto do trabalho, cita-se a sociedade escravista antiga2 a sociedade 

feudal3 e a atual sociedade capitalista4. Observa-se que estas, são segmentadas em classes 

sociais e que se diferenciam pelo papel que cumprem no processo social de produção. Na 

antiguidade escravocrata, por exemplo, os produtores da riqueza social eram os escravos 

que, do ponto de vista das relações que mantinham com a classe dominante, os 
                                                           

2
 Sociedade escravista antiga- estruturada pelo modo de produção escravista organizou-se por volta de 3.000 anos antes 

de Cristo, configurando o Mundo Antigo,que perdurará até a queda do Império Romano. Neste modo de produção o 
homem tem a possibilidade de produzir mais do que consome – isto é: de produzir um excedente – que torna 
compensador escravizá-lo; só vale a pena ter escravos se o seu proprietário puder extrair deles um produto excedente (ou 
sobreproduto). A comunidade primitiva não conheceu a escravatura – quando os grupos humanos iam à guerra, matavam 
os prisioneiros ( e eventualmente, os devoravam), porque não havia como explorá-los. O surgimento de excedente muda 
radicalmente as relações sociais: posto o excedente, vale a pena escravizar e explorar homens.( José Paulo Neto e 
Marcelo Braz Economia Política, uma introdução crítica. p.65 5º Edição São Paulo: Cortez, 2009). 
3
 Sociedade feudal- estruturada no modo de produção feudal – o feudalismo - , que tem vigência até o último terço do 

segundo milênio da era cristã. A centralização imperial foi substituída pela  atomização dos feudos, unidades econômico-
sociais desse modo de produção: base territorial de uma economia fundada no trato da terra, o feudo pertencia a um nobre 
(senhor), que sujeitava os produtores diretos (servos); a terra arável era dividida entre a parte do senhor e a parte que, em 
troca de tributos e prestações, era ocupada pelos servos (glebas) – pastos, prados, bosques e baldios eram usados em 
comum. A propriedade da terra constituía o fundamento da estrutura social: a sociedade se polarizava entre os senhores e 
os servos – e é preciso recordar que a Igreja católica, cuja alta hierarquia provinha da nobreza e com ela se identificava, 
detinha grandes extensões de terras, fonte da riqueza que respaldava seu enorme poder. (Ibid., p. 68). 
4Sociedade capitalista - estruturada no modo de produção capitalista que sucedeu, no Ocidente ao modo de produção 
feudal, é hoje dominante em escala mundial. Desde a sua consolidação, na passagem do século XVIII ao XIX, ele 
experimentou uma complexa evolução [...] atualmente não se confronta como nenhum desafio externo à sua própria 
dinâmica: impera na economia das sociedades mais desenvolvidas (centrais) e vigora na economia das sociedades menos 
desenvolvidas (periféricas), nas quais, por vezes, subordina modos de produção precedentes. Para dizê-lo em poucas 
palavras, na entrada do século XXI, o modo de produção capitalista é dominante em todos os quadrantes do 
mundo, configurando-se como um sistema planetário. (Ibid., p. 95).  
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proprietários de terras, apareciam como instrumentos de trabalho iguais às ferramentas, ao 

gado e à matéria-prima. Deram-lhe a alcunha de instrumentos falantes. 

Além da parte dos produtos que lhes cabiam para atender às suas necessidades 

(produto necessário) produziam também os bens que a classe dominante desejava, para 

manter as suas condições materiais e espirituais de existência (produto excedente). O 

trabalho escravo era, portanto, a base da sociedade escravista. Sob a base do trabalho 

escravo, Grécia, Roma e uma série de grandes civilizações da antiguidade puderam 

florescer culturalmente. Uma minoria da sociedade, livres da atividade do trabalho as 

expensas da esmagadora maioria de produtores, ter acesso às atividades consideradas 

nobres, quais sejam, a arte, a literatura, a filosofia além das ações propriamente políticas, 

como a atividade política na polis e debates nas assembléias, enfim nas decisões do Estado. 

Diante da situação acima descrita, não poucas vezes, essas condições de exploração 

levaram na época, a grandes levantes escravos. 

A desagregação do escravismo antigo, bem como as invasões “bárbaras”, com suas 

formas de organização social deu origem mais adiante, na Europa ocidental, ao sistema 

feudal. No feudalismo, a produção material ficava a cargo dos camponeses, submetidos a 

relações de servidão. Os feudos tinham uma economia de auto-subsistência, de modo que a 

maior parte dos produtos necessários à vida nas propriedades provinha do trabalho servil. 

Os camponeses obrigavam-se pelos costumes da época a trabalhar nas terras do senhor 

(corvéia), a retribuir-lhe pelo pagamento em produtos, e, numa etapa mais à frente, em 

dinheiro. O trabalho servil era, neste caso, a base da sociedade feudal. A situação social 

dos camponeses os empurrou às revoltas particularmente violentas. 

A partir do século XIV, o feudalismo passou por transformações, sendo as mais 

importantes o revigoramento das cidades medievais; o crescimento de uma economia 

mercantil baseada na produção artesanal e nas corporações de ofício; o desenvolvimento 

do conhecimento e da ciência; a formação dos Estados nacionais; o investimento na 

navegação, a procura de rotas comerciais; a colonização e exploração de colônias, enfim, 

ocorreu um amplo processo de acumulação de recursos materiais na Europa, que Marx 

denominou, n’O Capital, de acumulação primitiva do capital que durou praticamente até o 

século XVIII. 

Com a ampliação do comércio e do desenvolvimento da produção mercantil, 

ergueu-se uma classe antagônica aos interesses materiais e políticos dos proprietários de 

terras: a burguesia. Esta por sua vez, para fazer valer seus interesses, teve de travar uma 
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luta mortal contra o clero e a nobreza, até se tornar definitivamente uma classe 

politicamente dominante. O desenlace da luta de classes resultou na realização de 

revoluções democrático-burguesas, das quais a Revolução Francesa é a mais clássica.  

Com a Revolução Industrial, da segunda metade do século XVIII e primeira metade 

do século XIX, criou-se a base material para a consolidação das relações de produção 

capitalistas. A substituição progressiva das antigas ferramentas manuais por máquinas 

modernas submeteu definitivamente os trabalhadores ao domínio do capital: domínio sobre 

os conhecimentos dos processos de produção e dos meios de produção, agora controlados 

em sua integralidade pelo capital. Marx denominou este processo de subsunção real do 

trabalho ao capital. De fato, o capital tinha agora total controle sobre a força de trabalho e 

este nada mais se apresentava na sociedade burguesa, senão como apêndice da máquina. 

Portanto, a classe operária é o produto mais genuíno da industrialização do século 

XVIII. Formou-se a partir do submetimento às relações de assalariamento das antigas 

classes populares do sistema feudal, em particular os camponeses e artesãos. Sem 

possibilidade de concorrer com o grande capital, expulsos de terras por causa dos 

cercamentos, com a utilização das terras para criação de ovelhas, tendo em vista o 

fornecimento de lã para a indústria têxtil, os camponeses tiveram de se assalariar, ou seja, 

de vender a sua força de trabalho por um salário. 

Para Marx e Engels (2008) a classe operária é uma classe potencialmente 

revolucionária, a única capaz de confrontar o capital na sua raiz, nas bases de sua 

existência, a propriedade privada, a exploração da força de trabalho, a produção da mais -

valia e a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Até porque, as classes 

sociais são caracterizadas segundo o papel que cumprem no processo de produção e na 

organização social. Nesse sentido, o proletariado é, assim, a classe que se criou a partir do 

avanço do capitalismo industrial, tem sua existência articulada à do capital. Para destruir a 

sua condição de classe explorada, precisa superar as bases de sua exploração, o capital. 

Mas a classe operária deve construir, pela sua experiência, por suas reivindicações, as 

condições para esta transformação: a organização política e a consciência de classe. Sem as 

condições objetivas, acima descritas, e as condições subjetivas (organizações e 

consciência) as situações revolucionárias se perdem em levantes desorganizados e 

espontâneos, passíveis de retrocessos, diante das pressões burguesas.  

De acordo com Marx (1985, p.89) as forças produtivas, tanto objetivas quanto 

subjetivas, em todos os momentos históricos foram os tipos especiais de condições de 
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produção que conduziram a humanidade para a evolução no modo de produzir e reproduzir 

a existência, mesmo na forma mais precária comunal. 

É importante entender que o desenvolvimento das forças produtivas tem como 

princípio, a relação do ser social com a natureza. Essa relação com a natureza proporciona 

a real apropriação dos membros das comunidades pelos instrumentos de trabalhos, que 

geravam rendas para si próprio, sendo o trabalho ainda pertencente ao próprio produtor. 

Quando ocorre a mudança dessa relação e a desapropriação do instrumento de trabalho, 

para apropriação alheia do trabalho coletivo, acontece a dissolução das relações de 

cooperação produtiva. 

Marx e Engels (2007) apontam que da separação entre produtor e os seus meios de 

trabalho surgiu à divisão do trabalho entre material e intelectual. E isso ocorreu, tornando a 

abstração que é a consciência, como se fosse algo que estava acima da prática, colocando-a 

com plenas condições de ser emancipada do mundo real, sendo esta uma realidade 

inexistente, pois a consciência é determinada pela estrutura social que gera o modo de 

produzir a existência. Ou seja, política e espiritual. 

 

O modo de produzir da vida material condiciona o processo em geral de 
vida social atual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 
ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. 
(Prefácio de Para a crítica da economia política, p. 25) 

 

Portanto, é na contradição que está calcada a divisão social do trabalho, a força 

produtiva. O estado social e a consciência entram em conflito, haja vista que o trabalho 

material e intelectual foi destinado para diferentes indivíduos com diferentes posições 

sociais. Portanto, só há uma maneira de evitar que os conflitos de classes se instaurem, 

suprimindo a divisão do trabalho (MARX e ENGELS, 2007). 
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DESENCADEAMENTO DE DOIS PROJETOS HISTÓRICOS DE SOCIEDADE. 

 

 

Nesse contexto da divisão do trabalho, que é fortalecida na formação econômica 

capitalista entre os que planejam e os que executam, é que a educação foi instituída e 

passou a ser um instrumento de domínio da classe dos que detém os meios de produção- a 

burguesia, sobre os trabalhadores. 

Destarte, partindo do princípio que a educação deve propiciar ao homem um 

desenvolvimento integral e que todas as suas necessidades devem emergir no processo 

educacional, tais como: a busca pela sobrevivência, o prazer, a criação, o gozo da cultura a 

participação na vida social, a integração com os outros homens, a auto-realização e a 

autocriação. No entanto, para que o homem se aproprie dessas condições, é fundamental 

que se questione o projeto histórico de sociedade que embasa o sistema educacional. Tendo 

em vista que se observa a materialidade de um projeto histórico baseado na divisão do 

trabalho e no controle dos meios de produção pela burguesia, que logrando de uma posição 

hegemônica, estabelece segundo Saviani (2005) muitas contradições que se ocultam sob a 

aparente unicidade da concepção liberal, mas que em relação à educação três se destacam: 

 

A contradição entre o homem e a sociedade contrapõe o homem enquanto 
indivíduo egoísta e o homem enquanto pessoa moral, como cidadão 
abstrato. [...] A contradição entre homem e o trabalho contrapõe o homem 
enquanto indivíduo genérico, ao trabalhador [...] o trabalho, fonte 
criadora da existência humana, elemento de humanização da natureza que 
liberta a humanidade do jugo natural, se constitui, na sociedade burguesa, 
um elemento de degradação e escravização do trabalhador. Em 
conseqüência, a educação que a burguesia concebeu e realizou sobre a 
base do ensino primário comum não passou, nas suas formas mais 
avançadas, da divisão dos homens em dois grandes campos: aquele das 
profissões manuais para as quais se requeria uma formação prática 
limitada à execução de tarefas mais ou menos delimitadas dispensando-se 
o domínio dos respectivos fundamentos teóricos; e aquele das profissões 
intelectuais para as quais se requeria domínio teórico amplo a fim de 
preparar as elites e representantes da classe dirigente para atuar nos 
diferentes setores da sociedade.[...] A contradição entre o homem e a 
cultura contrapõe a cultura socializada, produzida coletivamente pelos 
homens, á cultura individual, apropriada privadamente pelos elementos 
colocados em posição dominante na sociedade (SAVIANI, 2005, pp.231-
233). 
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Portanto, a classe burguesa representa um projeto histórico de sociedade que coloca 

a educação na forma da cultura superior como um privilégio restrito a pequenos grupos que 

compõem a elite da sociedade, fazendo coexistir o rebaixamento vulgar da cultura para as 

massas com a sofisticação esterilizada da cultura das elites. 

Ainda dentro desse contexto, a escola capitalista encarna objetivos, isto é, funções 

sociais que absorve do bojo da sociedade burguesa, na qual está inserida, sobrepujando o 

sistema de avaliação e garantindo o controle e a seletividade. Como afirma Mészáros 

(2006, p.205) a educação tem duas funções principais, numa sociedade capitalista; “a 

produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia, e a formação dos 

quadros e a elaboração dos métodos de controle político.”  

Compactuando com Mészáros, Freitas (1995) afirma que a escola burguesa 

capitalista é uma escola de classe, tendo como essência o elitismo, portanto, não é para 

todos. 

Em contraposição ao modelo burguês de educação, acima apresentado, e tendo 

presente à concepção marxista da realidade humana, que considera o homem como síntese 

de relações sociais, pode-se formular outro projeto histórico socialista, respaldando a 

concepção de educação numa proposta superadora ao que está posto pelo capitalismo.  

Saviane (2005, p.234-235) aponta o seguinte: 

 

 
[...] contrapondo-nos à concepção liberal, preconizamos uma educação de 
nível fundamental que supere a contradição entre o homem e a sociedade 
garantindo uma formação básica comum que possibilite a reconciliação 
entre o indivíduo e o cidadão [...] uma educação de nível médio que, 
centrada na idéia de politécnia permita a superação da contradição entre o 
homem e o trabalho pela tomada de consciência teórica e prática do 
trabalho como constituinte da essência humana para todos e cada um dos 
homens. [...] Finalmente, visando à superação da contradição entre o 
homem e a cultura, atribuímos à educação superior a tarefa de organizar a 
cultura superior como forma de possibilitar que participem plenamente da 
vida cultural, em sua manifestação mais elaborada, todos os membros da 
sociedade, independentemente do tipo de atividade profissional a que se 
dediquem (SAVIANI, 2005, pp.234-236). 
 

 
 Diante da apresentação desses dois projetos, e pensando numa sociedade tendo 

como parâmetro o ser humano dentro de uma perspectiva omnilateral, acredita-se na 

necessidade e no desafio de colocar em prática o projeto histórico socialista, porque este 

tem como base a superação da lógica desumanizadora do capital.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi apresentado neste artigo, chega-se a conclusão de que a 

educação apresenta uma expressão contraditória, que implica vê-la contribuindo para a 

reprodução da estrutura social dominante (projeto histórico capitalista) e ao mesmo tempo 

fermentando possibilidades de um saber crítico, elevando o nível de intelectualidade dos 

trabalhadores no conjunto das relações sociais. 

Concomitantemente à contradição como princípio dinâmico de análise da educação, 

aponta não só o que pode ser mudado, mas também para onde o que está mudando pode ser 

direcionado. Isto se deve ao fato de que a totalidade social não é algo de fixo que 

determina o comportamento e a consciência das classes sociais. Ela é também um produto, 

isto é, resultante das lutas pelas quais as classes sociais são agentes históricos ativos. 

Portanto, nesse processo, para que o homem também chegue a sua totalidade é 

preciso que se assegure e se viabilize o seu acesso à cultura material e espiritual acumulada 

historicamente, de modo a propiciar o desenvolvimento omnilateral, pois, todas as 

necessidades do homem devem emergir da sua formação educativa, tais como a busca pela 

sobrevivência, o prazer, a criação e o gozo da cultura, a participação na vida social, a 

interação com os outros homens, autorealização e a autocriação. Destarte, essa profunda 

transformação dos objetivos educacionais, exige entre outros aspectos, uma profunda 

transformação da vida social do trabalho, que conduza a abolição da divisão entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, permitindo uma reaproximação da ciência e da produção. 

Contrariamente ao que professa os ideais do projeto histórico burguês, sobre o 

desenvolvimento integral do homem, que pode ser resumido em: educação para o 

consumo, para a cidadania nos moldes democráticos burguês já conhecidos como 

extremamente autoritários e excludentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

CURY, Carlos. Educação e Contradição. 3ª ed., São Paulo: Cortez Autores Associados, 
1987 
 

FREITAS, Luiz Carlos de. Critica da Organização do Trabalho Pedagógico e da 
Didática. Campinas, SP: Papirus, 1995 
 
LACKS, Solange. Formação de Professores: a possibilidade da prática como articuladora 
do conhecimento. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004 
 
KONDER, L. Marx e a sociologia da educação. In: Sociologia para educadores. Rio de 
Janeiro: Quartet, 2001 
 

MANACORDA, M. A. Escola e Sociedade: o conteúdo do ensino. In: Marx e a 
Pedagogia moderna. São Paulo. Cortez, 1991 
 

MARK, K. O dezoito Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo, Abril Cultural, 1985, col. 
Os Pensadores 
 
_________. O método da Economia Política. In: ______. Contribuição à critica da 
economia política. São Paulo: Martins Fontes, 1983 
 
MARK & ENGELS. Textos em Educação. São Paulo: Editora Moraes, 1983 
 
_______________. Manifesto do Partido Comunista. - São Paulo: Expressão Popular, 
2008 
 
NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política, uma introdução crítica, 5º 
Edição São Paulo: Cortez, 2009 
 

MÉSZÁROS, István. Educação para Além do Capital. – São Paulo: Boitempo, 2006 

 

SAVIANI, Dermeval. Formação de Professores: a experiência internacional sob o olhar 
brasileiro. – Campinas, SP: Autores Associados, 1998 
 

__________________. Educação socialista, Pedagogia Histórico-Crítica e os desafios 
da Sociedade de Classes. In. LOMBARDI, José Claudinei e Saviani, Dermeval (Org.). 
Marxismo e Educação: debates contemporâneos. 2ª ed. – Campinas, SP, 2005. p 223 – 274 
 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação.  - Porto Alegre: Atlas, 1987 


