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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO: O artigo discute a especificidade da educação, dos conhecimentos escolares, da formação humana, do
trabalho pedagógico, dos saberes e práticas docentes. Apoiandose em estudos marxistas, especialmente nas
elaborações da Pedagogia HistóricoCrítica, compreende a socialização dos saberes teóricos e científicos como meios
de elevação da consciência sobre o modo de produção da atual sociedade e modificação das práticas dos indivíduos
nos contextos em que estão inseridos. Na conclusão, defende que as práticas docentes, nesse contexto, necessitam
pautarse no objetivo de tornar o processo educativo meio e fim para emancipação e formação humana através da
distribuição democrática dos conhecimentos produzidos ao longo do processo histórico.

Palavras-chave: Educação, Conhecimento, Formação Humana.

RESUMEN: El artículo discute la especificidad de la educación, de los conocimientos escolares, de la formación
humana, del trabajo pedagógico, de los saberes y prácticas docentes. Apoyándose en estudios marxistas,
especialmente en las elaboraciones de la Pedagogía HistóricoCrítica, comprende la socialización de los saberes
teóricos y científicos como medios de elevación de la conciencia sobre el modo de producción de la actual sociedad y
modificación de las prácticas de los individuos en los contextos en que están insertados . En la conclusión, defiende
que las prácticas docentes, en ese contexto, necesitan pautarse en el objetivo de hacer el proceso educativo medio y
fin para emancipación y formación humana a través de la distribución democrática de los conocimientos producidos a
lo largo del proceso histórico.

Palabras-clave: Educación, Conocimiento, Formación Humana.

INTRODUÇÃO

A relação entre homem e sociedade é permeada pelas aprendizagens e experiências acumuladas ao longo do
desenvolvimento histórico. Desse contato, ocorre a transmissão e elaboração diversos saberes, tais como: o
intelectual, artístico, estético, lógico, sensível, afetivo, religioso, prático, teórico e outros. A educação é um dos meios
de difusão desses saberes e pode ocorrer na família, na comunidade, nos espaços religiosos, nas escolas e outros
âmbitos de formação. A educação escolar tem por objetivo sistematizar os conhecimentos acumulados pela
humanidade e transmitilos aos educandos em forma de conteúdos escolares. Por isso, é prática social e socialmente
determinada. Socialmente determinada porque converge com a organização econômica e política, com as convenções
normativas, religiosas, morais etc. que embasam o desenvolvimento humano e histórico em sociedade (LIBNEO,
2013; FERNANDES, 2016).

Para Saviani (2011) a educação e os conhecimentos são resultantes do conjunto da produção humana e atuam como
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“uma força produtiva, um meio de produção, que na sociedade capitalista tem sido tornado propriedade exclusiva da
classe dominante” (SAVIANI, 2011, p.66). A educação para formação humana mira a conversão e distribuição
igualitária do saber objetivo em conhecimento escolar. E é a partir do acesso e da relação com os conhecimentos
produzidos pela humanidade, por via da escola, que se pode elevar a criticidade aos níveis mais elaborados, para
compreensão do mundo e conscientização das pessoas sobre sua posição na produção da vida e da sociedade
(SAVIANI & DUARTE, 2010).

Para aclarar a compreensão acerca da relação entre educação e sociedade na formação humana, o presente artigo
discute, a partir de pesquisas marxistas, com maior apoio na Pedagogia HistóricoCrítica, a especificidade da
educação, da socialização do saber escolar, do trabalho pedagógico, dos saberes e práticas docentes. Tratase de um
estudo qualitativo. O desenvolvimento deuse a partir da exploração de pesquisas científicas na área da educação,
divulgadas nos portais: SciELO (Scientific Elentronic Library Online) e Portal de Periódicos CAPES/MEC. A base
teórica é a Pedagogia HistóricoCrítica, com maior apoio nas formulações dos professores pesquisadores Dermeval
Saviani e Newton Duarte.

Saviani (2009) e Duarte (2001) defendem a socialização dos saberes mais elevados no processo educativo como
meio e fim para emancipação e formação humana. Desta forma, a discussão levantada analisa a influencia dos
saberes escolares na estruturação das visões de mundo e nas compreensões da realidade, para formação do sujeito
crítico, reflexivo, político e transformador.

A ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO HUMANA

Para compreensão da relação entre homem, educação e sociedade, bem como a especificidade da escola e do
trabalho do professor na atualidade, de acordo com Saviani (2008), é necessário partir da análise da realidade
concreta para compreender qual a importância da educação escolar na produção do indivíduo particular, e quais são
sentidos atribuídos aos usos e à distribuição dos saberes produzidos socialmente na formação humanidade do
homem (SAVIANI, 2008, 2017). O termo humanidade do homem parece redundante, mas não o é, uma vez que o os
sujeitos são construídos no processo histórico, do qual resulta a produção de saberes sobre a experiência humana no
mundo (SAVIANI, 2008).

A educação escolar é parte integrante do desenvolvimento histórico e produtivo das sociedades e dos indivíduos. A
escola[i], neste caso, tem por função introduzir os sujeitos na cultura, nas construções coletivas, a partir do acesso aos
saberes sistematizados. As instituições educativas são, portanto, local privilegiado de produção, sistematização e
difusão dos conhecimentos específicos ao desenvolvimento das potencialidades propriamente humanas (SAVIANI,
2008). Os saberes e conhecimentos imanentes às instituições educativas são tomados como objetos de trabalho do
profissional da educação, o qual se configura como agente de sua distribuição.

Uma das proposições da pedagogia históricocrítica é a luta pelo fortalecimento do sistema educacional público no
Brasil. Essa luta passa pela defesa de que os conhecimentos clássicos científico, filosófico e artístico devem ser
postos à disposição da formação humana do conjunto da sociedade (DUARTE, 2016).

Para Duarte (2011), a linha de condução das ações dos educadores deve estar ajustada a luta pela emancipação dos
indivíduos na atual sociedade. A Pedagogia HistóricoCrítica toma como base teórica o materialismo históricodialético
para análise da relação entre homem, sociedade e a formação humana.

A educação emancipadora reservase à especificidade de atuar na transformação qualitativa dos sujeitos,
possibilitandoos a ampliação dos níveis de consciência individual e coletiva, migrando do senso comum à consciência
filosófica. É, portanto, formação humana e fundase no processo de delineamento de valores, comportamentos,
atitudes, hábitos, conceitos, condizentes com a transformação da atual sociedade (SAVIANI, 2008; SAVIANI &
DUARTE, 2010).

O processo educativo, que se afirma como formador das capacidades intelectuais, afetivas, estéticas, éticas etc. dos
sujeitos, mirase na conversão e distribuição igualitária do saber objetivo em saber escolar, para ampliação das
possibilidades de compreensão e conscientização a respeito da posição que ocupa na produção da vida e da
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sociedade. E é a partir do acesso e apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, por
via da escola, que se pode elevar a criticidade e a consciência humana (SAVIANI, 2008; POSSAMAI, 2014; DUARTE,
2015).

SABERES DA DOCÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR

A educação compreende os processos formativos que ocorrem em sociedade, dos quais os indivíduos são
submetidos por existirem socialmente (LIBNEO, 2013). De acordo com Libâneo (2013), as diversas modalidades
educativas recebem influências não intencionais, que correspondem às influências do meio sobre os indivíduos, como,
por exemplo, as experiências, valores, práticas etc., e influências intencionais, que são os objetivos definidos para a
educação escolar. Na acepção do autor, a educação escolar é socialmente determinada, assim como “a prática
educativa, e especialmente os objetivos e conteúdos do ensino e do trabalho docente, estão determinados por fins e
exigências sociais, políticas e ideológicas” (p.17).

De acordo com Bernard Charlot (2013), a “educação transmite à criança os modelos de comportamento vigentes na
sociedade. Tratase de modelos de trabalho, de vida, de troca, de relações efetivas, de relações de autoridade, de
conduta etc.” (p.56). O autor salienta que a sociedade não é homogênea, mas formada por grupos diferentes, com
comportamentos peculiares, organização interna específica, normas e ideais. Portanto, cada arranjo social persegue
suas próprias finalidades e transmite sua forma de organização aos seus membros ou definem os limites dos
elementos externos. Neste sentido, a educação escolar é uma via de transmissão às crianças dos modelos sociais
vigentes (CHARLOT, 2013; LIBNEO, 2013). A prática educativa não se distancia da dinâmica social, pois é parte
integrante das relações, das formas da organização e interesses antagônicos das classes sociais (LIBNEO, 2013).

É responsabilidade social da escola garantir às crianças e adolescentes o direito de acesso aos saberes construídos e
acumulados socialmente. Por isso, é importante destacar o caráter político do trabalho docente, cujos interesses e
ações podem estar alinhados às necessidades das classes trabalhadoras, aos menos favorecidos econômica e
culturalmente, ou, por outro lado, aos interesses dos grupos dominantes. O papel político do “trabalho docente implica
a luta pela modificação dessas relações de poder” (LIBNEO, 2013, p.20).

A conversão do saber elaborado socialmente (científico, teórico, sistemático) em saber escolar depende da
organização do currículo e da didática. O saber escolar, elaborado como pressuposto para democratização do ensino,
estruturase a partir da crítica ao modo como está estruturado, a quem serve e para quê serve (SAVIANI, 2000). Na
perspectiva de Libâneo (1990, 2013), a socialização do saber elaborado é permeado por disputas no âmbito da
educação pelo domínio técnicopolítico do próprio campo. Portanto, a estruturação do currículo escolar e a seleção
dos conteúdos a serem ensinados carrega historicidade e não neutralidade, assim como a prática do currículo.

O saber escolar se estrutura e socializa a partir da organização do currículo, da valorização dos conteúdos clássicos,
do domínio dos conhecimentos e dos métodos adequados à transmissãoassimilação e à inclusão dos estudantes na
dinâmica da escola. É função específica da escola a socialização do conhecimento sistematizado e acumulado
historicamente e sua função política está na luta por maior autonomia crítica aplicada a organização escolar, ao
currículo, à prática docente comprometida com a modificação da realidade, contra as desigualdades sociais (SAVIANI,
2000).

O campo da educação é permeado por influências políticas, ideológicas e econômicas, que afetam diretamente o
trabalho docente. As pesquisas recentes da área mostram que os professores são profissionais essenciais na
mudança social (PIMENTA; AZZI, 2012). No entanto, o desenvolvimento do trabalho docente é afetado por fatores
relacionados desvalorização da carreira, aos baixos salários, às precárias condições de trabalho nas escolas e falta de
investimentos em formação de saberes relacionados à prática da docência nas escolas (GATTI & BARRETO, 2009).

Os saberes da docência são investigados por Pimenta (1996, 2012), na perspectiva da didática, com foco na
discussão sobre a identidade profissional. A autora analisa o percurso da formação inicial e continuada de
professores, a fim de compreender quais elementos atuam na configuração das identidades docentes. Para Pimenta
(2012),
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a identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um
processo de construção do sujeito historicamente situado. A profissão do professor, como
as demais, emerge em dado contexto e momento históricos, como resposta a
necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. [...] É
na leitura crítica da profissão diante das realidades sociais que se buscam os referenciais
para modificala. (PIMENTA, 2012, p. 19)

Para a autora, os saberes da docência comportam âmbitos específicos e relacionados entre si, são eles: as
experiências  adquiridas na formação inicial, na prática, nas formações continuadas, no contato com a profissão; o
conhecimento – que se diferencia da informação. Isso implica manipulação dos elementos que constituem seu objeto
de trabalho, as relações entre as áreas do conhecimento, dos significados de ensinálos, da forma como trabalham
esses conhecimentos no cotidiano; saberes pedagógicos – aqueles que habilitam a organização e prática das
experiências e conhecimentos acumulados. Os saberes pedagógicos formulamse na prática social e política da
educação, cujo ponto de partida é a realidade existente sobre o quê ensinar, como ensinar, para quê ensinar e a quem
ensinar.

A leitura da realidade, na perspectiva históricocrítica, não deixa de reconhecer os limites da escola e do papel do
professor, as mediações e contradições que atuam sobre as instituições e os sujeitos, mas também aponta para
possibilidades de modificação da estrutura formulada por interesses de poder (PIMENTA, 2012).

Para Magalhães e Souza (2015), os professores e pesquisadores da área da educação, precisam definir com clareza
os critérios e assumirem

posicionamento teóricometodológico para a produção do conhecimento, o que,
consequentemente, requer a introdução da dimensão crítica, do rigor nas metodologias
e nos métodos de trabalho, explicitação no método de exposição de como as
concepções foram construídas e referendadas. Significa a prática de atitudes críticas e
éticas, que devem funcionar como radar permanente (p. 267).

De modo geral, é possível observar, a partir das leituras sobre a realidade educacional do Brasil, significativo declínio
da criticidade a respeito dos objetivos e especificidades da educação e do conhecimento científico na atual sociedade
(SAVIANI, 2007). Devido a isso, no escopo da escola, muitos professores tem cumprido, às vezes inconscientemente,
a função de agentes de manutenção do status quo. Longe de realizarem o trabalho educativo como luta cultural,
tendem a desempenhar as determinações pedagógicas instituídas pelo Estado, sem, no entanto, compreender os fins
traçados pelos currículos prescritos e demais documentos norteadores de suas práticas. Essa dificuldade de leitura
das determinações reais termina por incidir em dificuldades de compreensão dos resultados de seu trabalho. Esse
estranhamento conforma em alienação do trabalho educativo. E desta forma, o ensino cumpre a função de
instrumentalização da classe trabalhadora e a produção do “não saber”. A escola e os professores realizam com
responsabilidade sua tarefa social e política

ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos culturais e científicos, a
educação escolar socializa o saber sistematizado e desenvolve capacidades cognitivas
e operativas para a atuação no trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos direitos
de cidadania. Desta forma, efetiva a sua contribuição para a democratização social e
política da sociedade (LIBNEO, 2013, p. 32)

O movimento de desqualificação da função social e política da educação e do professor opera no desenvolvimento de
objetivos educacionais voltados a formação de competências e habilidades adaptas às formas de exploração e
desumanidades presentes no processo de fluidez do capital. Assim, esvaziamse os currículos na escola básica e o
uso dos conhecimentos científicos no ensino destinado aos educandos, a fim de conformar a visão de mundo do
quadro docente às necessidades cotidianas, superficiais e não fundamentais à formação humana (DUARTE, 2015).
Afinal, é interessante que os professores não possuam

o conhecimento da realidade e às críticas a ela, para construção de uma educação
comprometida com as lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber
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melhor quais competências a realidade social está exigindo dos indivíduos (DUARTE,
2008, p.12).

Para Duarte (2008), as pedagogias das competências integram uma ampla corrente educacional contemporânea, a
qual nomeou de “pedagogias do aprenderaaprender” (p.5). Essas pedagogias tendem a criar a ilusão de que a
docência precisa realizarse numa sociedade do conhecimento, sem elucidar com clareza o que é conhecimento, de
qual conhecimento se fala e como deve ser distribuído esse conhecimento para o conjunto da humanidade. Assim, as
“pedagogias do aprenderaaprender”, cumprem sua função ideológica ao distorcer a realidade, desfigurar os sentidos
da educação para emancipação humana, focarse na valorização da qualidade educacional para suprir as
necessidades da empregabilidade e as necessidades do mercado na sociedade capitalista.

Sobre essa questão, Gadotti (2003, p.6) define que “a luta ideológica no seio da sociedade global ganhou mais força
do que a força das armas” e nesta acepção esvaziamse as concepções sobre o sentido da educação para as massas
e a função trabalho do professor na atualidade.

No mote dessa problemática, é importante saber como tem se reproduzido, a partir da educação, as ideologias
societárias e o papel que desempenha na criação de uma ilusão para reprodução das posições favoráveis à lógica
capitalista, “pois isso nos ajudará a criarmos formas de intervenção coletiva e organizada na lógica objetiva dessa
formação societária” (DUARTE, 2008, p.14). Para Duarte (2008), as posições ideológicas de crença na sociedade do
conhecimento cumpre a função de enfraquecimento das críticas radicais ao capitalismo e as lutas que levam a sua
superação. Portanto, o abalo nas estruturas da educação e cultura, meios pelos quais se podem erigir outras formas
de pensar a realidade e criar representação de classes nas lutas pela hegemonia, é estratégico e cumpre função
importante na definição das posições hegemônicas ao longo do processo histórico.

Na atualidade, época da “sociedade do conhecimento”, marcase o falecimento da ciência e as formas mais
avançadas de conhecimento para dar lugar à informação, desqualificandose, assim, tanto a pesquisa como o ensino
embasado nas produções científicas (SAVIANI, 2007). Através da educação e das “pedagogias do
aprenderaaprender”, Duarte (2008) ressalta haver a veiculação de cinco ilusões mistificadoras da realidade e dos
fins da educação, são elas:

1º) O conhecimento está acessível para todos[ii] – a democratização ocorre pelos
meios de comunicação, informática, internet etc.;

2º) A habilidade de mobilizar conhecimentos é mais importante que a aquisição
de conhecimentos teóricos – entendese que as tentativa de elaboração de grandes
síntese teóricas sobre a história, a sociedade e o ser humano, estariam superadas;

3º) O conhecimento é uma construção subjetiva e não apropriação da realidade
pelo pensamento – há forte tendência à negociação de significados e valoração do
conhecimento a partir de uma convenção cultural;

4º) Os conhecimentos possuem todos o mesmo valor  não havendo entre eles
hierarquia quanto à sua qualidade ou quanto ao seu poder explicativo da realidade na
estrutura social;

5º) O apelo à consciência dos indivíduos – por meio das palavras e bons exemplos
dados pelos indivíduos ou comunidades, como forma de construir um caminho para
superação dos problemas da humanidade. (DUARTE, 2008, p. 14  15)

Para o autor essas ideias têm sido amplamente aceitas e gerado fascínio em grande parte dos intelectuais que
pensam a educação. Por isso, defende ser “preciso deixar o terreno da ilusão e do fascínio e adentrar no campo da
crítica a essas ideias e à análise propriamente intelectual” (DUARTE, 2008, p.15; 2003; SAVIANI, 2007).

Para efetuar críticas a respeito da educação escolar e a distribuição dos conhecimentos clássicos na formação
humana é necessário olhar para “o outro lado da moeda” e questionar como a distribuição desigual dos
conhecimentos geram, por meio da escola, a “exclusão social daqueles que se encontram em situação de
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desvantagem em relação ao acesso a esses saberes” (LIBNEO, 2007, p.76). Os conhecimentos clássicos são
definidos por Dermeval Saviani, como aqueles que se firmaram como essenciais, fundamentais, na constituição dos
critérios úteis para “seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico” (SAVIANI, 2011, p.13).

Libâneo (2007, 2013) destaca que a sistematização do saber objetivo em conteúdo de ensino possuem finalidades
práticas de formação do entendimento crítico da realidade e são meios de democratização da sociedade, em que pese
ser democratização “a conquista, pelo conjunto da população, das condições materiais, sociais, políticas e culturais
que lhes possibilitem participar na condução das decisões políticas e governamentais” (p. 33). Por isso, a educação
escolar é meio específico de difusão, transmissão e assimilação do saber elaborado, a qual carrega em si um
significado e conteúdo político quando o fazer pedagógico pautase no objetivo de compartilhar o conhecimento na
sua forma mais elevada (OLIVEIRA & DUARTE, 1987). Neste sentido, é indispensável à prática pedagógica o domínio
da forma e conteúdo, a fim de alcançar a “inserção consciente do indivíduo na sua prática social global” (OLIVEIRA &
DUARTE, 1987, p.40; DUARTE, 2015, 2016).

A mediação pedagógica é o meio pelo qual o professor atua na organização, exposição e distribuição do
conhecimento. Neste aspecto, o professor, por possuir grau de maturação e, teoricamente, preparo profissional para
atuar no tratamento dos conhecimentos escolares na formação de conceitos, é o sujeito responsável pela condução
do fazer pedagógico. Por isso, deve conhecer as bases e conexões do seu objeto de trabalho: os conhecimentos da
sua área de atuação, acumulados ao longo da história, pelo contato e experiência humana com a realidade.

Lígia Marcia Martins, na publicação Os fundamentos psicológicos da Pedagogia Histórico-crítica e os fundamentos
Pedagógicos da Psicologia Histórico-Cultural (2013), apresenta cinco teses sobre a especificidade da escola e do
ensino, são elas: 1ª) Ao ensino escolar cumpre a tarefa de humanização dos indivíduos; 2ª) A humanização do
psiquismo identificase com a superação das funções psíquicas elementares em direção às funções psíquicas
superiores; 3ª) A atividade de ensino conquista natureza específica na forma de educação escolar; 4ª) A formação de
conceitos é a base sobre a qual o psiquismo se desenvolve e a educação escolar se realiza; 5ª) Conceitos cotidianos
e de senso comum não incidem sobre o desenvolvimento psíquico da mesma maneira que os conceitos científicos.

A respeito da mediação no processo de ensino, destaca que as “objetivações materiais e intelectuais se colocam
como dados para as apropriações” [...] e “se revelam como condições imprescindíveis no processo de transformação
do ser hominizado” (MARTINS, 2013, p.131). A apropriação das objetivações materiais e intelectuais, por meio do
processo de ensinoaprendizagem, “circunscrevem a formação da própria consciência” (Idem, p. 131). Sobre isso,
nota:

Os processos de apropriação, de internalização, por sua vez, se realizam no plano das
relações interpessoais; o que significa dizer: ocorrem a partir do universo de
objetivações humanas disponibilizadas para cada indivíduo particular pela mediação de
outros indivíduos, ou seja, por meio de processos educativos (MARTINS, 2013, p.134).

Na quarta tese, trata a formação de conceitos como base sobre a qual devese desenvolver “o ensino escolar voltado
à transmissão dos conhecimentos científicos” (MARTINS, 2013, p. 136). Postulandose em Vigotsky e seu
pensamento a respeito da formação de conceitos na reorganização de todas as funções psicológicas, explica que

a formação de conceitos desponta como um processo que visa à descoberta das
relações internas essenciais que pautam a existência objetiva de cada fenômeno, de
sorte que ao apreender o objeto na vasta gama de relações que o sustenta o sujeito
conquiste consciência sobre ele (MARTINS, 2013, p.137)

O ensino voltado à transmissão de conceitos tem por base a difusão dos conhecimentos estruturados nos conceitos
científicos. Os conceitos científicos constroemse na “tensão problematizadora de uma vasta gama de atividades que
colocam o pensamento em curso, daí que o seu ensino não se identifique com ações casuais e assistemáticas, mas
com ações didáticas específicas” (Idem, p.140). Desta forma, a mediação pedagógica que assume a simplificação do
processo de ensino, tende a atingir a simples e superficial assimilação dos conteúdos, com propensão a desconexão
das estruturas que atuam na organização do pensamento e conhecimento da realidade.

Para pensar criticamente o processo educativo para além da superficialidade e instrumentalização do educando, é
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importante dar atenção às compreensões dos professores acerca da socialização do saber escolar na formação
humana. Ademais, como os docentes compreendem a relação entre educação e sociedade, e as contradições
apresentadas para a formação do homem na atualidade. Outras duas questão relevante a serem postas em pauta
são: “como deve ser a distribuição dos conhecimentos clássicos na atual sociedade” e “como os conhecimentos da
formação docente atuam na estruturação dos conceitos didáticos dos professores e se esse conhecimento auxilia a
sua prática profissional”.

Por falta de espaço para prosseguir na discussão das questões trazidas, essas são apresentadas como possibilidades
de estudos futuros. Na realização dessa tarefa, considerase relevante às investigações posteriores, a análise das
concepções dos sujeitos que ingressam na carreira docente sobre a função da escola e do professor na atualidade e
sobre as finalidades da socialização do saber escolar. Desta forma, é possível ampliar a análise sobre o processo de
formação e prática da docência e as relações que os professores buscam estabelecer com os conhecimentos
específicos de sua área. Para finalizar, compreendese a educação e a prática educativa como ação política inserida
em um contexto de formação cultural, histórica e social, as quais devem destinarse à formação humana e integral dos
indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação dos homens com o meio social é mediado pela interação entre pessoas de maturação e níveis de
conhecimentos diferentes, que transmitem, de forma sistematizada ou não, os conteúdos da cultura, os valores,
crenças e tudo o que compõe a organização da vida em geral. A educação é um dos meios de transmissão desses
conteúdos e pode ocorrer na família, na comunidade, nos espaços religiosos e outros. A educação escolar tem por
objetivo sistematizar os conhecimentos acumulados pela humanidade e transmitilos aos educandos em forma de
conteúdos escolares. Assim, a educação é prática social e é socialmente determinada. Socialmente determinada
porque ocorre no meio social e converge com a organização econômica e política, com as convenções normativas,
religiosas, morais etc. que embasam o desenvolvimento humano e histórico em sociedade (LIBNEO, 2013).

Na atividade de ensino, os conteúdos escolares são, portanto, meio e fim de produção e apropriação da realidade. O
papel político da educação e do professor está na difusão desses conteúdos, para possibilitar a tomada de
consciência e a ação transformadora na atual sociedade. A educação escolar, pautandose na intenção de tornar os
sujeitos críticos a tudo o que compõe sua vida e ao seu posicionamento nela, necessita se apropriar dos
conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos mais elaborados para promover mudanças substanciais nos
indivíduos e na coletividade. Por esta via, docente e atividade educativa compreendemse como agentes de
elaboração de trabalho filosófico, concebido como ferramenta de luta pela mudança cultural e estrutural da atual
sociedade (DUARTE, 2015).

Na atualidade, emerge a necessidade de mudança do sentido apresentado para a educação e o ensino, qual seja: de
via de empregabilidade da classe trabalhadora e manutenção dos privilégios da classe burguesa para a elevação do
nível de consciência do conjunto da humanidade, para definição dos meios de manutenção ou transformação radical
da sociedade. Tal mudança exige pôr os conhecimentos a favor da criticidade, da emancipação de pensamento e da
formação humana.

Para que o conhecimento acumulado atue como força propulsora das modificações sociais necessária, é preciso partir
da realidade, a fim de apontar para “o que somos” e “onde queremos chegar” (HELLER, 1970, p.62) e esses
questionamentos ultrapassam a cotidianidade. Sobre a questão, a escola é considerada, apesar dos limites do seu
modelo, local privilegiado de difusão de saberes imanentes à formação humana e societária. Por isso, é preciso
revelar e discutir quais tendências que apontam ou negam a humanização do processo educativo no bojo dessa
instituição. Além disso, no campo mais amplo das contradições que permeiam o fazer educativo, é importante
reconhecer os elementos objetivos que atuam no desenvolvimento da distância entre o professor e o político, a teoria
e a prática e essa desconexão afetam as concepções de mundo e as práticas pedagógicas exercidas pelos
professores na difusão dos conhecimentos científicos.
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