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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Ao completar duzentos anos do nascimento de Marx em 5/08/2018 e, mais de um século (135
anos de sua morte), o seu legado teórico-prático às Ciências Sociais, tem evidenciado durante
todo esse tempo que o fundador do Marxismo está mais vivo do que nunca, por isso discutir
suas ideias seminais como pretendemos neste artigo, é uma das formas de demonstrar a
vitalidade e atualidade de suas ideias no campo educacional, especialmente quando se aprova
no Brasil, uma lei conservadora do ensino médio que, se contrapõe frontalmente, com tudo
aquilo que foi proposto à mais de 150 anos por Marx(1848). Assim, neste texto se discute a
concepção Marxiana de Educação, ou seja, aquela propiciada a partir das obras de Marx e
Engels, especialmente de sua produção científica, considerada como de maturidade intelectual
materialista histórico-dialética, onde seus autores já tinham realizado uma ruptura
epistemológica em relação às ideias pretéritas, que ainda representavam uma certa influência
dos “jovens hegelianos de esquerda”, grupo de intelectuais, do qual fizeram parte no início de
suas carreiras. Destacando os principais pontos da proposta de educação dos fundadores do
Marxismo, este artigo enfatiza que, não se pode analisar a concepção propositiva de educação
marxiana, sem considerá-la como produto e, ao mesmo tempo, processo históricos do
contexto social das relações capitalistas de seu tempo e, do conjunto das lutas políticas



travadas pelo proletariado revolucionário para denunciar as desigualdades sociais da
sociedade burguesa e, principalmente para transformá-la, rumo à uma nova utopia social de
base humanizada e politicamente autoemancipada, ou seja, uma sociedade “sem classes”.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Sociedade Capitalista; Concepção Marxiana; Utopia
Social; Autoemancipação Humana.

INTRODUÇÃO

O ano de 2018 marca os 200 anos de nascimento de Karl Marx (1818-1883), e a

discussão de seu legado, também apresenta uma análise crítica da educação capitalista e, ao

mesmo tempo, assinala as reais possibilidades de uma sociedade autenticamente socialista,

que se realizaría em todas as dimensões sociais da vida, inclusive na educação, que através de

uma ação pedagógica, politicamente transformadora, pretendia contribuir para acelerar as

mudanças estruturais deflagradas por um processo revolucionário de base, rumo à utopia

social de autoemancipação humana. Marca também os 101 anos da revolução socialista russa,

em cujo governo até 1924, liderado por Lênin (1870-1924), se implementou uma proposta de

educação marxista, com ênfase nas contribuições de Marx, Vladimir Lênin (1870-1924);

Nadezhda Krupskaya (1869-1939); Pavel Blonski (1884-1941); Mösey Pistrak (1888-

1937)1; Anton Makarenko (1888-1939) e; entre outros educadores socialistas da época.

Assim, discutir na emergência do século XXI, a importância das contribuições de

Marx à construção de um processo de educação socialista, assim como de suas idéias

seminais nesta área, só reafirma a vitalidade de sua vasta produção científica, hoje

considerada patrimônio da humanidade e, ao mesmo tempo, a atualidade de seu legado, para

se pensar uma outra educação para a América Latina, que implemente, não apenas na Escola,

mas na sociedade em geral, uma imensa pedagogia do exercício do político, em prol da

construção de uma nova sociedade, autenticamente humanizada e autoemancipada.

Este artigo está estruturado em quatro partes principais. Na primeira parte,

focalizamos a concepção marxiana de educação, como uma das dimensões sociais,

possibilitada pela análise crítica da sociedade capitalista, feita por Marx em “O Capital”

(1867), e demais obras, que foram ao mesmo tempo, de elevado nível gnosiológico,

ontológico e de conjuntura sócio-histórica e política. A seguir, reconstituímos a trajetória da

1 Ainda que fontes oficiais da época mencionem 1940 como o ano de morte de Pistrak. A data de seu
fuzilamento pelo governo de Stalin foi em 1937, que escondeu esta informação até 1940.



metodologia de pesquisa empregada neste estudo.

Na terceira parte, apresentamos a proposta de educação marxiana, cuja contribuição,

foi concretamente experienciada por educadores soviéticos, após a Revolução de Outubro de

1917, propiciando que o analfabetismo fosse erradicado na Rússia e, a quase totalidade de sua

juventude, fosse escolarizada.

Na quarta parte, analisamos a realidade educacional, que serve como “locus”

observacional da pesquisa de campo sobre o assunto na Amazônia.

Finalmente, à guisa de conclusões, apresentamos nossas considerações finais, na

expectativa de que, este texto, possa de alguma forma, contribuir no aprofundamento do

debate sobre a necessidade de uma educação, fundamentalmente crítica e revolucionária, que

tenha como ponto de preocupação central, contribuir no processo de construção de uma

sociedade democraticamente real e politicamente autoemancipada, no Brasil e no mundo.

A CONCEPÇÃO MARXIANA DE EDUCAÇÃO

Muito embora não exista em nenhuma obra de Marx (1818-1883) e, nem mesmo um

capítulo específico, em que ele tenha apresentado uma preocupação em construir uma teoria

científica completa sobre educação, a maioria dos estudiosos de sua vasta produção científica,

costuma enfatizar que, ao longo de sua trajetória intelectual e de militância política, ele fez

inúmeras considerações sobre o assunto, especialmente em “O Capital” (1867); “Teses Sobre

Feuerbach” (1845); “Instruções aos Delegados das Províncias” (1866) e; “Crítica ao

Programa de Gotha” (1875), além das obras em parceria com Engels (1820-1895), como nos

casos de “A Ideologia Alemã” (1846) e o “Manifesto do Partido Comunista” (1848).

Assim, com base nesses escritos, podemos considerar que em Marx (1867), a

educação é um produto e um processo sócio-histórico, ou seja, uma atividade humana

socialmente construída pelos sujeitos sociais que estabelecem relações sociais no mundo

social em que convivem, razão pela qual, reflete sempre dialeticamente, as condições

materiais de existência desses interatores em uma sociedade, historicamente contextualizada.

Dessa forma, a educação enquanto uma atividade social e humana, difere de sociedade

para sociedade, em seus diversos contextos sócio-culturais e históricos, onde entre outras

teses fundamentais de sua concepção, é a de que, a condição e a posição sócio-

economicamente da classe social que detém os meios de produção, determina o seu modelo,

ou seja, a sua forma social dominante, assim como suas práticas sócio-pedagógicas e, ainda



seu papel político e ideológico, enquanto visão de mundo, socialmente compartilhada,

especialmente pelas classes sociais dominantes em uma sociedade de classes, como no caso

da Sociedade Capitalista atual.

Neste sentido, a educação é, também um ponto de vista de classe, razão pela qual, é

quase que um princípio postulatório marxista, que a classe social que tiver a capacidade para

comandar o processo educativo no próprio processo de produção da sociedade, terá

assegurado a sua hegemonia, ou seja, a sua direção moral e intelectual na sociedade de

classes. Desse modo, Marx (1848), assinalou que a possibilidade de vitória de um

Proletariado revolucionário, internacionalmente unificado, contribuiría para a socialização da

educação, extirpando a fetichização educacional como domínio exclusivo da burguesia,

elevando as massas exploradas, de uma consciência ingênua e analfabeta em direção à uma

educação conscientizadora, mais qualitativamente científica e politizadora.

Convém ressaltar que, para Marx (1992), no processo educativo, professores e

educandos, não são sujeitos sociais isolados e separados, como nas concepções conservadoras

de educação; mas ainda que distintos, são dialeticamente relacionados, razão pela qual, ambos

ensinam e aprendem ao mesmo tempo, na relação processual da ação educativa.

Assim, nesta relação social, os sujeitos sociais direta e/ou indiretamente envolvidos no

processo educativo, constroem a educação e, como tal, a “práxis” humana, mediando a

consciência do professor em relação aos seus alunos, unifica o processo educacional enquanto

uma síntese nova e qualitativamente superior. Neste processo relacional dialético da

educação, especialmente de uma educação crítica, o professor embora parta de uma ação

cotidiana concreta, aparentemente simples e superficial, não faz dela o seu “ponto de

chegada”, mas reflete-o criticamente em suas dimensões mais complexas e profundas, até

alcançar a sua verdadeira essência socialmente transformadora, objetivando não apenas,

ampliar o nível de conscientização política dos sujeitos sociais envolvidos no processo

educativo, mas principalmente, contribuir no processo de sujeitos sociais politicamente

combativos, para transformar as estruturas dominantes da ordem social estabelecida, em busca

de uma sociedade igualitária e, politicamente autoemancipada.

Parafraseando Marx (1846), enfatizamos que, “se a educação fosse apenas uma ação

prática superficial, não haveria necessidade de professores”, mas este nunca deverá erigir-se,

enquanto uma autoridade “autoritária”, de forma alienada em relação ao coletivo dos alunos,

mas como um politizador da aprendizagem para um conhecimento mais sistematizado, e

cientificamente crítico, o que equivale a dizer-se que, a concepção marxiana de educação, não



é empiricista e conservadora, mas uma concepção humanizada e politicamente

compromissada com uma educação integral e socialmente transformadora.

Assim, os sujeitos sociais ao estabelecerem suas relações sociais, de acordo com suas

condições materiais de existência, produzem também suas idéias, suas concepções de mundo

e suas diferentes formas de educar, contudo em uma concepção marxiana de educação,

conforme o próprio Marx (1845), assinalou, “não basta apenas interpretar o mundo, mas é

preciso transformá-lo” e, em uma sociedade capitalista em crise estrutural em nível mundial,

como a que atualmente (con)vivemos, mais visível se torna a importância e a atualidade dos

aportes teóricos deste “gênio” das Ciências Sociais, por assinalar as reais possibilidades de

uma educação revolucionária no processo de construção de uma nova utopia social, baseada

em relações sociais “sem classes” e solidariamente mais humanizantes.

TRAJETÓRIA DA METODOLOGIA DA PESQUISA

Este estudo relaciona dois níveis de investigação: um teórico e outro empírico.

Inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a crítica da educação

capitalista, analisada por Marx em suas obras e, ao mesmo tempo, quais as contribuições de

seu legado no campo educacional para se construir uma educação de base socialista que,

efetivamente, contribua à formação de cidadãos e não de súditos. Para tanto, selecionamos as

principais ideias e teses deste âncora teórico, assim como, de seus mais expressivos

representantes nesta área, tais como, Engels, Lênin, Krupskaya, Pistrak e Makarenko, entre

outros. A seguir, realizamos, uma pesquisa de campo sobre a educação neo-liberal capitalista

brasileira, que desde seus primórdios, sempre trilhou por uma educação elitista e, hoje mais

do que nunca, em tempos de ajuste estrutural do Capitalismo mundial em crise, tem se

direcionado por uma reforma do ensino, enquanto instrumento mercadológico a serviço dos

interesses do grande capital.

A pesquisa de campo, se direcionou aos professores e alunos do ensino médio de uma

escola pública, na qual lecionamos durante três anos para realizar a referida investigação

posteriormente ampliada à educação superior da Amazônia, selecionando-se enquanto

“lócus” observacional da pesquisa, as 3 maiores universidades públicas da região: a

Universidade Federal do Pará - UFPª; a Universidade do Estado do Pará – UEPA e, a

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, consideradas também as mais antigas em

relação às demais IFES da Amazônia.



A pesquisa de nível empírico, teve como objetivo, constatar o tipo de educação

viabilizada nesses dois níveis de ensino (Médio e Superior) e verificar até que ponto, seus

alunos e professores conhecem as contribuições de Marx na área de educação e, se tais

aportes teóricos, são inspiradores à realização de uma educação mais crítica e revolucionária

em relação a de ”modelo-padrão”, reduzida à acumulação e reprodução capitalista da

sociedade de consumo.

Os instrumentos de pesquisa de campo foi a aplicação da técnica da Entrevista semi-

estruturada, cujas informações depois de sistematizadas em matrizes-analíticas, foram

interpretadas, tomando-se por base o paradigma materialista histórico-dialético, referencial

inspirador deste estudo para análise das “falas” dos entrevistados.

Finalmente, resta dizer que, ao tomarmos como paradigma metodológico o

Materialismo histórico-dialético, reconhecemos que a teoria e prática são dialéticamente

relacionadas e, fazem parte de um mesmo processo de construção do trabalho científico. A

teoria da práxis é, pois ponto de partida e ponto de chegada do conhecimento científico, e é,

ao mesmo tempo, o fundamento de interpretação do conhecimento do mundo social em que

convivemos e, necessidade histórica de sua transformação, por isso, Marx (1986), asseverou,

não basta apenas interpretar o mundo, mas fundamentalmente, transformá-lo.

PROPOSTA MARXIANA DE EDUCAÇÃO

Tomando por base as obras mencionadas no primeiro tópico, em que Marx (1818-

1883), apresenta uma concepção crítica da educação capitalista e, consequentemente, uma

proposta de educação de base socialista, pode-se observar em sua proposição, entre outras, os

seguintes pontos principais:

a) SISTEMA EDUCACIONAL PÚBLICO, GRATUITO E DE

QUALIDADE: A necessidade de um ensino público, gratuito e de qualidade à

todas as crianças com abolição do trabalho infantil sob às condições de exploração

capitalista. Nesse aspecto Marx (1867), almejava e defendia uma educação laica,

pública e gratuita. Não de um ensino qualquer, mas um ensino politécnico de

elevada qualidade, propiciado pelas instituições públicas, pois segundo ele, o ensino

privado não passava de empresas capitalistas, tais como “fábricas de salsichas”,

“cujo único intuito é gerar lucros para seus donos”. (1867, Cap. 14).



Uma de suas principais críticas sobre a Sociedade Capitalista dirige-se ao

embrutecimento e à deformação na indústria, onde a divisão do trabalho reprime a

imaginação criadora do trabalhador, mutilando a sua capacidade produtiva que o

transforma em um “ser” alienado, ou seja, em uma “simples” peça de

prolongamento da máquina a serviço do capital. Analisando criticamente o papel da

educação capitalista, Marx (Op. Cit...), enfatiza que a indústria moderna

transformou-a em um fator de mero adestramento para o mercado de trabalho, em

favor da acumulação capitalista, recrutando crianças e mulheres como mão-de-obra

barata para servir ao capital. Neste sentido, Marx (Ibid, Idem...), defende a abolição

do trabalho infantil nas fábricas em sua forma de exploração capitalista, embora

vincule teoria à prática como forma de integrar o ensino à produção material, como

princípio pedagógico de não dicotomizar o trabalho intelectual do trabalho manual;

b) INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO AO PROCESSO

PRODUTIVO: Marx (1867), enfatiza que há necessidade de se integrar o ensino

intelectual, à educação física e aos avanços científicos e tecnológicos, evitando-se

que os jovens e adolescentes recebam uma orientação profissional restrita, mas

politécnica, pois a superespecialização em uma só função, além de empobrecer o

intelecto, ainda dificultaría a sua inserção futura no mercado de trabalho, face a

inadequação do trabalhador em outros tipos de trabalho, por ocasião de mudanças

nos processos produtivos.

Desse modo, na concepção marxiana de educação, se pode também

vislumbrar a dimensão de uma indissociabilidade dialética entre educação geral e o

próprio processo de trabalho produtivo, enquanto princípio científico e educativo da

educação;

c) IMPLANTAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL: Neste

aspecto Marx (Op. Cit...), defende incisivamente o desenvolvimento de uma

educação que propicie a formação integral da personalidade humana, desenvolvendo

todas as suas potencialidades, não apenas cognitivas, mas ao mesmo tempo,

artísticas, ecológicas, culturais, recreativas, políticas e sociais, possibilitando aos

indivíduos uma formação integral, enquanto sujeitos plenamente desenvolvidos e

humanamente autorrealizados;

d) DESENVOLVIMENTO DE UMA GESTÃO COMUNITÁRIA: À



Comunidade, é atribuído o papel educativo que, deveria transformar o modelo de

educação tradicional, centrado na educação oficial e na competição, em uma

educação nova, baseada na cooperação e na reciprocidade, implicando em uma

relação mais aberta e integrada entre a Escola e Comunidade e, consequentemente,

mais humana, realista e enriquecedora.

Assim, para Marx (1848), a educação do futuro deverá ser comunitária, politécnica,

laica e gratuita, conjugando a formação geral com educação física e o mundo do trabalho

científico e tecnologicamente avançado. Esta educação seria gerida pela comunidade e

poderia libertar-se da violência ideológica simbólica veiculada pela Escola do Estado

Burguês, representada pela Escola Oficialesca e pela religião alienante, tornando-se uma

educação humanizante, acessível a todos. Além disso, todo o material escolar deveria ser

distribuído gratuitamente sob a administração dos professores a todos os alunos.

FORMAS DE EDUCAÇÃO VIVENCIADAS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA

AMAZÔNIA

A pesquisa de campo foi realizada no ensino médio e na educação superior da

Amazônia, para qual, selecionamos como “lócus” observacional, um estabelecimento de

ensino público de grande porte situado no bairro do Telégrafo, em Belém/PA, capital do

estado do Pará, e mais  três (3) universidades, consideradas as mais antigas da região, ou seja,

a Universidade Feral do Pará, além da Universidade Federal do Amazonas, e, a Universidade

do Estado do Pará, na qual lecionamos no Curso de Pedagogia.

O problema central desta investigação de campo, foi o conhecimento ou não da

educação de base socialista proposta por Marx (1848) e, até que ponto os professores se

inspiravam neste tipo de proposta, no ensino que ministravam nestas instituições públicas.

No caso, da instituição de ensino médio, tanto os alunos como os professores das

disciplinas de Filosofia e Sociologia, enfatizavam que não conheciam os estudos de Marx no

campo da educação, pois enquanto os professores, pedagogos que eram por formação

superior, quase nada lhes foram ensinados sobre o assunto, portanto, aquilo que desconheciam

não poderiam aplicar em sala de aula. Sobre este aspecto dos docentes, enquanto sujeitos da

informação desta pesquisa, basta conferir por suas próprias “falas”, quando dizem que:

Não, nós não vimos esse assunto no Curso de Pedagogia. Ouvi falar muito
vagamente sobre Marx, como um economista determinista, que levava tudo



para o lado do econômico. Nem mesmo ouvi falar que ele se reportou sobre
o ensino e a educação (PROFESSORES ENTREVISTADOS Nº 1,2 e 3: 2º
Sem/2017)

Quanto aos alunos, ao serem indagados sobre esta questão, todos foram unânimes em

afirmar que nunca ouviram falar no fundador do Marxismo e, que os textos reproduzidos por

seus professores e adotados em sala de aula, tratava da origem do homem, seu pensamento

filosófico e para onde se dirigia.

Segundo esses alunos entrevistados, os assuntos tratados em sala de aula eram:

Através de aulas teóricas expositivas sobre o homem e sua origem no
universo, bem como sobre sua capacidade de filosofar, sobretudo no mundo
e, para onde vão e são capazes de ir filosoficamente ... mas nunca ouviamos
falar neste tal de Marx. (ALUNOS ENTREVISTADOS Nº
1,2,3,5,8,8,10,11,12,13,14 E 15: 2º Sem/2017)

Segundo os professores entrevistados, o conteúdo ministrado, tanto em Filosofia como

em Sociologia, segue o programa da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA e, trata

dessas disciplinas enquanto Ciências e suas Tecnologias, visando prepará-los a enfrentar os

desafios do vestibular para o ensino superior, mas que poucos são aprovados, principalmente

aqueles que não tem condições de pagar um cursinho de vestibular e, que nas Escolas

públicas, são em sua grande maioria.

Com relação aos acadêmicos e docentes do Curso de Pedagogia das (3) três

universidades envolvidas na pesquisa, as diferenças não foram tão estruturais como se poderia

pensar. Segundo os sujeitos da informação entrevistados:

Não se estudou nada no Curso de Pedagogia sobre educação marxista.
Alguma coisa desse tipo é proferida nos eventos científicos, por parte de
alguns grupos de pesquisa, mas isso é muito pouco. Até mesmo a biblioteca
é carente de livros sobre o assunto (ACADÊMICOS nº
2,3,6,7,8,9,10,11,13,14 e 15: 2º Sem/2017).

A maioria dos docentes das universidades formados em Pedagogia, enfatizaram que

sobre educação Marxista, ou outro qualquer assunto relacionado à Marx e a Pedagogia, nada

estudaram em seu Curso de graduação, mas que precisam buscar esses conhecimentos na Pós-

Graduação, mas gostariam antes, de saber quais os Cursos de pós-graduação em educação que

propiciam este tipo de conhecimento no Brasil.

Alguns dos acadêmicos, enfatizaram ainda que:



Muitos professores tem um discurso muito bonito e, até mesmo muito
crítico, mas na hora de avaliar, empregam formas de avaliação classificatória
... portanto na teoria são revolucionários, mas na prática, são conservadores
(ACADÊMICOS ENTREVISTADOS Nº 1.2,3,5,9,10,11,13, E 15).

Como se pode concluir sobre este tópico, a educação propiciada pelas instituições

públicas da Amazônia, ainda propiciam relações de ensino-aprendizagem conservadoras,

pautadas por didáticas alienadoras e não-críticas, viabilizadas através de um saber

essencialmente teórico, e fundamentalmente dicotomizado da prática.

Assim, no Brasil e, especialmente na Amazônia, os aportes teórico-práticos do fundador

do Marxismo tem pouca ressonância no mundo escolar e acadêmico regional, mas

parafraseando Lênin em seu famoso livro “O Estado e a Revolução” (1978), diríamos que a

revolução da educação capitalista dominante no país, não passa simplesmente pelo sujeito

teórico, mas fundamentalmente, pelo militante da práxis política revolucionária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os críticos do pensamento marxista, especialmente os que discutem o vigor e a

atualidade das obras de Marx (1818-1883), notadamente as suas incursões críticas no campo

da educação, tem lhe imputado as seguintes limitações:

1) Que os aportes teóricos de Marx sobre a educação, são utópicos e deterministas e,

portanto, anticientíficos, já que atribui primazia aos fatores econômicos em

detrimento de outros igualmente importantes, por isso, considera a educação apenas

como um aspecto residual da infraestrutura econômica da sociedade;

2) Que apesar de Marx (1848), ter apresentado uma proposta de educação, suas

análises neste campo são muito reduzidas ou quase nulas, portanto não se sustentam

teoricamente, o que explica a sua pouca repercussão na América Latina;

3) Que a idéia negativa de Marx (Op. Cit...), sobre o ensino privado são levianas,

porque não há nenhuma comprovação concreta de que tais instituições sociais se

orientam exclusivamente por padrões mercadológicos, sem nenhuma contribuição

social para o desenvolvimento da educação na sociedade.

Por outro lado, os defensores das idéias de Marx (Ibidem, idem...), sobre educação,

tem assinalado as seguintes contribuições:



1) Que a concepção marxiana, conferiu à educação um caráter político até então lhe

negado pelos filósofos conservadores que a reduziram à uma atividade moral,

técnica e neutra, por isso de certa forma, avançou em relação às propostas

anteriores, o que comprova o não determinismo econômico de suas análises neste

campo;

2) Que os aportes teórico-práticos de Marx (1848 e 1867), contribuiram às Ciências

Sociais e, entre essas, à Pedagogia, para que se tornasse uma ciência dialeticamente

crítica, lhes possibilitando analisar as contradições da educação na Sociedade

Capitalista e, repercutir no processo de uma educação crítica, como no caso da

educação cubana;

3) Que a proposta de educação formulada pelos fundadores do Materialismo Histórico,

além de corresponder à uma profunda crítica da educação burguesa, ainda

vislumbrou uma outra educação possível no mundo social, fundamentalmente

preocupada com a autoformação multidimensional dos sujeitos sociais e, sua

consequente emancipação humana, ou seja, com uma educação de base socialista.

As contribuições de Marx (1818-1883), à epistemologia científica e à educação foram

imensas. Seu pensamento não foi um sistema sectário, onde os fins justificam os meios, como

o “marxismo stalinizado” desejou que fosse. A própria dimensão dialética e histórica de sua

abordagem, possibilitou-lhe construir-se como um pensamento científico, realista, flexível e

crítico, fundado não em abstrações ou dogmas deduzidos “a priori”, mas em observações

históricas reais sobre as condições sociais, materiais, políticas e ideológicas dos homens nas

sociedades historicamente contextualizadas.

Finalmente enfatiza Marx (1867), tais mudanças exigem transformações de base

profunda, mas se a própria educação “sozinha” não pode mudar o mundo, uma educação

nova deve então, acompanhar o processo revolucionário, conscientizando os homens a

destruir a velha ordem social capitalista em direção à uma sociedade “sem classes”, já que

nenhuma mudança social se faz sem o apoio da educação.

Assim, segundo pois a Concepção Materialista Histórica de Sociedade, as relações

do homem com a natureza, objetivando produzir a sua própria existência, explicam as várias

formas de pensar, como a ética, a moral, a filosofia, o método, a ciência, a educação e, todas

as dimensões sociais da vida. Por isso, seria ilusório pensar que podemos mudar as estruturas

sociais por meio de uma vontade individual, ou até mesmo por meio de reformas setoriais no

campo da educação, como no caso da reforma do ensino médio no Brasil.



A nova sociedade brasileira só será possível, após a eclosão de uma revolução de base

social, em favor de uma sociedade socialista, autenticamente democrática. E neste processo

revolucionário, uma educação socialmente transformadora, baseada em uma teoria crítica

revolucionária, deverá fornecer os meios adequados à conscientização e à formação de

homens novos que deverão construir a sociedade que queremos, ou seja, a sociedade

autenticamente democrática, de cidadania real e, essencialmente, autogestionária.
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