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RESUMO 

O artigo delineia o quadro atual que envolve a educação, em cujo cerne se desenvolve um 
movimento de fetichismo em duplo sentido: a atribuição de múltiplas e diferenciadas funções 
à educação e a dissimulação do real papel por ela jogado na reprodução social. O caráter 
alienado da inversão idealista entre determinado e determinante, observado nesse quadro, 
remete à sua semelhança com as teorias não-críticas – conforme elaboração de Saviani. À luz 
da ontologia de Lukács, o texto discute a relação entre educação e reprodução social, 
explicitando a dependência ontológica e a autonomia relativa da educação frente à esfera 
produtiva; examina os desdobramentos dessa relação para a prática educativa, identificando 
os avanços da pedagogia histórico-crítica em relação às demais teorias da educação, em meio 
aos limites que esta encerra. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Reprodução social, Práticas educativas. 

 
 
EDUCATION, SOCIAL REPRODUCTION AND EDUCATIONAL PRACTICES. 
 
ABSTRACT 
 
The paper outlines the present socio-educational context, within which, a fetishistic 
movement operates in a two-way direction: it attributes multiple and diversified functions to 
education; while disguising the real role played by that complex in the social reproduction 
process. The alienated character of the idealistic turn between the determinant and the 
determined factor may be referred to the non-critical pedagogical theories ruled up by 
Saviani. From the point of view of Lukács’ontology, the paper points out the ontological 
dependency and relative autonomy kind of rapport that education maintains with the 
productive sphere in the process of social reproduction; analyzing its implications in the field 
of the praxis; finally identifying the advancements represented by Saviani’s historic-critical 
theory, in spite of its limits. 
Keywords: Education, Social Reproduction, Educational Practices  
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1. EDUCAÇÃO E FETICHIZAÇÃO 
 

Configurada como panacéia geral, a educação vem sendo convidada a resolver 

problemas dos mais variados matizes – como efetivar o combate à pobrezaiii; eliminar o 

desemprego, desenvolvendo a empregabilidade e o empreendedorismo; criar uma consciência 

ecológica, garantindo a preservação do meio ambiente; melhorar as relações sociais, 

aumentando o grau de tolerância e aceitação entre as pessoas e, com isso, diminuir a 

violência; possibilitar a inclusão, não apenas de pessoas com necessidades educacionais 

especiais, mas também de pessoas cuja orientação sexual, etnia, gênero ou qualquer outro 

atributo específico se distancie do modelo consignado como ideal; além, é claro, de formar 

para a cidadaniaiv. Sob o véu da mistificação da realidade e da inversão da relação ontológica 

entre fundado e fundante, à educação é atribuído um papel que, em última análise, consiste 

em amenizar as mazelas produzidas pelo sociometabolismo capitalista, cuja crise estrutural 

(MÉSZÁROS, 2000) vem tornando maior o fosso da desigualdade social e agudizando as 

contradições que já lhe são próprias. 

Essa perspectiva sustenta-se numa compreensão idealista da educação que, além de 

comparecer no ideário relativo à formação e à atividade docente, pode ser claramente 

evidenciada na política educacional, nos acordos e declarações internacionais acerca dos 

objetivos e das formas de configuração da educaçãov. Em tais documentos, a educação é 

apresentada não apenas como uma meta em si, mas como um mecanismo capaz de atingir 

várias outras metas. As tendências didático-pedagógicas emergentes nesse cenário sustentam-

se vigorosamente nos quatro pilares da educaçãovi, sendo condicionadas pela perspectiva do 

“aprender a aprender” (DUARTE, 2000) e de outros tantos modismos travestidos de inovação 

– alguns apenas reedições de antigos modelos (JIMENEZ, 2005) –, e defendem, de forma 

explícita ou implicitamente, uma concepção negativa do ato de ensinar (DUARTE, 1998), 

estabelecendo-se a partir da desvalorização e do esvaziamento da fundamentação teórica. 

Embora possam apresentar nuances diferenciados na sua superficialidade fenomênica, essas 

tendências essencialmente são iguais: consistindo em formas de adequação da prática 

educacional às exigências impostas pelo mercado, a rigor, encontram-se imersas no cotidiano 

alienado e, mesmo quando encenam uma impostação crítica, não vão além dos limites do 

capital, fazendo coro à ordem vigente e atendendo às determinações da reprodução capitalista. 

Nesse contexto, uma evidente contradição se apresenta quando observamos, de um 

lado, a defesa da educação como a solução para todos os males, o caminho para a cidadania e 

a felicidade; e, de outro, o sucateamento da rede pública e gratuita de ensino, contribuindo 
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para a crescente mercantilização da educação, configurada como um promissor nicho de 

mercado. É importante evidenciar, no entanto, que os mecanismos de fragmentação, 

desqualificação e esvaziamento, implantados sob a égide da inovação, não se restringem ao 

ensino público e gratuito, atingindo também o ensino privado. Nesse quadro, nos processos de 

formação e prática docente preocupados em atender às exigências impostas pelo capital em 

crise, como assevera Jimenez (2005, p. 64), observamos que: 

formulações e receituários da esfera do tecnicismo como do humanismo – a 
rigor e historicamente contrapostos – vêm conjugar-se para expurgar dos 
programas de formação do educador, quaisquer resquícios de uma reflexão 
radicalmente crítica e contextualizada do fenômeno educativo. As múltiplas 
teorizações que passam a desenhar o cenário da formação docente 
representam, então, a renúncia a uma perspectiva educacional fundada nas 
idéias de trabalho e práxis social, abdicando da formação de uma 
consciência crítica que aponte para a superação do capital, isso feito pela 
introdução ou (principalmente) reedição de categorias não classistas que 
atendem, por exemplo, pelas denominações de globalização, holismo, 
cidadania, planetariedade, sustentabilidade, dialogicidade, transdisciplina-

ridade. (grifos no original). 
 

Cabe ainda frisar que, no enovelamento da prática educacional cotidiana, as 

concepções alicerçadas no pragmatismo/neopragmatismo ainda assumem o caráter de uma 

suposta neutralidade político-ideológica, apesar de arvorarem-se, outrossim, em tábua de 

salvação capaz de preparar os indivíduos para o concorrido mercado de trabalho, 

desenvolvendo-lhes as capacidades e competências necessárias para possibilitar a tão 

almejada ascensão social. Tais concepções assemelham-se à perspectiva das teorias não-

críticas, conforme caracterização elaborada por Saviani (2001). No âmbito dessas teorias, a 

educação é compreendida como um instrumento de correção dos desvios, os quais se 

traduzem em fatores que comprometem ou impedem o ajustamento dos sujeitos à harmonia 

social e cujas causas são atribuídas aos próprios indivíduos. À luz de tais teorias, a educação 

apresenta-se como uma instância acima da sociedade, capaz de nela intervir sem, entretanto, 

sofrer qualquer influência dos determinantes sociais. Trata-se, portanto, de uma abordagem 

que separa educação e sociedade e encara a prática educativa de forma idealista e ingênua, 

como adverte Saviani (2001).  

Essas breves considerações já nos trazem elementos suficientes para descortinar o 

quadro de esvaziamento teórico em relação à educação e à formação docente. Estamos diante 

de um verdadeiro caldo eclético no qual alguns elementos provenientes de concepções 

diferenciadas, ou mesmo contrapostas, são associados de forma leviana. A fetichização da 

educação é um aspecto extremamente importante que pode ser extraído à luz desse quadro. 

Assim, percebemos que se trata de um movimento em duplo sentido: a atribuição de múltiplas 
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e diferenciadas funções à educação e a dissimulação do real papel por ela jogado na 

reprodução social. 

A reprodução da sociabilidade capitalista, não se tratando de um processo 

automático, concretiza-se mediante a internalização, em cada indivíduo singular, dos seus 

valores e concepções acerca do mundo, dos indivíduos, das relações de produção. Nesse 

sentido, é importante observar as considerações de Mészáros (1981, p. 260): 

as relações sociais de produção capitalistas não se perpetuam 
automaticamente. Elas só o fazem porque os indivíduos particulares 
“interiorizam” as pressões exteriores: eles adotam as perspectivas gerais da 

sociedade de mercadorias como os limites inquestionáveis de suas próprias 

aspirações. É com isso que os indivíduos “contribuem para a manutenção de 
uma concepção de mundo” e para a manutenção de uma forma específica de 
intercâmbio social, que corresponde àquela concepção de mundo. (grifos no 
original). 
 

A educação tem uma participação essencial nesse processo. Ela é um dos principais 

complexos vinculados à reprodução social, atuando no sentido de garantir a transmissão e 

perpetuação, às novas gerações, das objetivações produzidas pela humanidade, as quais 

constituem, em cada forma de sociedade concretamente tomada, os elementos essenciais que 

caracterizam o gênero humano. Numa sociedade dividida em classes com interesses 

antagônicos, esse processo, todavia, não pode se efetivar sem ser influenciado pela luta de 

classes. É importante ressaltar que as consequências da divisão de classes para a efetivação da 

educação só podem ser analisadas corretamente sob a consideração dos determinantes 

concretos que comparecem em cada caso específico. Entretanto, tal análise pressupõe uma 

compreensão da educação que vá além das “leituras” superficiais e explicite sua 

especificidade. Compreendemos, nessa perspectiva, que a análise ontológica da educação, ao 

evidenciar sua essência e suas relações com a totalidade social, consiste numa contraposição à 

fetichização que a envolve e dissimula suas reais funções numa sociedade capitalista e em 

relação ao gênero humano como um todo. 

 

2. O COMPLEXO DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE ONTOLÓGICA 

 

Na ontologia lukacsiana, o trabalho é concebido como o fundamento do ser social. 

Isso não significa, todavia, que a totalidade social se limite ao trabalho. Para Lukács, o 

trabalho funda o ser social, mas não o esgota. Devido a sua capacidade de produzir mais do 

que é necessário para a reprodução do seu produtor, o trabalho inaugura um processo de 

complexificação que alarga o horizonte da reprodução humana, criando novas necessidades e 
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ampliando as formas para satisfazê-las. Como consequência dessa complexificação, o 

trabalho chama à vida novos e diferenciados complexos sociais, com os quais estabelece 

relações bastante complexas e forma uma totalidade social, um complexo de complexos. 

A educação é um complexo social fundado pelo trabalho e, como os demais 

complexos sociais, estabelece com ele uma relação de dependência ontológica e autonomia 

relativa. A dependência ontológica está alicerçada no fato de que, para Lukács (1979, p. 87), 

o trabalho é antes de mais nada, em termos genéticos, o ponto de partida da 
humanização do homem, do refinamento das suas faculdades, processo do 
qual não se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. Além do mais, o 
trabalho se apresenta, por um longo tempo, como o único âmbito desse 
desenvolvimento; todas as demais formas de atividade do homem, ligadas 
aos diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o 
trabalho atinge um nível relativamente elevado. 

 
Como categoria fundante do ser social, o trabalho tem a prioridade ontológica em 

relação às demais categorias e complexos sociais, os quais só podem ser produzidos no 

âmbito de uma sociabilidade já constituída, em cujo cerne a totalidade social expressa o 

momento predominante. Assim, os complexos sociais só alcançam autonomia num contexto 

já crescentemente sociabilizado pelo desenvolvimento do trabalho. Mas, tal autonomia não 

pode se configurar de forma absoluta. Ela é sempre relativa, posto que, como adverte Lukács 

(1981, p. 245), os complexos 

apenas no interior da dinâmica concreta do desenvolvimento econômico, a 
ele reagindo concretamente, executando o quanto tal desenvolvimento requer 
da sociedade, se opondo – em determinadas condições objetivas e subjetivas 
– às suas tendências concretas, etc., podem encontrar a sua verdadeira 
especificidade, podem conquistar uma autêntica autonomia. 
 

Nesse sentido, na relação entre educação e reprodução social não é possível atribuir 

às práticas educativas a capacidade de resolver os problemas postos na sociabilidade como se 

estes lhes fossem alheios e não interferissem na sua efetivação. 

Todavia, a educação é um complexo essencial para a reprodução do gênero humano, 

consistindo na mediação entre a individuação e a generalidade. Como processo puramente 

social, a educação desempenha um papel imprescindível para a apropriação dos elementos 

sociais que compõem a essência humano-genérica e são exigidos dos indivíduos singulares 

em cada momento concreto do desenvolvimento histórico-social. 

O caráter social e concreto da educação na concepção lukacsiana vai de encontro às 

teorias que, independentemente das intenções que as movam, obstruem a compreensão da 

educação, ao traçarem uma linha contínua entre ela e os processos naturais. O que se 
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estabelece é uma ruptura e, portanto, não apenas o surgimento, mas também a caracterização, 

a reprodução e a constante complexificação da educação são produtos sociais. 

Dada a peculiaridade da reprodução do ser social, na educação dos homens, 

conforme Lukács (1981, p. 152), “a essência consiste em torná-los aptos a reagir 

adequadamente a eventos e situações imprevisíveis, novas, que se apresentarão mais tarde nas 

suas vidas”. Diferente dos animais, cujo comportamento é biologicamente determinado e 

praticamente não sofre alterações ao longo da sua vida, o homem tem sua existência efetivada 

num ambiente social, no qual a constante complexificação faz emergirem novas e 

diferenciadas necessidades às quais, sob pena de ruína, ele é obrigado a responder. Em 

consequência disso, “a educação do homem – no sentido mais lato – em verdade não é jamais 

totalmente concluída”. (LUKÁCS, idem, p. 152) A sociedade, ao mesmo tempo que exige 

dele sempre novos comportamentos, novas habilidades, novos conhecimentos, cada vez mais 

complexos, também produz as formas concretas para reproduzi-los. Na realização dessa 

função fundamental, a educação se desdobra em formas diferentes, de acordo com a situação 

concreta na qual se realiza. É por isso que, em determinadas formações sociais, podemos 

encontrá-la apenas em sentido lato; enquanto, em outras formações, é possível que, além 

dessa educação em sentido lato, seja erigida uma prática educacional em sentido restrito. 

Embora não exista um limite metafísico entre essas duas formas de educação e elas possam se 

influenciar mutuamente, é preciso conhecer suas especificidades para poder compreender 

devidamente a dinâmica da relação entre elas e delas com a totalidade social e com a 

formação do homem. 

Considerada em sentido lato, a educação é um complexo universal, comparecendo 

em todas as formas de sociedade constituídas pelo homem. Ela é imprescindível em todos os 

modos de organização social porque sua função consiste em articular o singular ao genérico, 

reproduzindo no indivíduo as objetivações produzidas ao longo do desenvolvimento do 

gênero humano e, com isso, possibilitando a continuidade do ser social. Sua função remete, 

portanto, à transmissão e à apropriação das características que compõem a generidade em 

cada momento concreto, concorrendo para a constituição do indivíduo como partícipe do 

gênero. A complexificação do trabalho, entretanto, ao produzir sua divisão e, especialmente, a 

divisão de classes, atua sobre o complexo da educação e modifica sua constituição inicial. A 

principal consequência desse processo é uma diferenciação no interior do complexo da 

educação, constituindo uma nova forma: a educação em sentido restrito. 

A educação em sentido restrito surge para atender interesses particulares e não 

universais. Por isso, a diferença fundamental entre educação em sentido lato e educação em 
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sentido restrito consiste no caráter universal da primeira e na dependência da divisão de 

classes da segunda. Entretanto, não se pode traçar um limite ideal preciso entre essas duas 

formas de educação já que são processos que se interpenetram e se influenciam.  

O complexo da educação, em sentido lato ou restrito, estabelece uma relação com os 

outros complexos sociais, os quais podem influenciá-lo ou serem por ele influenciados. Isso 

significa que, embora o complexo da economia assuma a prioridade ontológica diante da 

educação, não a determina. A autonomia relativa da educação deixa claro que ela, além de 

não ser um instrumento a serviço do complexo da economia, pode influenciar esta esfera 

social. Por outro lado, sob hipótese alguma, a educação pode ser considerada como um 

complexo que tenha autonomia absoluta. Pelo contrário, a atribuição de uma autonomia 

absoluta a esse complexo conduz a sua fetichização. Como assinala Lukács (1981, p. 226): “já 

que também os complexos que surgem e funcionam espontaneamente, quando se tornam 

objeto da consciência, são ‘geridos’ por grupos humanos neles especializados, é fácil que os 

seus interesses façam surgir, no campo cognitivo, tal fetichismo”. 

Assim, a assunção da educação como um complexo autônomo, auto-legal, no qual a 

dinâmica da totalidade social não exerce influência, pode ser compreendida, à luz da 

ontologia lukacsiana, como uma forma de fetichização que erige em naturalidade dada a 

forma de efetivação peculiar de um complexo que atenda aos interesses particulares de um 

determinado segmento social. Uma forma concreta de tal manipulação é percebida nas teorias 

que defendem a educação como um campo neutro, no qual as determinações sociais, políticas, 

econômicas – numa palavra: a totalidade social – não exercem influência sobre seu 

funcionamento. O quadro educacional acima delineado é um claro exemplo. Por isso, o 

compreendemos como um processo de fetichização da educação. 

É importante lembrar que, embora num sentido completamente contrário, estão 

igualmente equivocadas as teorias que postulam uma dependência absoluta da educação em 

relação à totalidade social, como fazem as teorias crítico-reprodutivistas (SAVIANI, 2001). 

No que concerne a essa relação entre dependência ontológica e autonomia relativa, 

Lukács apresenta como tertium datur uma perspectiva dialética, na qual é possível que esses 

dois opostos interajam na processualidade que imprime a dinâmica do complexo da educação. 

Numa palavra: a educação não é totalmente determinada pela esfera da economia ou pela 

totalidade social, mas não paira sobre esta como se estivesse acima dessa dinâmica concreta e 

desenrolasse uma prática redentora. Como momento predominante, a totalidade social é 

responsável pela produção das necessidades e das possibilidades relacionadas ao complexo da 

educação. Os caminhos traçados pela educação, entretanto, representam a síntese dos atos 
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teleológicos singulares concretos. Isso abre uma margem de autonomia para essa prática 

social, uma vez que os atos singulares sempre se realizam mediante a alternativa e a síntese 

desses atos não tem caráter teleológico. 

Como teleologia secundária, a educação visa influenciar os indivíduos a realizarem 

determinadas posições teleológicas, que se traduzem nos comportamentos desejados em cada 

sociedade concreta. Nesse sentido, a educação representa uma forma de ajuste das decisões 

individuais às necessidades e valores da sociedade. (Se se trata de uma sociedade capitalista, 

são os elementos culturais fundados sobre e sob essa lógica que impregnarão as práticas 

educativas.) Assim, as práticas educativas são sempre situadas, concretas, vinculadas à 

reprodução social.  

Esse propósito da educação se realiza em parte, mas, também, em parte, fracassa. 

Pois, na educação, as posições teleológicas secundárias põem em movimento séries causais 

não previstas, não intencionadas, como resultado do caráter próprio da práxis humana, a qual 

– por ter uma estrutura semelhante à do trabalho, também como este – produz mais do que 

almejava. A síntese das posições teleológicas secundárias ou até mesmo uma determinada 

posição, no âmbito da práxis educacional, pode produzir resultados bem diferentes, ou mesmo 

contrários, daqueles postos como finalidade. No entanto, “estes em sentido ontológico são 

resultados da educação assim como o são aqueles nos quais o educador vê realizadas as 

finalidades adequadas”. (LUKÁCS, 1981, p. 272). 

Por outro lado, os efeitos da educação sobre o indivíduo não se traduzem como puro 

e simples ajustamento à sociedade porque “toda intervenção sobre o homem (mesmo sobre a 

criança) suscita nele decisões alternativas, de maneira que o seu efeito pode muito bem ser, e 

muito frequentemente o é, o contrário daquilo que se desejava” (LUKÁCS, idem, p. 327).  

Uma vez que o comportamento do homem é ativo e na alternativa encontra-se a liberdade 

como possibilidade, “ele não acolhe simplesmente o mundo circundante e as suas mudanças 

se adaptando a eles, mas reage ativamente, contrapõe às transformações do mundo externo 

uma práxis peculiar dele”. (LUKÁCS, idem, p. 180). Justamente por isso o homem não é, 

simplesmente, determinado pela sociedade, mas integra com ela, nela, uma relação complexa 

na qual se dá uma influência mútua – embora o peso de cada um desses pólos na relação varie 

em cada caso concreto. Isso é correto tanto quando os resultados da educação correspondem 

às intenções originais, quanto quando os resultados seguem rotas completamente divergentes 

daquelas postas. Fica patente que não há determinismo social sobre os indivíduos, há margem 

para mudanças, mas elas dependem de posições teleológicas concretas. Nesse sentido, a 

educação pode contribuir para o desenvolvimento de uma consciência para-si. 
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3. ELEMENTOS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

Nos delineamentos iniciais da teoria crítica, cuja elaboração trouxe em seu bojo os 

elementos essenciais da pedagogia histórico-crítica, Saviani (2001, p. 30) apresenta o seguinte 

questionamento: “é possível encarar a escola como uma realidade histórica, isto é, suscetível 

de ser transformada intencionalmente pela ação humana? – e adverte – Evitemos escorregar 

para uma posição idealista e voluntarista”.  

Esse questionamento evidencia a natureza dos objetivos desse importante teórico 

brasileiro em relação à compreensão da escola, demonstrando sua intenção de apreendê-la 

como um produto da ação dos homens. Todavia, essa apreensão não se assenta em bases 

idealistas. Após analisar as teorias não-críticas, Saviani não repete o erro ali encontrado: a 

concepção da educação como uma esfera autônoma frente à sociedade. 

Nesse aspecto, as teorias crítico-reprodutivistas tiveram um importante papel, ao 

lançarem luz sobre a falsa neutralidade postulada pela escola, demonstrando esse falso 

socialmente necessário assentado numa concepção de autonomia absoluta da educação em 

sentido restrito em relação à sociedade. Entretanto, as teorias crítico-reprodutivistas também 

assumem um posicionamento reducionista, atribuindo à escola uma dependência igualmente 

absoluta. Como o próprio Saviani vai destacar, esses dois conjuntos de teorias sacrificam a 

história. O primeiro, ao anular as contradições sociais e o segundo, ao reificar a estrutura 

social, aprisionando as contradições do real. 

Distanciando-se de ambas as perspectivas, a teoria crítica compreende a educação 

como determinada pela estrutura social sem, contudo, perder a capacidade de influenciar o 

elemento determinante. Assim, ela reverte a “inversão idealista” realizada pelas teorias não-

críticas e, ao mesmo tempo, avança na crítica que as teorias crítico-reproduvistas iniciaram, 

superando o reprodutivismo por elas estabelecido. 

Assim, a pedagogia histórico-crítica ergue-se sobre essa compreensão da educação e 

da escola, a qual se aproxima da análise de Lukács acerca do complexo da educação, quando 

explicita a relação de dependência ontológica e autonomia relativa. Entretanto, enquanto 

Lukács faz uma clara distinção entre trabalho e práxis social e associa a educação a essa 

segunda categoria, Saviani (2005) compreende a educação como trabalho, mais 

especificamente, numa modalidade de trabalho não-material na qual não há separação entre o 

produto e o ato de produção. Todavia, é importante ressaltar que a descrição de Saviani do 

caráter mediador da educação deixa clara sua compreensão de que a educação não atua de 

modo direto e imediato, mas, sim de modo indireto e mediato; age, portanto, sobre as 
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consciências, sobre os sujeitos, esperando que estes possam transformar a realidade. Tal 

compreensão assemelha-se à teleologia secundária, conforme encontrada em Lukács. 

Essa semelhança não anula as diferenças em relação a alguns elementos basilares 

entre o pensamento de Lukács e o de Saviani. Mas, nossa intenção com essa reflexão não é 

apontar tais diferenças e seus fundamentos. Embora não as neguemos, nosso objetivo é 

examinar os avanços da pedagogia histórico-crítica em relação ao fetichismo da educação. E, 

nesse âmbito, já identificamos que essa pedagogia não corrobora tal fetichismo. Ao contrário. 

Compreendendo a educação como mediadora no seio da totalidade da prática social e 

defendendo a transmissão do saber sistematizado como função precípua da ação docente, a 

pedagogia histórico-crítica avança a passos largos em relação à superação do fetichismo da 

educação. Ao efetivar a crítica radical às teorias não-críticas e crítico-reprodutivistas da 

educação, essa pedagogia assumiu um caráter histórico e dialético para a educação, 

compreendida como categoria movente e movida na totalidade social. Dessa forma, superou 

tanto a visão ingênua redentora, quanto a visão mecânica reprodutivista, próprias das teorias 

anteriores. Configurou-se, também, como uma teoria em cujo cerne se processou a superação 

da dicotomia entre as pedagogias da essência e as pedagogias da existência, indo além dos 

modelos tradicional, escolanovista e tecnicista. 

Assim, à luz da pedagogia histórico-crítica, a educação assumiria o papel de 

assegurar aos indivíduos a apropriação das objetivações genéricas produzidas pela 

humanidade. Sendo função de tal pedagogia identificar os elementos culturais a serem 

apropriados através da educação escolar – as objetivações genéricas produzidas 

historicamente pela humanidade no campo da filosofia, da ciência, da arte, da ética. A 

realização dessa função, entretanto, deve dispor dos espaços possíveis em meio às relações 

contraditórias próprias da reprodução capitalista, uma vez que consiste numa postura contrária 

aos interesses dos dominantes, não sendo incorporada às políticas educacionais vigentes. 

Um dos principais limites dessa pedagogia é constituir-se como uma teoria 

educacional que visa à superação da sociedade capitalista, mas deve efetivar-se, em termos 

práticos, no cerne da sociedade que deseja superar. Essa contradição traz em si um risco 

bastante significativo. Embora esteja claro no pensamento de Saviani que a abordagem 

dialética deve presidir a prática pedagógica numa perspectiva histórico-crítica essa 

compreensão não se estende a seus leitores de forma evidente, podendo-se cair nas armadilhas 

idealistas – tão advertidas pelo autor nos seus textos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz da ontologia lukacsiana, a compreensão da educação como panacéia geral 

desconsidera a relação de dependência ontológica que este complexo mantém com o trabalho, 

na sua gênese, e com a esfera da economia, na sua reprodução. Pelo fato de a educação ter 

uma dependência ontológica em relação à economia, sua efetivação, seja em sentido lato ou 

restrito, não pode pairar sobre a totalidade social e ser erigida em mecanismo de ajuste e 

correção das mazelas sociais. A autonomia experimentada pela educação – da mesma forma 

que nos demais complexos sociais – não pode ser absoluta. Sua autonomia se deve à 

especificidade da função que realiza, a qual se distingue da mediação entre homem 

(sociedade) e natureza, realizada pelo trabalho. 

A prioridade ontológica, nesse processo, cabe à esfera de produção econômica. A 

economia situa-se como a base sobre a qual se erigem os demais complexos. Assim, sua 

complexificação tende a influenciar os demais complexos e produzir, também neles, formas 

mais complexificadas de realização. Entretanto, isso é o que constitui sua essência. Não 

significa que todas as suas formas de manifestação concretas também assim se caracterizem. 

Considerando a existência de classes sociais com interesses antagônicos e a ascensão a 

objetivos e valores genéricos daqueles componentes meramente particulares, podemos 

encontrar como consequência do desenvolvimento das forças produtivas o aviltamento, uma 

desfiguração, o auto-estranhamento dos homens. 

Já explicitamos que a educação não é determinada pela sociedade; ela tem uma 

autonomia relativa. Assim, o campo específico da sua realização pode ser o espaço para a 

objetivação de posições teleológicas concretas vinculadas com a emancipação humana ou 

destinadas a manter as desigualdades sociais e a exploração do homem pelo homem. Em 

ambos os casos, o material sobre o qual opera essas teleologias secundárias é um sujeito que 

também reage com alternativas e pode produzir resultados bem diferentes daqueles 

intencionados pelas práticas educacionais. 

Ademais, compreendemos que a negação do conhecimento, aliada à redução do 

papel do professor a um mero facilitador de um impreciso aprender a aprender por parte do 

aluno, contraria frontalmente um projeto educacional voltado ao pleno e articulado 

desenvolvimento do indivíduo e do gênero humano. Como tal, só pode atender aos interesses 

de um sistema que, reproduzindo-se sobre a base do trabalho explorado, volta-se contra a 

humanização do homem. Consideramos que as objetivações genéricas, produzidas ao longo 

da história da humanidade e associadas às funções psicológicas superiores, precisam ser 
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apropriadas por cada indivíduo singular enquanto garantia da sua própria produção como ser 

pertencente ao gênero humano. E concordamos com a asserção de Tonet (2005, p.234): “a 

efetiva emancipação da humanidade implica na apropriação do que há de mais avançado em 

termos de saber e de técnica produzidos até hoje”. A partir desses pressupostos, percebemos, 

entre os modelos e teorias pedagógicas que circulam pelos espaços de formação e de atividade 

docente, a Pedagogia Histórico-Crítica, pela defesa intransigente da apropriação do saber 

sistematizado que realiza, como uma elaboração teórica capaz de contrapor-se ao 

esvaziamento de conteúdo que tem assolado a educação escolar destinada às classes menos 

favorecidas e desprivilegiadas da nossa sociedade. 
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