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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar as discussões de Snyders sobre a educação na 
perspectiva marxista. Esse autor propõe uma pedagogia que luta contra o conservadorismo e 
as ilusões paralisantes a fim de tornar a escola um local de contradições dialéticas, onde se 
percebem as relações conflitantes entre as classes sociais. Ao destacar a importância do 
ensino da cultura universal, o autor reconhece que essa instituição pode exercer um papel 
fundamental na transformação da sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao discutir o pensamento e as contribuições de Snyders acerca da educação há que se 

apresentar, ainda que de forma breve, algumas considerações a respeito do pensamento 

marxista – estabelecido como a base estruturante sobre a qual Snyders constrói seu universo 

teórico. Tendo a realidade e o real percebidos como um espaço determinado pelas estruturas 

materiais e não pelas perspectivas puramente racionais, a concepção marxista estabelece 

novos parâmetros para a compreensão do homem e suas relações.  
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Tendo sua formação influenciada pelo pensamento hegeliano e pela crítica ao mesmo, a 

estrutura do pensamento marxista se inscreve no eixo da esquerda hegeliana que segundo 

Reale e Antisseri (1991, p. 163-4) diferencia-se da direita hegeliana porque “invocava a teoria 

da dialética para sustentar que não era possível deter-se em configuração política e que a 

dialética histórica deveria negá-la para superá-la e realizar uma racionalidade mais elevada”.  

Assim, para ele, a propriedade privada é, portanto, o resultado e a consequência da alienação 

do trabalho humano, Marx discute a tensão entre capital e trabalho, considerando que “à 

máxima produção de riqueza corresponde o empobrecimento máximo do operário”. (REALE; 

ANTISSERI, 1991, p. 188). Assim, concebendo o Modo de Produção como um dos eixos 

centrais do pensamento marxista, o trabalho se apresenta como o principal marco teórico, ou 

seja, compreender o pensamento marxista significa apreender a importância do trabalho para a 

demarcação identitária das sociedades e também dos indivíduos em sua existência. 

Além disso, é importante destacar que para se realizar uma alteração na estrutura social, faz-

se necessário batalhar por uma formação humana que possibilite ao indivíduo a compreensão 

da existência da luta de classe no interior da sociedade. Nesse sentido, Snyders sugere que se 

dê importância aos conteúdos estudados na escola. 

 

2 SNYDERS E EDUCAÇÃO: perspectivas gerais 

 

Os trabalhos de Georges Snyders (1916-2011) buscaram em Antonio Gramsci (1891-1937) as 

bases para contrapor a visão de educação de seus principais contemporâneos no contexto 

educacional francês que discutia o papel social da escola após as transformações ocorridas no 

cenário econômico mundial no final do século XIX. Deste modo, consideramos importante 

contextualizar sucintamente, tais transformações para melhor compreender o contexto no qual 

Gramsci desenvolveu seu relevante trabalho e, em seguida, ressaltar os pressupostos da 

proposta de Escola Unitária nos quais Snyders baseia sua argumentação. 

No final de século XIX, a atividade econômica rompeu as fronteiras dos Estados nacionais 

buscando novos mercados e fontes de matérias-primas em territórios asiáticos, sendo a África 

repartida entre países europeus e demais territórios entre o Japão e os Estados Unidos. Nesse 

contexto, o capital demandou o aumento da produtividade da força de trabalho e, 

consequentemente, sua depreciação (mais valia relativa), aprofundando as desigualdades 

sociais já existentes.  



A formação do proletariado industrial nos grandes centros urbanos viabilizou a formação e o 

fortalecimento de sindicatos e partidos que lutavam pela libertação da exploração capitalista a 

eles imposta, animados pelo ideário socialista proposto por Karl Marx (1818-1883) e 

Friedrich Engels (1820-1895). Dore (1996), explica que, naquela circunstância, o poder 

político dos trabalhadores conseguiu influenciar a indústria, o governo e a sociedade de forma 

sem precedentes na história do capitalismo obrigando a classe dominante a reconhecer um 

fenômeno novo e contraditório: a força política da classe social que lhe é antagônica e a 

impossibilidade de destruí-la. Reconhecendo esse movimento, a classe dominante mantém 

uma escola que preza o ‘conservantismo’ pleiteando uma escola com autoridade indiscutível e 

transformando-a em coisa sua. Segundo Snyders, a classe dominante ao perceber que  

 
(...) as forças da esquerda lhe abalaram o poder, tanto na escola como no mundo do 
trabalho, teve de recuar e essa posição de recuo provocou um ensino o mais vazio 
possível, um ensino com tendência para a indiferença e para o silêncio (...).  
(SNYDERS, 2001, p. 360) 

 
Para manter sua hegemonia, a classe dominante redefine sua estratégia política ampliando as 

negociações com trabalhadores, buscando novos aliados na classe média e estabelecendo nova 

relação entre Estado e sociedade de tal forma que se garantisse a repressão à eclosão socialista 

promovida pelo movimento operário.  

A incompreensão teórica da nova fase da sociedade capitalista por parte dos trabalhadores 

deixou um vazio no campo das soluções que concretizassem uma linha política capaz de se 

adequar às novas condições da luta de classes. No sentido de preencher esse vazio, a 

contribuição teórica e mais original veio de Gramsci que, seguindo o caminho aberto por 

Lenin (1870-1924) na atualização do pensamento de Marx e Engels, concebeu “o novo 

contexto das lutas sociais como o da guerra de posição, momento que requer uma ampla 

frente de combate no campo cultural, unida às frentes econômicas e políticas, para a conquista 

da hegemonia pelas classes subalternas.” (DORE, 1996, p. 147).   

Na “guerra de posição”, Gramsci explicita o posicionamento da sociedade civil na luta pela 

hegemonia e as mudanças que esse posicionamento promove na escola, partindo da crise da 

Escola Tradicional, considerando as características da Escola Nova, e da Escola Politécnica 

(Escola Única do Trabalho) para propor a Escola Unitária.  O pensamento de Gramsci toma o 

homem como ser histórico e, por conseguinte, defende o não-espotaneísmo nas relações 

educativas de modo a fomentar o desenvolvimento crítico-cultural dos indivíduos, a fim de 

gerar os intelectuais orgânicos – aqueles que poderão efetivamente cindir a desigualdade 



social cristalizada no sistema capitalista.  Snyders critica as pedagogias não-diretivas de 

maneira contumaz por privilegiarem um discurso de democracia e liberdade e permitirem, de 

forma dissimulada, a reprodução de um ensino que não atende aos interesses da classe 

trabalhadora, uma vez que os princípios dessas pedagogias focalizam os métodos, não, os 

conteúdos.  

A esse respeito, vale lembrar que “o trabalho educativo implica uma pedagogia, que 

transforma a relação entre a filosofia e o “senso comum”, para criar “bom senso”; nesse 

contexto cabe ao educador mais que o papel de facilitador, pois sua tarefa é a de colocar o 

aluno em posição de sujeito da/na história.” (CUNHA, 2009, p. 65). 

A educação instaura-se, portanto, no cerne de uma concepção racional e racionalista, e é 

dentro desse universo que se estabelece o conteúdo ideológico do saber. A denominada 

Escola Tradicional privilegiava conteúdos humanistas de tradição grega e seu principal 

objetivo era formar aqueles que formariam a classe dirigente, e excluía o trabalho como 

princípio educativo.  

O Movimento da Escola Nova adentrou no país, na década dos anos de 1930, pela influência, 

sobretudo, de Anísio Teixeira, que foi aluno de Dewey, principal expoente dessa concepção 

de educação nos Estados Unidos.  

Segundo Dore (1996), Gramsci aprofundou os aspectos contraditórios da Escola Nova ao 

ampliar a ideia de atividade como mediação entre trabalho teórico e trabalho prático; superou 

a Escola Única do Trabalho (Escola Politécnica) ao apresentar a unidade entre trabalho 

intelectual e trabalho produtivo numa perspectiva cultural: o conceito de trabalho como 

elemento histórico e social que realiza a mediação entre a ordem natural (ciências naturais) e a 

ordem social e política (leis civis e estatais). Na Rússia, a Escola Única do Trabalho propunha 

a unidade entre trabalho intelectual e trabalho produtivo e expressava a luta entre dirigidos e 

dirigentes, sendo Vladimir Ilitch Lenin (1870-1924) seu principal idealizador.  

A referida autora destaca a categoria trabalho na proposta da Escola Unitária e explica:  

A Escola Unitária não é uma proposta desenvolvida como crítica apenas à escola 
tradicional, da qual está excluído o trabalho como conceito formativo. Esse foi o 
caso da Escola Politécnica e da Escola Nova, cuja preocupação em denunciar a 
unilateralidade da escola de base humanista levou a acentuar o papel do trabalho e 
da atividade” no processo educacional. A Escola Unitária leva em conta e supera 
todas essas concepções educacionais. Ao falar de Escola Única, Gramsci exclui o 
adjetivo “do trabalho”, já que a proposição pedagógica por ele formulada não se 



opõe mais a uma escola que desconsidera o trabalho e sim a uma escola dualista do 
trabalho, isto é, a Escola Nova. Se as duas levam em conta o trabalho, esse termo 
torna-se dispensável, mantendo-se apenas o “unitária” como indicador da distinção. 
(DORE, 1996, p. 158) 

Essa abordagem, expressa uma reconfiguração na forma de concepção da própria Escola 

Unitária, no sentido de se estabelecer novas possibilidades de lidar com as questões 

educativas, que assumem uma percepção de escola na qual as relações sociais perpassam a 

dinâmica marxista. Contudo, vale destacar que o eixo teórico central é dado na tessitura da 

teoria gramsciana. 

 

2.1 Algumas críticas de Snyders à concepção de educação e ao papel da escola de Illich5, 

Bourdieu6-Passeron7, e Baudelot8-Establet9. 

 

As discussões de Snyders sobre a educação na perspectiva marxista, sobretudo, no que tange à 

luta de classes, são apresentadas em sua obra que pode ser dividida em duas partes que se 

complementam. No primeiro momento, ele revisa os principais críticos da educação na 

França, nos anos de 1960, mais precisamente, no decorrer do Movimento de Maio de 1968, 

no qual se destacaram Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet e também Illich, defensor da 

sociedade sem escola. No segundo momento, o autor analisa os preceitos da Escola 

Tradicional e da Escola Nova, em que se destaca sua preocupação com os conteúdos a serem 

ministrados com o objetivo de inserir a alegria no processo de ensino-aprendizagem de alunos 

de filhos da classe trabalhadora. 

Esses autores, segundo Snyders, incorrem no erro que ele caracteriza como “desconhecimento 

da luta de classes”, ou seja, ignoram o papel fundamental que esta deve exercer 

impreterivelmente no processo de transformação radical da escola. Nesta perspectiva, a visão 

                                                            
5 Ivan Illich (1926-2002). Autor de várias críticas às instituições da cultura moderna, Illich, pensador austríaco e 
estudioso de várias áreas nas Universidades de Florença, Salzburgo e Pontifícia Universidade Gregoriana, 
escreveu sobre educação, medicina, trabalho, energia, ecologia e gênero.  
6 Pierre Bourdieu (1930-2002). Sociólogo francês, filósofo de formação, Contribuiu de forma significativa para a 
formação do pensamento sociológico do século XX. A educação é uma das temáticas presentes no pensamento 
de Bourdieu que contempla também: cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política. 
7 Jean-Claude Passeron (1930-2002). Sociólogo francês, Passeron escreveu vários livros com Bourdieu, entre 
eles o “Ofício do sociólogo”. A partir de 1970 se distancia deste pensador e continua seus estudos no campo da 
sociologia da cultura e das artes.  
8 Christian Baudelot (1938). Sociólogo francês, Baudelot, professor emérito de sociologia no departamento de 
ciências sociais da Ecole Normale Superieure (Paris) e pesquisador do Centro de Maurice Halbwachs, é um 
estudioso da sociologia da educação e sociologia do trabalho. 
9 Roger Establet (1938). Foi aluno de Althusser. Estudioso da sociologia da educação e sociologia do trabalho, é 
professor emérito na Universidade de Provence. 



gramsciana é apresentada partindo do pressuposto de que no interior da escola da classe 

operária se desenvolvem possibilidades de transformação – luta de classes. 

A escola, segundo Illich, pode ser definida como um lugar circunscrito onde a presença é 

obrigatória, a hierarquia garante a autoridade, o período de ensino antecede o trabalho 

produtivo, ou seja, o trabalho é excluído de seu universo particular. Aqueles que não se 

adequam à rígida disciplina escolar na qual o professor ordena e o aluno obedece, são 

marginalizados e punidos. O autodidata, por exemplo, constitui um problema para o sistema 

de ensino que o considera um desajustado.  

Para Snyders, a escola, nesses moldes, representa um paradoxo: prepara para o mundo 

cortando qualquer vínculo com o mundo. Tal escola conduz à passividade servil e petrifica 

seu papel social em sua forma mais conservadora, não admitindo seu potencial para promover 

uma desejável transformação da sociedade nem uma renovação pedagógica. Ele observa que 

Illich ignora a contribuição progressista dos séculos XIX e XX, desde Maria Montessori até 

John Dewey e os rumos tomados pela pedagogia socialista, trata a pedagogia marxista com 

desprezo e desconsidera o ensino politécnico. Os argumentos de Illich a favor do 

conservadorismo secular provam sua incapacidade de compreender o valor da escola e a 

metamorfose que essa precisa enfrentar. Para esse autor, a escola desenvolve um trabalho de 

instigar a cultura do consumismo há bastante tempo. Dessa forma, não há o que se esperar do 

futuro, visto que essa cultura já estava enraizada. 

As contribuições de Baudelot-Establet caracterizam a Escola Tradicional como aquela que 

separa o mundo real do mundo escolar e, por isso, as suas práticas escolares não estabelecem 

uma relação entre teoria e prática. A partir daí, nessa escola, os conteúdos são ensinados do 

mesmo modo que as habilidades, ou seja, o universo escolar é imaginário, lida apenas com 

problemas fictícios. Contrapondo os pressupostos da Escola Tradicional, esses autores 

defendem que todas as práticas escolares são práticas de inculcação ideológica e, assim sendo, 

a escola poderia promover uma sabedoria autêntica, na qual os conhecimentos adquiridos ou 

construídos tivessem uma utilização produtiva, uma aplicação à produção material, 

estabelecendo assim um vínculo com a realidade na qual ela se insere. 

No campo da sociologia da educação, os autores Bourdieu-Passeron consideram inaceitáveis 

as evocações de aptidões e dotes como fundamento imparcial para a segregação escolar e 

social. Segundo esses autores, a ideologia dos dotes se fundamenta em uma mistificação e não 

em uma investigação para explicar a desigualdade de êxito escolar pelas “desigualdades 



naturais” entre os indivíduos. Assim, os desfavorecidos são convencidos de que seu fracasso 

escolar advém de sua própria falta de dotes. Ao negar essa teoria, Bourdieu-Passeron 

preconizaram a incerteza metodológica da “teoria da herança genética” na qual fatores 

biológicos hereditários influem no desempenho intelectual de indivíduos.  

Como já mencionado anteriormente, Snyders observa que as contribuições dos autores 

Baudelot-Establet e Bourdieu-Passeron, contrapondo à concepção de escola de Illich, 

esforçam-se por demonstrar que a escola não é um bloco único totalmente a serviço da classe 

dominante, mas não validam o potencial revolucionário da escola. Apesar de reconhecerem as 

desigualdades socias, tornam a luta de classes no interior da escola impossível, pois 

consideram que estas lutas dependem de forças políticas precárias. Para esses autores, a 

possibilidade de luta na escola fica bloqueada pelo sistema que a mantém: professores e a 

escola como um todo operam de forma que a ideologia da classe dominante não sofra nem um 

mínimo incômodo e que os explorados permaneçam cúmplices passivos. Sob esse prisma, 

cria-se uma sensação de derrotismo do qual Snyders discorda. 

A escola defendida por Snyders é um lugar de contradições dialéticas inserida na luta de 

classes. O professor é progressista, combatente, ativo na luta dos explorados da qual o aluno é 

participante. O autor reconhece a resistência histórica da classe operária e defende a difusão 

do marxismo como forma de conscientização das classes dominadas e entende que a 

sociologia da educação pode realmente contribuir com a emancipação da classe operária se 

reconhecer os recursos de que as massas dispõem e se deixar de acreditar que 

ideologicamente se basta a si própria. Para esse teórico, a luta de classe inclui a luta da escola 

contra o conservadorismo, o pessimismo, o fatalismo, e contra certas impaciências que 

transformam em renúncias. 

Neste sentido, evidencia-se a visão do caráter contraditório da escola, que não é apenas 

reprodutora, nem revolucionária, mas também um local de confronto de interesses de classes 

antagônicas. Assim, o papel do professor consiste em lidar com essa dinamicidade em que a 

contradição se faz presente nas relações educativas. Desse modo, enquanto existir uma 

sociedade de classes, a escola será, inevitavelmente, escola de classes. Uma vez que a 

burguesia, na concepção de Snyders, tenta transformar a escola de massas em um instrumento 

capaz de subjugar os trabalhadores, a omissão do professor não é uma atitude democrática, 

mas uma ação conservadora, disfarçada sob a aparência de respeito humano. 



As críticas elencadas por Snyders a esses autores foram apresentadas em seu livro Escola, 

classe e luta de classes e constituem a primeira fase de seus trabalhos. A segunda fase de sua 

produção teórica avança em direção às críticas à Pedagogia Tradicional e à Escola Nova que 

são apresentadas a seguir. 

 

2.2 A Pedagogia Progressista 

 

Apesar de reconhecer a importância dos estudos críticos desenvolvidos pelos autores citados 

anteriormente e concordar, parcialmente, com eles, Snyders10 tece comentários a respeito da 

importância de se aproveitar o espaço escolar para estabelecer, em seu interior, possibilidades 

de mudanças, por meio de um ensino que priorize os conhecimentos universais. Enquanto a 

Pedagogia Tradicional e a Escola Nova preocuparam com o papel do professor, Snyders dá 

um destaque aos conteúdos que podem proporcionar a alegria ao estudante da classe 

trabalhadora. Nesse sentido, ele propõe a seleção de conteúdos voltados à formação humana, 

tais como, a música, a literatura e a arte, de maneira geral. Dessa forma, os filhos da classe 

trabalhadora se apropriariam dos conteúdos privilegiados pela classe burguesa. Além disso, 

Snyders defende a ideia de que a partir da seleção dos conteúdos poder-se-ia pensar numa 

metodologia de trabalho cujo maior objetivo não era absorver as “verdades” científicas e 

universais, mas, principalmente, discutir essas verdades. Em se tratando da música, o fato de 

não existir um consenso acerca de qual obra estudar, abrem-se possibilidades ao professor de 

selecionar obras mais próximas da realidade cultural dos alunos da classe trabalhadora para 

proporcionar aos educandos a alegria por meio de uma escuta ativa. Nessa proposta, o aluno 

penetraria no mundo musical, partindo de seu conhecimento de mundo, mas não ficaria 

estagnado, pois poderia conhecer também as vantagens das obras clássicas e contrapô-las à 

cultura musical que possuíam.   

Quanto à metodologia, a mesma seria desenvolvida a partir da concepção de ruptura e 

continuidade. Ruptura no sentido de perceber as diferenças históricas e continuidade de 

acreditar que a verdade não se encontra pronta e acabada, ela se estabelece num movimento 

entre o passado e presente. A verdade em si passa a ser menos valorizada do que a busca da 

verdade. Em outras palavras, ele propõe o método histórico-dialético como estratégia de 

                                                            
10 A proposta pedagógica de Snyders constitui o segundo momento de seu trabalho teórico. Neste trabalho, 
foram priorizados os livros: Para onde vão as Pedagogias não-diretivas? e  A escola pode ensinar as alegrias 
da música? 



ensino-aprendizagem. Dessa forma, o aluno é responsável por essa busca incessante pelo 

conhecimento e o professor adquiria um papel de guia do estudante, diferentemente da forma 

como se comporta o professor da Escola Nova em que o professor acaba se anulando do 

processo para dar relevância ao aluno, diferentemente também da Pedagogia Tradicional em 

que o professor é o centro do processo. Synders propõe um meio termo nessa relação entre 

professor e aluno, sempre mediada pelo conteúdo. Trata-se, portanto, conforme afirma Duarte 

(2012, p. 54) de se posicionar “perante os elementos da cultura humana historicamente 

acumulada” e descobrir as “formas mais adequadas de atingir o objetivo de produção do 

humano no indivíduo”. A busca do conhecimento deve partir do empírico, da observação 

imediata e chegar às abstrações, por meio de análise e, por fim, faz-se o caminho inverso (a 

síntese). 

 

3 A realidade brasileira 

 

Tendo a realidade e o real percebidos como um espaço determinado pelas estruturas materiais 

e não pelas perspectivas puramente racionais, a concepção marxista estabelece novos 

parâmetros para a compreensão do homem e suas relações. A sociedade brasileira, 

atualmente, passa por questões políticas que legitimam a lógica do mercado capitalista sobre a 

questão dos direitos sociais já “consolidados” no país. 

À medida que as mudanças, engendradas pelas forças políticas de direita, demarcam um 

recrudescimento das ações do Estado em relação à democracia, é necessário ampliar a 

reflexão e o debate acerca das questões sócio-políticas que vigoram no Brasil (principalmente 

a partir do segundo semestre de 2016). Ao partir do pressuposto de que o capitalismo carrega 

em seu âmago a consolidação da desigualdade social, Marx demarca novas bases para a 

análise da sociedade, através das quais se discute o modo como as relações sociais (entre elas 

as relações pedagógicas) são produzidas no/pelo sistema capitalista. Nesse âmbito é 

importante tecer algumas considerações em torno do pensamento de Snyders que afirma que 

 

A proclamação de uma escola apolítica acima de classes, alheia à luta de classes, que 
estaria ao serviço da sociedade no seu conjunto e visaria em relação a qualquer criança 
o desenvolvimento, o desabrochamento da sua personalidade, não passa de uma 
“hipocrisia burguesa destinada a iludir as massas”. É precisamente por causa da 
extrema importância da instituição escolar nos Estados modernos que “a ligação entre 
o aparelho político e o ensino é imensamente forte”. Uma das contradições da 
burguesia é não poder “concordar abertamente com isso”. (SNYDERS, 1981, p.31) 

 



A sociedade sob o ponto de vista marxista se instaura como um espaço de tensão, no qual as 

relações de exploração operadas pela burguesia (patrões) sobre os operários (trabalhadores) 

determinam a existência dos homens. É nesse tecido social, marcado pela relação dialética 

entre capital e trabalho que se desenvolve o existir humano, sobretudo, como 

resultado/consequência dos processos materiais inseridos no modo de produção capitalista. 

No campo da educação, a proposta da Escola Sem Partido e a Reforma do Ensino Médio 

(apresentada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) exemplificam a tensão entre os diversos 

atores/grupos sociais, pela qual perpassam, atualmente, as decisões políticas brasileiras. O 

pensamento marxista pode contribuir para analisarmos o contexto em que vivemos, uma vez 

que é possível apontar que o pensamento marxista trouxe contribuições efetivas para o 

(re)pensar/analisar os processos pedagógicos presentes no universo escolar, bem como as 

diretrizes que norteiam a pedagogia e seu arcabouço teórico/prático.  

É, portanto, nesse intrincado eixo de análise, que a percepção de educação se apresenta, tendo 

o trabalho como centro, a partir do qual são irradiados todos os elementos explicativos do 

mundo do homem. É dentro desse conjunto de conceitos/teorias acerca da vida e também da 

educação que se inscreve a noção de omnilateralidade. Intrinsecamente ligada ao pensamento 

de Marx, na visão de Manacorda,  

A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades 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 
consequência da divisão do trabalho. (MANACORDA, 2007, p. 89) 

Considerando os projetos em trâmite, A Escola Sem Partido e a Medida Provisória nº 746, é 

imprescindível despertar a criticidade e o fomento à organização popular, concebidos como 

ferramenta capaz de transformar a realidade e interpor novos modos de configuração social e 

política no Brasil.  

Uma vez que a educação escolar envolve fundamentalmente os elementos sociais constituídos 

historicamente, a (re)significação do papel da escola e sua contribuição para o fortalecimento 

da visão crítica acerca da realidade vivida, lança algumas centelhas de esperança de que uma 

nova sociedade é possível. Tendo em vista que a sociedade do séc. XXI lida com a 

demarcação das diferenças, havendo uma abertura cada vez maior para participação dos 

grupos minoritários no cenário nacional, haverá certamente um fecundo espaço para a 

ampliação dos direitos a uma educação efetiva. 



Enfim, o ato de educar não é neutro e representa sempre um desafio. Espaço necessariamente 

social, o ambiente escolar é, portanto, um efervescente movimento de 

construção/(re)construção de saberes e vivências. Nesse “lugar”, há a exigência de se realizar 

processos/métodos/teorias/concepções educativos através dos quais se formam conhecimentos 

e identidades.  

O homem é um ser relacional, um animal político, conforme já apresentado por Aristóteles. 

Assim, a escola deve ser politizada, desenvolvendo a criticidade, a reflexão, a leitura mais 

aprofundada das práticas políticas e ações sociais, no sentido de perpetuar os espaços de 

cidadania e direitos, balizados pela noção de diversidade e equidade. Destaca-se, portanto, a 

contribuição de Snyders, que, através de sua teoria, desperta em cada leitor a perspectiva de 

que a escola é um lugar em construção, no qual os papéis sociais são historicamente 

constituídos e que o compromisso da educação é com a alegria e a formação de homens e 

mulheres livres e autônomos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora Marx não tenha escrito um livro/texto, especificamente, sobre a educação, em 

diferentes obras (Princípios do Comunismo, Manifesto Comunista, Instruções aos Delegados, 

Crítica ao Programa de Gotha, O Capital), ele formulou, sobretudo, alguns 

princípios/pressupostos que se constituem como importantes referências para uma educação 

de cunho crítico dialético: trabalho como princípio educativo; politecnia e formação 

omnilateral. 

A crítica endossada por esses autores franceses é questionada por Snyders, que vê a 

necessidade de se reconhecer a função da escola dentro de um contexto social, inserindo a luta 

de classes, pois não se pode ignorar o papel fundamental que essa instituição pode exercer na 

transformação das relações sociais. Nesse sentido, o Marxismo é colocado como prioridade 

em seu trabalho e, dessa forma, a escola é considerada um local de lutas, já que, dentro dela, 

percebem-se forças positivas que discordam da posição hegemônica da escola burguesa. 

Snyders, ao discutir a necessidade de a escola ser um local de transformação do aluno, sugere 

que os conteúdos escolares devem ser repensados com o objetivo de promover a alegria do 

estudante. Sua pedagogia apresenta uma preocupação maior com os conteúdos do que os 



métodos. Baseando-se na matriz marxista, suas propostas levam a crer que a transformação do 

aluno ocorrerá por meio de uma renovação pedagógica e com a introdução de conteúdos 

culturais. Dessa forma, a escola seria um local de satisfação cultural e existencial. Por fim, 

Snyders é consciente de que o modelo de uma pedagogia progressista pode levar o aluno a um 

conhecimento verdadeiro e científico, possibilitando-lhe uma formação consciente do 

conhecimento acumulado pela humanidade, tornando-o capaz de criticar, inclusive, as 

relações desiguais presentes na sociedade.  
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