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SINOPSE 

No livro Pedagogia histórico-crítica e o desenvolvimento da natureza humana o leitor vai 

encontrar uma defesa do trabalho docente e da função clássica da educação escolar. 

Entendemos que desvelar o real para além de suas aparências visíveis e imediatas do cotidiano 

é socializar a todos os indivíduos a possibilidade de aprender o que de mais desenvolvido o 

gênero humano alcançou até o momento. É por isso que a escola deve ter como função 

transmitir o saber sistematizado em suas formas mais desenvolvidas, expressos nos 

conhecimentos clássicos das Ciências, das Artes e da Filosofia. A educação escolar desempenha 

um papel fundamental, pois é por meio dela que os seres humanos têm a possibilidade de 

desenvolverem suas máximas capacidades e possibilidades. Apenas nossas relações sociais 

cotidianas darão conta de nossa constituição enquanto seres sociais, no entanto, o que a 

pedagogia histórico-crítica defende é a possibilidade do desenvolvimento das máximas 

capacidades humanas e são estas que não estão imediatamente disponíveis em nossas relações 

cotidianas e devem ser teleologicamente produzidas pelos seres humanos, para que possamos 

ter acesso a elas. Ao analisar o trabalho como categoria fundante do ser social, podemos 

compreender como se dá a relação dialética da ação humana com a natureza e por que essa 

relação é fundamental para a compreensão do desenvolvimento social da natureza humana. 

Analisar as relações entre o trabalho educativo e a natureza humana nos permite a 

compreensão dos fundamentos ontológicos da pedagogia histórico-crítica, compreendendo os 

limites da atividade educativa nas relações sociais capitalistas e suas possibilidades de vir a ser 

na proposição de uma teoria pedagógica que entende dialeticamente as relações entre 

educação e sociedade, bem como a sua especificidade enquanto um espaço que, ao promover 

diretamente o máximo desenvolvimento dos indivíduos, contribui indiretamente para a 

transformação das bases sociais. Em um momento de ataque ao conhecimento, desqualificação 

da função da escola e do trabalho dos professores, este livro traz sólidos fundamentos que 

somam esforços na construção coletiva da pedagogia histórico-crítica, sendo destinado a todos 

que tenham interesse numa educação crítica e revolucionária, em especial, aos professores e 

alunos dos cursos de licenciaturas e demais profissionais da educação. 

 

ORELHA 

Logo no início temos uma belíssima introdução que estabelece rica articulação entre Marx, a 

ontologia de Lukács, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, apanhando 

com precisão seus fundamentos. As mediações bem construídas e articuladas entre Saviani e 

Marx são extremamente eloquentes e coesas, apresentando um elemento analítico que nos 

instiga a querer saber mais desses temas. A relação teleologia/causalidade é apresentada em 

toda sua profundidade fundamentando-se nos clássicos. Essa relação é mediada com “a escolha 

entre alternativas”, presente no ato teleológico do trabalho educativo – na inspiração lukacsiana 

– que ampliam a condição humana para além de seu presente, ou seja, falar no ser humano é 

compreender seu ser a fim de intencionalmente produzir seu dever ser. Esse dever ser é 

amarrado com a emancipação humana, reconhecendo as determinações do ser dos homens na 

ordem burguesa. O trabalho educativo, portanto, deve levar em conta a luta de classes e o 

impedimento das relações sociais de produção burguesas à elevação da humanidade em cada 

indivíduo singular. O conhecer do ser exatamente assim na ordem burguesa é fundamental para 

alimentar o processo de elevação dos patamares de individualidade social que, no limite, 

necessitam da superação das relações sociais ora vigentes. Prof. Dr. Edson Marcelo Húngaro 

(FEF/UnB). 



APRESENTAÇÃO

A pedagogia histórico-crítica tem seu marco inicial no ano 
de 1979, tendo como principal referência as produções da década 
de 1980, com destaque para os livros: Pedagogia Histórico-Crítica: 
Primeiras Aproximações (1991) e Escola e Democracia (1983), ambos 
de Demerval Saviani. Durante esses anos iniciais, em especial as 
décadas de 1980 e 1990, foram poucas as produções que ampliaram 
as discussões teóricas dessa pedagogia. A maioria delas foi relatada 
por Marsiglia (2016), mas um expressivo aumento da produção teó-
rica se deu a partir do Seminário Pedagogia Histórico-Crítica: 30 anos, 
realizado pelo grupo Estudos Marxistas em Educação na Unesp de 
Araraquara, entre os dias 15 a 17 de dezembro de 2009 (SILVA, 2013).

Dessa forma, pode-se dizer que nesses primeiros 30 anos 
(1979-2009) a pedagogia histórico-crítica teve suas formulações 
iniciais sistematizada e conhecida, em especial no âmbito acadêmico, 
mas foi a partir de 2009 que houve um expressivo crescimento na 
produção teórica dessa pedagogia, sendo que boa parte dessas novas 
produções (2009-2019) ainda não foram analisadas em seu conjunto.

O protagonismo nesse aprofundamento teórico se deu mediante 
os estudos coletivos de diferentes pesquisadores, em especial do refe-
rido grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar da Unesp de Araraquara, responsável por dezenas 
de teses e dissertações que tiveram como objeto o desenvolvimento 
da pedagogia histórico-crítica e de seus fundamentos psicológicos 
vinculados à psicologia histórico-cultural.

Esse grupo também foi responsável e/ou apoiou a organização 
de importantes eventos temáticos sobre a pedagogia histórico-crítica, 
dos quais quero destacar, além do seminário dos 30 anos já citado, o 
Congresso Infância e Pedagogia Histórico-Crítica realizado na Ufes em 
Vitória, entre os dias 18 e 20 de junho de 2012; o Congresso Pedagogia 



Histórico-Crítica: educação e desenvolvimento humano realizado na 
Unesp de Bauru, entre os dias 6 e 8 de julho de 2015; a XI Jornada 
do HISTEDBR, que teve como temática A Pedagogia Histórico-Crítica, 
a educação brasileira e os desafios de sua institucionalização realizada 
na Unioeste, em Cascavel, entre os dias 23 a 25 de outubro de 2013; 
a XIV Jornada do HISTEDBR, que teve como temática Pedagogia 
Histórico-Crítica, educação e revolução: 100 anos da Revolução Russa 
realizada na Unioeste, em Foz do Iguaçu, entre os dias 3 a 5 de maio 
de 2017; o Congresso Pedagogia Histórico-Crítica: em defesa da escola 
pública e democrática em tempos de Projetos de Escolas sem Partidos 
realizado na Unesp, em Presidente Prudente, entre os dias 11 a 13 
de julho de 2018 e neste ano a realização do Congresso Pedagogia 
Histórico-Crítica: 40 anos de luta por escola e democracia, na UFBA, 
em Salvador, entre os dias 10 a 12 de setembro de 2019.

Destaco que todos esses eventos realizados foram registra-
dos em publicação de livros com as falas das mesas em formato de 
artigos e também o registro dos anais com centenas de trabalhos 
apresentados pelos congressistas. Somam-se a esses eventos as 
teses, dissertações, artigos e números temáticos de importantes 
periódicos brasileiros, além da elaboração de diretrizes curriculares 
e experiências de implantação da pedagogia histórico-crítica em 
redes públicas de ensino.

Ao destacar o processo de desenvolvimento da produção 
atual da pedagogia histórico-crítica com ênfase no período de 2009 
a 2019, quero localizar os estudos apresentados neste livro como 
sendo fruto da participação ativa deste pesquisador em todos os 
eventos listados, bem como do aprofundamento que venho fazendo, 
desde o mestrado e doutorado, sobre os fundamentos dessa teoria 
pedagógica.

Neste livro, apresento um estudo sobre a natureza humana 
para entender, em suas múltiplas determinações, como a educação 
escolar pode contribuir para o máximo desenvolvimento dos seres 
humanos. Entendendo que o trabalho é o que constitui o ser social e 



é por essa ação transformadora dos seres humanos sobre a natureza 
que nos transformamos e nos desenvolvemos. Entendendo também 
que para maximizar esse desenvolvimento da natureza humana é 
preciso agir teleologicamente para esse fim e é nesse processo que 
a educação escolar tem sua especificidade.

O livro foi dividido em três capítulos, sendo que no primeiro o 
objetivo é analisar os principais fundamentos filosóficos da pedagogia 
histórico-crítica e um breve histórico da sua criação e desenvolvi-
mento. Partindo do geral para o específico, apresento uma visão ampla 
ao leitor sobre essa teoria pedagógica para, na sequência, aprofundar 
a análise das relações entre teleologia e trabalho educativo.

No capítulo dois discuto como a ação transformadora do ser 
humano sobre a natureza desenvolveu, ao longo da história, as con-
dições para o desenvolvimento social coletivo do conjunto dos seres 
humanos e como o resultado dessa ação transformadora propiciou 
o acúmulo da cultura, algo específico à nossa espécie. Forma-se e se 
desenvolve, dessa maneira, aquilo que Saviani (2011c, p. 13) chamou 
de “segunda natureza” e é especificamente sobre o desenvolvimento 
desta segunda natureza que a pedagogia histórico-crítica tem ali-
cerçado os seus fundamentos de ensino. Por isso, apresento nesse 
capítulo um aprofundamento nesses conceitos.

No capítulo três aprofundo as discussões sobre o trabalho 
educativo. Por se tratar de um conceito fundamental ao entendimento 
da pedagogia histórico-crítica, inicio o capítulo com a conceituação 
dada por Dermeval Saviani (2011c), baseando-se em fundamentos 
marxianos. Para isso, apresento uma discussão com suas principais 
referências nessa conceituação, fazendo uma detalhada análise desse 
conceito. Na sequência, apresento uma análise sobre teleologia 
e casualidade e suas relações com o trabalho educativo. Fazendo 
uma discussão de como os processos causais das relações humanas 
têm uma relação dialética com a ação teleológica desenvolvida no 
trabalho educativo, em especial na formação de funções psicológicas 
superiores e pelo autodomínio da conduta.
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PREFÁCIO

Em que consiste a atividade que tem por finalidade especí-
fica a plena humanização de cada pessoa? Este livro, inserido na 
corrente educacional conhecida como pedagogia histórico-crítica, 
toma como ponto de partida os estudos realizados pelo professor 
Dermeval Saviani, para responder a essa pergunta, explorando 
aspectos essenciais do conceito de trabalho educativo.

Na filogênese, a atividade de trabalho surgiu como uma 
mudança qualitativa nas relações entre os seres humanos e o res-
tante da natureza. Desde o Paleolítico, os seres humanos passaram 
a produzir meios a serem empregados nas atividades voltadas à 
satisfação de suas necessidades. Entre esses meios destacam-se os 
instrumentos, empregados para se agir sobre a natureza, e a linguagem, 
empregada para se agir sobre a mente e sobre as ações das pessoas. 
Ao longo de milhares de anos, esses dois tipos de mediação foram 
se tornando cada vez mais complexos, resultando em profundas 
transformações do mundo no qual vivem os seres humanos e da 
própria natureza humana.

O trabalho educativo dirige-se à natureza humana e busca 
transformá-la em determinadas direções, como mostra o presente 
livro. Da mesma forma que os seres humanos aprenderam a não 
depender inteiramente dos acasos da natureza para terem o que 
comer e beber, também aprenderam que a formação de uma pessoa 
não deve ser deixada ao sabor dos acasos da natureza e da convivên-
cia social cotidiana. Podemos transformar deliberadamente a nós 
mesmos, já que a natureza humana não é uma realidade imutável. 
Isso, porém, não significa que a individualidade de uma pessoa 
(criança, jovem ou adulto) seja algo que se submeta passivamente 
às intencionalidades educativas de outrem.



O trabalho educativo sempre envolve atividade tanto por parte 
de quem educa como de quem é educado. Os graus possíveis de 
consciência e autoconsciência são, nesse caso, muito variáveis, mas 
por menos clareza que uma pessoa tenha dos aspectos e processos 
envolvidos em sua formação, ela jamais estará numa condição de total 
passividade. Quando, por exemplo, as pessoas têm sua subjetividade 
manipulada pela propaganda de uma forma tal que elas internalizam 
necessidades consumistas, sem que tenham consciência de que estão 
sendo manipuladas em função de interesses mercadológicos, elas 
não são objetos passivos. Tanto sua subjetividade como seu compor-
tamento colocam-se em ação para que as necessidades consumistas 
sejam internalizadas e para que os comportamentos consumistas 
sejam formados. A atividade de propaganda é o que poderíamos 
chamar de uma atividade educativa negativa do ponto de vista ético, 
mas é inegável que ela educa ao formar hábitos consumistas.

Bem mais complexo é o processo de se educar uma pessoa 
tendo-se em vista seu pleno desenvolvimento humano. Mas a maior 
complexidade desse trabalho educativo, em comparação com a 
ação educativa realizada pela propaganda voltada à produção de 
hábitos de consumo, não implica a negação da possibilidade de se 
agir intencionalmente sobre o desenvolvimento de uma pessoa. 
Necessária se faz, porém, a referência da dialética para que sejam 
superadas visões fortemente enraizadas no senso comum. Uma 
delas é a de que as pessoas seriam inteiramente determinadas pela 
natureza (genética), ou por forças do além (os astros, predestinação 
etc.) ou pelas condições do meio. Em qualquer uma dessas versões 
deterministas pouco ou nada poderia fazer o trabalho educativo, 
restando-lhe, quando muito, a possibilidade de identificar e apoiar 
pessoas possuidoras de talentos especiais, em geral consideradas 
como uma minoria em meio à multidão indiferenciada.

Outra visão equivocada seria a de que não existem deter-
minações e que todo indivíduo é ilimitadamente livre desde que 
assim o queira. Nessa perspectiva, o indivíduo pode ser o que qui-
ser, bastando que tenha a capacidade de sonhar e de acreditar em 



seus sonhos. Nessas visões igualmente equivocadas está ausente a 
análise da dialética entre determinação e liberdade ou, para usar os 
termos de Lukács que o professor Efrain Maciel e Silva incorpora à 
sua análise, a dialética entre causalidade e teleologia. A causalidade 
transforma-se em teleologia e esta se transforma naquela. No tra-
balho educativo, essa dialética mostra-se nas relações entre o que o 
indivíduo é e o que ele pode vir a ser em seu pleno desenvolvimento 
como ser humano. Nesse caso, as possibilidades eticamente positivas 
desse vir a ser impõem-se como um dever ser das ações educativas.

Ao concluir com o autor deste livro o seu percurso de aná-
lise do conceito de trabalho educativo, o leitor talvez seja levado a 
questionar um bordão que tem sido muito repetido atualmente, o 
de que “a escola ensina e a família educa”. O conceito de trabalho 
educativo leva-nos à conclusão de que tanto a escola como a família 
ensinam e educam, o que não significa que o desenvolvimento de 
uma pessoa se reduza à somatória dessas forças educativas.

Araraquara, 19 de junho de 2019.

Prof. Dr. Newton Duarte

Professor titular da Unesp/Araraquara
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