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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar a concepção da Pedagogia como ciência, de 

Dermeval Saviani. Sabe-se que no Brasil não são comuns estudos que se debrucem sobre a 

questão da cientificidade da área. Entre os alemães isso pode ser encontrado com mais 

frequência, além disso, foram os mesmos na figura de Herbart os pioneiros nessa busca 

científica. Nos estudos que advogam a Pedagogia como ciência não há consenso sobre quais 

pressupostos básicos devem compor tal ciência, muitos deles chegam a caminhar em direções 

contrárias. Nessa perspectiva, Saviani (2008) mostra alguns fundamentos que ele acredita 

fazer parte de uma ciência da Pedagogia. Como todos os outros autores, Saviani busca 

elementos em teorias que acreditam contribuir para compreender com propriedade o 

pensamento pedagógico. Diante disso, utiliza alguns pressupostos da teoria de Gramsci 

(1979), tais como: cultura, intelectuais e escola. Para analisar tais conceitos foram utilizados 

dois textos como mediadores do debate: “Intelectuais e a organização da cultura” de Gramsci 

(1979), e, o de Saviani (2008): “Pedagogia e ciência (s) da educação”. Nestes textos foram 

encontrados subsídios que comprovam que Saviani segue pressupostos da teoria gramsciana. 

Dentre os indícios encontrados, vale destacar a ideia do saber escolar como um dos elementos 

da cultura que pode fornecer aos indivíduos instrumentos para que no seu cotidiano 

participem crítica e ativamente da sociedade, ou seja, Saviani (2008) busca em Gramsci seu 

conceito de cultura e o aplica ao contexto educacional de maneira peculiar. Nesse sentido, é 

que tanto Gramsci quanto Saviani defendem uma escola única para ricos e para pobres, pois o 

conhecimento que nela se manifesta não é propriedade da burguesia, apenas foi utilizado pela 

mesma com o fito de manter sua hegemonia social e econômica. Nesse processo, o professor, 

na concepção de Saviani ou intelectual orgânico no termo de Gramsci, é o maior responsável 

pela condução do processo, mas para Gramsci tal intelectual deve vir da classe de 

trabalhadores, só assim, o diálogo entre as partes poderá alcançar êxito. No geral, Saviani 

(2008) advoga que a Pedagogia é o campo de estudo e análise de estratégias que melhor 

possam socializar os conhecimentos acumulados pela humanidade, além de outros elementos 

como valores e atitudes, pois Saviani e Gramsci convergem na afirmativa da incapacidade de 

diálogo democrático entre aqueles que dominam e os que não dominam as diversas formas 

intelectuais existentes na sociedade. Para Saviani (2008) lidar pedagogicamente com os 

conteúdos e com os educandos da maneira como propõe é algo específico e característico da 

área. Se a atividade docente, assim como a experiência escolar não é exclusividade da 

Pedagogia, a consciência de um trabalho intencional e sistemático de saberes escolares para a 

promoção humana é algo que, também, pode caracterizar a Pedagogia como uma ciência 

relativamente autônoma. 

Palavras-chave: Cultura. Escola. Epistemologia. Intelectuais orgânicos. Pedagogia científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This dissertation objectives to research the Pedagogy’s conception as science in 

thinking of  Dermeval Saviani. On Brazil, it isn’t common to study about the question of the 

scientific area.  In the Germanic theoretical, it can be found more frequently, therefore, 

Germanic as Herbart was the pioneer in this scientific search. Studies that layer the Pedagogy 

with science, there isn’t consensus about that basics ideas may to do that science, many there 

to work  in contraries ways. In this perspective, Saviani (2008) reveals some fundaments that 

his believe to be part of a Pedagogy’s science. As all others theorists, Saviani searches 

elements in theories that he believe to contribute to understand the pedagogic thinking, and, 

he use some presuppotion of Gramsci’s theory, as: culture, intellectuals and school. To 

analyze its concepts, this study used two basis texts: “Intellectuals and the organization of the 

culture”, by Gramsci (1979), and, the Saviani’s text (2008): “Pedagogy and Science(s) of the 

education”. In these papers there are subsides that prove the presupposition of the theory 

gramsciana presents in Saviani. Of the indicates found,  there are emphasis in the idea of to 

know scholar as an of the elements culture can be to give to individuals instruments to 

development the participation critic and actively on society, i.e., Saviani (2008) based in 

Gramsci, reflects about his own concept of culture and applies it, peculiarly, on the 

educational context. Then, Gramsci as well as Saviani, defensive a unity school to rich and to 

poor, because the knowledge it isn’t proprietary of bourgeoisie, just it was used to stay the 

social and economic hegemony. In this process, the teacher, in Saviani’s conception, and the 

organic intellectuals, in Gramsci, are the biggest responsible to conduction of process, but, to 

Gramsci, the intellectual may be of workers’ class, just so, the dialogue between the parts may 

reach success. In general, Saviani (2008) say that Pedagogy is the field of study and analysis of 

strategies that can better socialize the knowledge accumulated by humanity and other elements such 

as values and attitudes, because Saviani e Gramsci converge in the affirmative the inability of 

democratic dialogue between those who dominate and those who don’t dominate the various 

forms that exist in society. For Saviani to deal pedagogically with the contents and with 

students as propose, it is something specific and characteristic of the area. If the docent 

activities, as well as the scholar experiences are not exclusivity of the Pedagogy, the 

consciousness of a intentional and systematic work of school knowledge for human 

development is something that also can characterize the Pedagogy as a science  relatively 

autonomous.   

Keywords: Culture. School. Epistemolgy. Organic intellectuals. Scientific Pedagogy.  
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Em agosto de 2003, ao ingressar no curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Pernambuco, a experiência na disciplina chamada Introdução a Educação, a qual não constitui 

mais o atual perfil do referido curso contribuiu fortemente na escolha do tema deste estudo. 

Numa das aulas dessa mesma disciplina uma das falas da docente chamou atenção 

especial. Ao convidar a turma a refletir sobre o conceito de educação, e, após ouvir diferentes 

respostas, a mesma ressaltou: “sinto muito, mas vocês vão entrar e sair do curso sem saber o 

que é educação, e, muito menos o que é a Pedagogia”. A angústia foi inevitável, e tal fala 

permaneceu na minha memória durante todo o processo de formação pedagógica. 

Por outro lado, um longo caminho de busca e reflexão para compreender tal posição se 

iniciou. A cada disciplina cursada, o sentido de educação era oferecido com perspectivas 

diferentes. Por exemplo, na disciplina de Sociologia da Educação, Educação era um fenômeno 

social; na de Psicologia da Educação, resumia-se a processos de ensino-aprendizagem, e, 

assim, ocorria em todas as outras disciplinas. Bastava compreender tais fenômenos a partir 

das respectivas disciplinas e todos os problemas em Educação estariam por se resolver. 

A cada novo semestre, havia a sensação de estar em um novo curso, nenhuma 

articulação realizada com semestre anterior, e pior ainda, em alguns semestres as disciplinas 

não dialogavam entre si. Ou seja, a Educação estava sendo apresentada e analisada de maneira 

fragmentada. Em estudos posteriores
1
, se pode perceber que tais problemas eram originados, 

também, pela falta de uma base norteadora, um núcleo teórico, enfim, uma ciência pedagógica 

que pudesse estabelecer um mínimo de consenso para a área. Consenso, no curso de 

Pedagogia, significa a necessidade de uma direção básica sobre o que possa ser considerado 

Educação. Parte-se da concepção que Educação é, principalmente, o processo sistematizado e 

intencional de socialização dos conteúdos escolares, assim como outros aspectos como 

valores e atitudes. Ou seja, uma base mínima de processos de formação humana que 

independente da área que se pesquise ou trabalhe se identifique com mais clareza a coerência 

das práticas educativas escolares com os princípios educativos.  

Outro momento que possibilitou aproximação com a temática, foi uma disciplina 

cursada ao final da graduação. Tal matéria denomina-se “Teorias da Educação”. Neste espaço, 

foi realizado o primeiro contato com autores
2
 que advogam a Pedagogia como campo 

científico. Em tal momento, após fazer a ligação das questões acompanhadas durante a 

                                                 
1
 Boavida e Amado (2006); Franco (2003); Herbart (2003); Orlandi (1967); Röhr (2006); Saviani (2000).  

2
Röhr (2008) e Franco (2003).  
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graduação com algumas reflexões na referida disciplina, surgiu a ideia de analisar uma 

concepção específica de um autor brasileiro no que se refere à Pedagogia como ciência. 

Ao adentrar no curso de Pedagogia, observou-se que as primeiras reflexões e dúvidas 

permaneceram por todo o curso na concepção da maioria dos alunos, especificamente, no que 

se refere à identidade do mesmo. Definir o que é a Pedagogia e sua função são tarefas, ainda 

hoje, muito complexas. Apesar de que não é o debate em enfoque.  

Autores como Saviani (2000) identificaram que no campo pedagógico há um 

empilhamento de teorias na Pedagogia, sejam teorias que tratem da Pedagogia como ciência 

ou não. Para esse autor, a maioria dessas teorias é construída a partir de diferentes óticas dos 

problemas propriamente pedagógicos. O estudo acredita na hipótese de que isso se relaciona 

com a difícil tarefa de decidir quais parâmetros estabelecer para afirmar, de fato, o que 

constitui a Pedagogia.    

Nesse sentido, as preocupações aqui apresentadas focarão a questão da epistemologia 

da Pedagogia, especificamente, no pensamento de Dermeval Saviani, estudioso brasileiro do 

campo da Pedagogia que oferece uma possibilidade de pensar a Pedagogia como uma ciência. 

Assim, a intenção deste trabalho vislumbrou a uma análise que possa refletir sobre a 

contribuição que tal autor pode oferecer ao debate. 

Vale destacar que no Brasil, reflexões nessa linha de pensamento estão cada vez mais 

raras. Isso porque, mesmo por dentro do debate em questão, há um clima de insegurança e 

falta de consenso entre aqueles que defendem a Pedagogia como uma ciência. Sem contar 

com as inúmeras tentativas de negar o estatuto científico para a Pedagogia. Por isso, fez-se 

necessário uma breve análise sobre o debate no campo da ciência, a fim de mostrar que muitas 

perspectivas teóricas, que se desenvolveram para advogar a Pedagogia como ciência 

autônoma, enfrentaram alguns obstáculos, principalmente por causa de problemas ainda não 

resolvidos no campo da ciência. O presente estudo parte do pressuposto de que a Pedagogia e 

a Educação são campos distintos, sendo a primeira o campo científico de estudos referentes a 

segunda, a qual se configura como o campo de ação.  

Não é de se estranhar que na Educação tenha ocorrido um processo complexo de 

busca da cientificidade que pedagogos ou estudiosos da área tenham se pautado em 

pressupostos que não tivessem o humano como foco de pesquisa. Grande parte do processo 

científico tanto na Pedagogia como em qualquer outra ciência humana ocorreu às sombras das 

ciências da natureza. A maneira como a Ciência se constituiu, dificultou para algumas áreas 

do conhecimento o desenvolvimento de pesquisas que contribuíssem para um 

aprofundamento de campo, que ajudasse a conhecer melhor sua área e seu objeto de estudo, 
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isto devido à hegemonia de uma determinada forma de conceber a pesquisa científica. Sabe-se 

que, principalmente durante o apogeu da filosofia positiva, as ciências naturais “cravaram” 

entre os cientistas um pensamento único de fazer pesquisa, ou seja, o que não pudesse ser 

corroborado não poderia ser considerado conhecimento científico. Destarte nesse prisma, as 

ciências humanas embarcaram nos modelos das ciências naturais para desenvolver seus 

fundamentos metodológicos e seus objetos de análise.  

Com o tempo, alguns estudiosos foram percebendo que ao tratar de pesquisas sobre o 

humano, o campo de variáveis se ampliava, pois o comportamento humano mesmo 

apresentando algumas similaridades tende a modificação, o que dificulta qualquer 

possibilidade de padronizá-lo em categorias de análise estática.  

Diante disso, a ciência passou de conhecimento verdadeiro e inquestionável a suspeita. 

O clima de insegurança e a falta de credibilidade sobre os conhecimentos elaborados pelos 

cientistas, levaram muitos desses a rever seus fundamentos, dando origem a uma prática 

comum entre os cientistas: teorizar sobre o que é conhecimento científico. Isso fez com que 

tal prática fosse transportada das mãos dos filósofos para as dos cientistas, como tarefa 

epistemológica da ciência. O início da história da ciência se confunde com história da 

humanidade, por isso, práticas científicas atuais têm sua gênese em práticas e indagações de 

outrora, seja através dos cientistas seja através dos filósofos.  

Logicamente, isso não significou o fim da ciência, pois, olhando para o outro lado se 

percebe o quanto as sociedades, de tempo anteriores, que delas se utilizaram, mostraram 

avanços em algumas áreas, como, por exemplo, na saúde. Todo esse processo de 

questionamento sobre a credibilidade da ciência levou os cientistas a refletirem sobre o tipo 

de conhecimento que se estava produzindo, ou seja, a forma como o resultado das pesquisas 

estava sendo aplicado na sociedade. Mediante várias polêmicas com relação aos critérios para 

estabelecer quem controla tais pesquisas ou não, governo e cientistas e, também, uma parte da 

sociedade travaram muitas análises. Nessa lógica, a grande consequência deixada pelo 

pensamento “fechado” em considerar uma única forma de fazer ciência foi o acúmulo das 

análises das ciências humanas a partir de outras óticas científicas, especificamente, das 

ciências naturais.  

Não muito diferente de outras ciências, a Pedagogia em sua busca epistemológica se 

apoiou em pressupostos de ciências que quase sempre estavam na moda. Pouca reflexão entre 
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os pedagogos, aplicação direta do resultado de outras pesquisas, não reconhecimento 

científico, indica o fenômeno chamado por alguns autores de “flutuações pedagógicas” 
3
.  

O pouco avanço que se deu nessa área foi durante a década de oitenta, em que o clima 

social do país contribuía favoravelmente para a participação da sociedade civil, o que levou 

pedagogos e dirigentes educacionais a repensarem sobre o papel da Pedagogia e sua forma de 

construir conhecimento científico, resultando na reformulação de alguns cursos de nível 

superior. Mesmo com o grande impacto da época, o debate da epistemologia não alcançou um 

mínimo de consenso sobre os pressupostos para a área. Nos estudos
4
 que defendem a 

Pedagogia como ciência não se encontra um consenso entre os pressupostos dessa possível 

ciência. Por isso, muitos estudiosos apresentam posições divergentes. 

Num estudo realizado por Franco (2003) onde a autora faz uma trajetória pela história 

da Pedagogia como ciência, vê-se que as ideias ora oscilam como arte, ora como ciência, em 

alguns casos, como técnica de ensinar. O estudo acredita que esta também seja uma das 

causas pela qual a discussão vem sendo marginalizada. 

Nesse ínterim, o estudo se debruça sobre a concepção da Pedagogia como ciência, de 

Dermeval Saviani. Para o mesmo, a Pedagogia é uma ciência, que tem como ponto de partida 

e chegada, o pedagógico. A escolha de tal autor como proposta pilar da discussão proposta 

neste trabalho, se justifica por sua influência no cenário educacional brasileiro. Além ser um 

dos autores que produziu e ainda produz uma literatura de grande impacto, tanto no meio 

acadêmico quanto entre os professores do magistério, Dermeval Saviani é considerado um 

autor que dedicou, e ainda dedica, parte de sua vida à Educação. Suas obras têm como uma 

das características principais a preocupação com a transformação social através do processo 

educativo. 

Este trabalho destaca a obra: “A Pedagogia no Brasil: história e teoria”, 

especificamente o capítulo XI “pedagogia e ciência (s) da educação”, em que se pode 

encontrar a primeira sistematização intencional de sua teoria. Publicada em 2008, resgata a 

trajetória teórica da constituição da  Pedagogia no Brasil apontando os principais conflitos em 

relação ao seu desenvolvimento como campo acadêmico, bem como revela quais tendências a 

área seguiu, e, por fim, a superação do dilema da Epistemologia. O autor sugere nesta obra 

alguns elementos que considera fundamentais para a organização do curso de Pedagogia. 

                                                 
3
 Flutuações pedagógicas no sentido colocado por Orlandi (1967), o autor recorre a este termo para expressar 

prática dos pedagogos e estudiosos da área que aderem a teorias de outras áreas sem nenhum tipo de reflexão, o 

que impossibilita um conhecimento maior do campo educacional.  

4
 Boavida & Amado (2006); Franco (2003); Herbart (2003); Orlandi (1967); Röhr (2006); Saviani (2000). 
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Adentrando em sua obra, se observa a influência do pensamento de Gramsci, 

revelando que a concepção de tal pensador italiano é parte fundamental na elaboração das 

ideias de Saviani. Antonio Gramsci
5
 não foi o único autor que influenciou o pensamento de 

Saviani, mas a escolha se justifica no grande número de referências que o autor faz a Gramsci, 

assim como, alguns conceitos literalmente utilizados do autor italiano. 

Outro aspecto que reforça a opção por Gramsci, e não outro autor, se apoia no próprio 

relato de Saviani no prefácio do livro: “A escola de Gramsci” de Nosella (2004). Neste 

prefácio, Saviani conta sobre sua experiência quando ministrou a disciplina intitulada: “Teoria 

da Educação”, em 1977, a pedidos de alunos do doutorado da Pós-Graduação em Filosofia da 

Educação da PUC-SP. Nesse relato, ele afirma que tal disciplina foi o primeiro espaço 

acadêmico no Brasil de estudos em Gramsci. Nas palavras de Saviani (2004): “foi o primeiro 

espaço institucional que se abriu para o estudo sistemático da obra de Gramsci”.  

Em Saviani (2008), a Pedagogia é a norteadora das demais ciências que perpassam 

pela área. Embora o autor não tenha detalhado os pressupostos da Pedagogia como ciência, 

nessa obra, o mesmo aponta que alguns elementos sobre aquela afirmação estão colocados 

detalhadamente em seu livro “Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações”.  

Verificou-se que Saviani não apenas segue alguns dos passos seguidos por Gramsci, 

como também utiliza alguns de seus conceitos na fundamentação de sua Pedagogia. Dentre 

alguns passos semelhantes seguido por Saviani, encontra-se a ideia de uma escola que 

possibilite à classe de trabalhadores acesso à cultura, à linguagem e à consciência crítica de 

sua participação ativa na sociedade.  

No pensamento de Saviani é muito comum a crítica em relação à submissão do 

pensamento pedagógico a outras ciências. Para o estudioso, isso ocorre principalmente por 

causa da consciência acrítica dos pedagogos, ele afirma que tal fato pode se relacionar com a 

ausência de uma Pedagogia baseada em alguns pressupostos básicos. Diante disse, coloca que 

a Pedagogia deve formar o sujeito para que possa participar de maneira ativa
6
 na sociedade.  

                                                 
5
 Diante disso, o texto “A organização da escola e da cultura” do livro: Os Intelectuais e a Organização da 

Cultura foi o texto escolhido para verificar quais conceitos gramscianos são adotados por Saviani. A opção pelo 

texto é consequência das raras publicações que Gramsci tem sobre a educação.    

 

6
 Participar de maneira ativa na sociedade para Saviani (2000) significa que o indivíduo tenha capacidade própria 

de guiar sua vida e tomar decisões, que tenha uma visão do mundo e da sociedade que não seja imposta, e, sim, 

desenvolvida criticamente.  
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 Nesse sentido o estudo, também, intencionou analisar se o pensamento de Saviani 

comete o mesmo “erro” de outras teorias que tentaram fundamentar a pedagogia como 

ciência. Assim, pretendeu-se verificar se em sua teoria, Saviani utiliza categorias de outras 

ciências para constituir sua ciência pedagógica, caindo, de tal modo, na armadilha que ele 

mesmo denuncia”.  

São poucos os estudos nesta área e há uma ausência de reflexão por partes dos 

pedagogos em relação à epistemologia do pedagógico, como já foi colocado antes. Na visão 

do presente estudo, isso pode camuflar o quanto o campo da Pedagogia perde em termos de 

pesquisas. Aqui, parte-se da percepção de que isso pode ter relações diretas com a fragilidade 

epistemológica da Pedagogia. A despeito de a ciência atual ser marcada por desconfiança e os 

pós-modernos, como diz Hall (2005), afirmarem que a ciência não passa de uma 

metanarrativa da modernidade para camuflar as desigualdades sociais, o conhecimento 

científico se faz bastante necessário para a humanidade.  

O fato da tradição da epistemologia pedagógica ter se constituído pela adesão a 

categorias de outras ciências impedindo um aprofundamento sobre as questões pedagógicas, 

não impossibilita repensar sobre os critérios que poderão fazer parte desta possível ciência. 

Isso significa que, embora a história da Pedagogia tenha mostrado muitos fracassos de teorias 

que buscaram a cientificidade para a área e que o discurso da ciência hoje seja feito em torno 

de sérias desconfianças e falta de credibilidade, não se justifica o abandono da ciência nem 

muito menos a tentativa de negar uma possível ciência pedagógica.  

Se alguns dos argumentos utilizados se pautam na ideia de um campo de aplicação, 

defendendo a impossibilidade de fazer ciência em Educação, pode ser apresentada uma 

contra-argumentação apoiando-se na ideia de que a concepção de ciência muda de acordo 

com a área específica de pesquisa. Em outros termos, fazer ciência com números ou qualquer 

outro elemento não é a mesma coisa que fazer pesquisa com os seres humanos, o que denota 

esta última, a pesquisa científica em Educação. 

Para que o objetivo deste estudo fosse alcançado, utilizou-se como concepção 

metodológica a hermenêutica. A palavra hermenêutica é de origem grega e designa muitos 

significados: proclamar, exprimir, interpretar e traduzir. Mas, todas essas designações giram 

em torno de um único sentido que é o da compreensão, ou seja, a hermenêutica tem por tarefa 

tornar algo compreensivo por meio de palavras, porém, essa compreensão não é uma 

expressão total do objeto analisado. Para Coreth (1973), “o termo „hermenêutica‟ significa 

declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir” (p: 2), indicando que algo se 

torna compreensível ou é levado à compreensão. 
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Partindo desse pressuposto, buscaram-se elementos no pensamento de Gramsci que 

pudessem mostrar a compreensão de Saviani a respeito da Pedagogia como ciência. Além 

disso, foram utilizadas fontes secundárias, como publicações de outros autores sobre Saviani e 

Gramsci. O estudo também se apoiou na discussão sobre a Epistemologia em geral e sobre a 

questão da produção do conhecimento científico e sua relação com as ciências humanas. Com 

isso, pretendeu-se destacar que algumas das problemáticas sobre tal discussão não são 

exclusividades do campo pedagógico.  

Para isso, delimitamo-nos, especificamente, em dois textos de ambos os autores; um 

se trata da teoria de Saviani (2008) sistematizada no livro anteriormente citado, e o outro, da 

literatura de Gramsci, trata do debate sobre a organização da cultura e dos intelectuais. Apesar 

de serem textos pequenos, os autores fornecem em outros espaços de debates subsídios 

complementares à concepção dos textos citados. 

Em 1998, foi defendida pelo programa de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco uma dissertação de mestrado de Gildemarks Costa e 

Silva. A finalidade do referido trabalho era identificar a possibilidade em constituir um núcleo 

teórico para a pedagogia, ou seja, uma possível autonomia ou não do pedagógico, tendo como 

mediador o pensamento de Dermeval Saviani, “enquanto um dos expoentes da educação 

brasileira” (SILVA, 1998, p: 7).  

Silva (1998) conclui neste estudo que para Saviani o que diferencia a Educação de 

outras áreas de conhecimento é uma autonomia relativa da consciência pedagógica, segundo a 

qual a Educação é a responsável pela humanização do homem. Nesse processo, a tarefa do 

educador será tentar compreender a natureza humana para transformá-la politicamente. 

Segundo Silva (1998), Saviani destaca a escola como instância principal de transmissão do 

saber sistematizado, o saber histórico acumulado pela humanidade, ou seja, sua função é a 

distribuição dos conhecimentos (cultura) pela sociedade que, até então, ocorre desigualmente. 

Para Silva (1998), Saviani destaca a consciência pedagógica como uma das 

especificidades epistemológicas da Educação, o que permite menos flutuações na área. No 

entanto, esta consciência está submissa ao processo histórico; só em uma sociedade sem 

classe é que tal projeto seria possível, neste sentido, a escola pode contribuir para que a classe 

operária se aproprie de instrumentos que contribuam para sua libertação.  

Embora Silva (1998) reconheça que Saviani destaca a consciência como projeto de 

especificidade do educativo, ele faz uma crítica por tal consciência ser submissa ao projeto 

histórico, nessa perspectiva, considera a Educação reduzida, mais uma vez, a uma 

determinada concepção teórica. Silva (1998) acredita não fazer sentido partir de uma linha 
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teórica que não permita ser questionada. A Educação deve partir de uma reflexão que permita 

questionar a si própria e a outras posições teóricas. 

Considerando os avanços alcançados em tal estudo, e, partindo de algumas das 

análises feitas pelo pensamento de Saviani, como por exemplo, destacar a consciência 

pedagógica como uma das especificidades do educativo, sente-se a necessidade de identificar 

detalhadamente outros elementos que permitiram Saviani afirmar categoricamente que a 

Pedagogia é uma ciência, com já foi dito anteriormente. Então, tomando como base a obra de 

Saviani publicada em 2008, em que sistematiza intencionalmente tal teoria, o presente estudo 

considerou relevante mostrar que tipo de influência permitiu a Saviani realizar tais reflexões 

em sua teoria. Não podendo abarcar todos os elementos e autores que o influenciaram, até por 

uma questão de tempo e de didática, Gramsci foi o foco de atenção.  

Para atingir a finalidade de descrever a organização do trabalho aqui apresentada, no 

primeiro capítulo é oferecida uma base teórica sobre a discussão no campo da Ciência, 

Ciências Humanas, Epistemologia, Epistemologia da Pedagogia e suas possíveis relações. 

Com isto, pretende-se mostrar como algumas questões presentes nos debates de outras 

ciências e a forma como concebem a produção do conhecimento científico se relaciona, 

impede ou contribui para a formação de uma ciência pedagógica relativamente autônoma. 

No segundo capítulo, apresenta-se a obra e a vida de Dermeval Saviani, bem como a 

de Gramsci, fazendo uma breve trajetória pelo pensamento de ambos no que se refere aos 

elementos da cultura, intelectuais e escola. Para isso, foi utilizado como mediador o texto de 

Gramsci (1979): “Intelectuais e a organização da cultura”, e, o de Saviani (2008): “Pedagogia 

e ciência (s) da educação”. Entretanto, algumas fontes secundárias também foram necessárias 

para complementar as ideias dos dois autores destacadas nos referidos textos.  

Por fim, o terceiro e último capítulo, mostra as análises realizadas sobre os conceitos 

de cultura, intelectuais e escola, tendo como finalidade identificar em que medida Saviani 

(2008) se apoiou no pensamento de Gramsci (1979) para fundamentar a Pedagogia como 

ciência relativamente autônoma.   

Com o referido trabalho, se espera contribuir, criar e ampliar espaços de debates nesta 

temática. Apesar das vozes que se baseiam em argumentos frágeis para negar a cientificidade 

da área, a busca aqui se justifica pela relevância do conhecimento científico para a 

humanidade. Isso não significa que seja esse ou outro trabalho acadêmico ou até mesmo o 

fato da Pedagogia se constituir como ciência, a grande alternativa de solução sobre os 

problemas educacionais. 
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Esta parte do trabalho trata sobre algumas questões como: o que é Ciência? O que 

caracteriza uma área como científica e a diferencia entre outras? Embora estas indagações 

estejam presentes em campos distintos, como no caso da Epistemologia, Ciência e Pedagogia, 

apresentam caráter problemático semelhante. Dentre muitos pontos em comum, entre elas 

encontram-se a reflexão sobre a confiabilidade do conhecimento científico que produzem, 

seus limites e possibilidades, seu domínio de investigação, e, se podem ser constituídas como 

disciplinas relativamente autônomas. Logicamente, o estudo não pretende aprofundar tais 

questionamentos em relação ao campo de investigação da Ciência e da Epistemologia, mas 

desenvolver reflexões em torno de tais áreas para compreender melhor se os critérios de 

cientificidade estabelecidos nelas são os mesmos presentes no campo da Pedagogia, bem 

como mostrar que as questões levantadas pelas mesmas para negar o status de Ciência à 

Pedagogia, ainda não foram resolvidas em suas respectivas áreas.  

 A realização deste processo objetivou desmistificar alguns preconceitos que, muitas 

vezes, foram responsáveis pelo atraso de estudos sobre a epistemologia da Pedagogia. Desta 

forma, acredita-se investigar com mais segurança a teoria de Saviani que afirma a Pedagogia 

como ciência.   

  

1.1 CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: UMA 

RELAÇÃO COMPLEXA NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Ao longo da história da Ciência, o mundo presenciou muitos benefícios que esta 

ofereceu para os seres humanos, da mesma forma, do quanto foi utilizada para destruir e 

manipular muitas sociedades.  O excesso de expectativas nela depositado, principalmente nos 

séculos XIX e XX, e, posteriormente, o reconhecimento de sua impossibilidade de resolver 

todos os problemas da humanidade, resultaram no fracasso de alguns projetos da 

Modernidade, o que provocou grande descrença no conhecimento científico. Por isso, entre os 

argumentos que tentam negar a cientificidade da Educação este é o que constantemente 

reaparece. Porém, tem-se clareza de que aquela, também, proporcionou diversos avanços em 

muitos aspectos da vida humana, o que descarta a negação do debate.  

      Na metade do século XX, a sociedade pôde presenciar diversas revoluções e 

descobertas em muitas áreas científicas. Após o início do envolvimento do Estado no 

financiamento de pesquisas científicas voltadas para produzir uma indústria cada vez mais 

ágil e sofisticada, a produção científica pouco a pouco introduziu uma lógica instrumental não 

só na maneira de conceber as pesquisas, mas na forma de aplicar os conhecimentos.  



 20 

 Hoje é muito mais fácil questionar os conhecimentos científicos produzidos, mas nem 

sempre foi desta forma. Na trajetória histórica da ciência, o que se verifica é que essa surge 

associada à ideia de verdade e esta concepção, durante muitas décadas, dificultou o 

desenvolvimento de outras formas de conhecimento. E, embora se reconheça que pequenos 

avanços foram dados nas ciências humanas, algumas áreas ainda encontram dificuldades de se 

desenvolverem ou serem reconhecidas como ciência. 

 Pode-se questionar de onde surge a necessidade do reconhecimento científico de uma 

área para que continue existindo, mesmo sabendo que a Ciência passou por sérias crises de 

fundamentos e atualmente tem muito de seus conhecimentos questionados. Na percepção 

deste estudo, embora o mundo tenha sofrido sérios problemas por causa de alguns 

conhecimentos científicos, este não é um argumento válido para negar a importância da 

Ciência. Não estaria o problema, na forma como são aplicados os resultados destes 

conhecimentos e não neles em si? Além disso, não há como negar que muitas produções 

científicas ajudaram a desenvolver muitos aspectos da vida humana positivamente.  

Tendo em vista o debate da epistemologia da Pedagogia, na próxima parte adentra-se 

no debate em torno da concepção de ciência. Para isso, traz-se a visão de Boavida & Amado 

(2006) os quais analisam as diferentes concepções de Ciência. 

 

1.1.1 O que entender por Ciência, afinal o que é isso? 

 

 Indo à raiz da problemática, se verifica que a mentalidade e os preconceitos, ainda 

presentes no campo científico, são herdeiros do caminho que esta percorreu durante seu 

desenvolvimento até os dias atuais, seja nos seus métodos seja na forma de ser concebida, a 

Ciência passou por diferentes fases, algumas delas se tornaram obstáculos para outras formas 

de produzir conhecimento. 

O início da Ciência se confunde com a história do homem, pois é em torno das 

questões do cotidiano das pessoas que vão surgindo maneiras de tornar mais prática a vida 

humana, assim como se começa uma busca incessante por repostas sobre sua gênese e 

existência.   

A curiosidade e a criatividade dos homens são pontos principais para o surgimento da 

Ciência, por isso, que foi através da invenção que as primeiras experiências científicas foram 

realizadas. No que se refere aos aspectos sobre a vida humana como a origem e o papel dos 

seres humanos na sociedade, as explicações foram buscadas, primeiro, nos elementos da 
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natureza, ou seja, as respostas eram pautadas numa visão mítica do mundo, e, assim é que 

nasceu a Ciência.  

Embora o homem procurasse respostas sobre o mundo nos elementos naturais, hoje 

considerados insuficientes para tal finalidade, na época este tipo de conhecimento era 

concebido pelos antigos como verdade absoluta, sendo assim, a forma de acesso à verdade era 

através destes conhecimentos. Daí surge o conceito de Ciência associada à ideia de verdade, o 

que foi o motor principal para muitos conflitos que surgiram posteriormente.  Para os antigos, 

a verdade levava a essência do ser, por isso, todos os seres humanos deveriam buscar a 

verdade.  

É nessa época que surge pela primeira vez, na Grécia nos séculos V e III a.C. 

(BOAVIDA & AMADO, 2006) o conceito de Ciência, quando os antigos começaram a fazer 

a distinção entre conhecimento científico, verdadeiro e válido para todos em toda parte e 

opinião (doxa) que é sempre particular e pessoal, portanto carregada de sentimentos e 

enganos.  

Dentro desse contexto, surgem as primeiras formas de fazer Ciência, tendo a 

observação
7
 como método de investigação principal. E, a cada época, foi predominando uma 

concepção científica diferente. Do mundo mítico ao tecnológico, a Ciência foi passando por 

diversas transformações. 

Na Idade Média, outra prática predominante foi a Hermenêutica
8
. Na procura de 

entender e reunir todo o conhecimento existente, muitos intelectuais interpretaram diversos 

textos de filósofos, como por exemplo, os de Platão e Aristóteles. Por tais motivos, o 

conhecimento verdadeiro naquela época era conhecimento originado das análises e 

interpretações dos textos. O grande rigor científico, análises, interpretações de textos para 

responder aos anseios da humanidade, fazem da Ciência neste período, sinônimo de 

hermenêutica.  

Em suas análises, Boavida & Amado (2006) explicam que existem razões históricas, 

culturais e sociais que justificam o predomínio da Hermenêutica nesta fase. Segundo os 

autores, essas investigações objetivavam “salvar da barbárie que se seguiu à queda do Império 

Romano do Ocidente, em 476 d. C., recuperando, traduzindo, copiando e estudando as 

                                                 
7
 Observação, na perspectiva grega da época, ainda não tinha o caráter de cientificidade conhecido atualmente. 

Neste sentido, trata-se de uma observação a “olho nu”, sem um processo de sistematização e de análise prévios.  

8
 Vale ressaltar que embora tenha sido muito praticada nesta época, a hermenêutica não era a única forma de 

procurar tais respostas, além disso, não era intencionalmente praticada como uma metodologia científica como 

atualmente é reconhecida no meio acadêmico.  
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grandes obras do pensamento antigo” (Boavida & Amado, 2006, p: 21). No entanto, tal 

processo não se configurava como um processo racionalista, pois o objetivo da época era 

encontrar fundamentos para o mundo religioso, a fé era mais importante do que a razão, bem 

como a Filosofia só era utilizada na medida em que podia ajudar a compreender o campo da 

Teologia. Isto ajudava a reconstituição cultural e social que só podia ser realizada a partir dos 

elementos que tinham, ou seja, o legado da Idade Antiga. Como se pode ver, a ciência foi 

fundamental em diversos fatos históricos de muitos povos. 

Se por um lado alguns estudiosos, como Boavida & Amado (2006) afirmam que os 

antigos já faziam Ciência, outros estudiosos negam que estes conhecimentos possam ser 

caracterizados como científicos. Nesse ínterim, até hoje existe conflitos entre filósofos e 

cientistas no que se refere à origem da Ciência. Contudo, um ponto em comum aparece 

quando se estuda a trajetória da relação dos cientistas ou filósofos com o conhecimento 

científico, ele sempre foi cultivado como algo desconhecido, revelado para poucos. Na Idade 

Antiga, se afirmava que só os homens escolhidos por Deuses. Na Idade Média, o 

conhecimento era acessível somente para quem frequentava as faculdades, normalmente os 

que dominavam diversas áreas do conhecimento.  

Não cabendo no tempo e espaço desse trabalho adentrar com profundidade no debate 

sobre o reconhecimento dos estudos dos antigos como científico ou não, a comunidade 

científica não pode negar que descobertas científicas e pesquisas científicas que tiveram seu 

auge em épocas posteriores, se desenvolveram em torno de conceitos formulados pelos 

antigos.  

No entanto, é durante a modernidade que a Ciência sofrerá uma revolução que marcará 

para sempre as experiências científicas posteriores. Granger (1994) coloca a “segunda metade 

do século XX como a Idade da ciência” (GRANGER, 1994, p: 11). E ainda destaca que  

[...] isto, por certo, não significa menosprezar o papel e a importância do 

conhecimento científico do século XIX, que assistiu ao nascimento da 

termodinâmica e da teoria dos fenômenos elétricos, com suas promessas de 

consequências extraordinárias para a explicação dos fenômenos da natureza e suas 

primeiras aplicações à indústria (GRANGER, 1994, p: 11).  

 

No entanto, Granger (1994) considera o século XX como o mais importante. “Não só 

como o herdeiro dessas conquistas fundamentais, mas também oferece o espetáculo de 

renovações e de desenvolvimentos sem precedentes na história da Ciência pelo número e pela 

diversidade” (Ibid., 1994, p: 11). Para ele,  

[...] as recentes conquistas das ciências ora constituem o desenvolvimento, a 

exploração e a maturação de ideias essenciais já aventadas no inicio ou no fim do 

século passado, como, por exemplo, as duas teorias da relatividade, ora são 
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inovações aparentemente mais radicais, como área da bioquímica e da estrutura do 

genoma. (Ibidem, 1994, p: 11).   
  

Para justificar a relevância que atribui a este período, Granger (1994) considera alguns 

fatos científicos, tais como a produção de energia utilizável por fusão nuclear, o envio da 

sonda soviética Luna à lua (1970), a descoberta do “ruído de fundo universal” (1965), a 

invenção do transitor (1948), a descoberta de antibióticos (1928), a descoberta da estrutura em 

dupla hélice do DNA (1953), criação conceitual das noções de função e de medida (1960), 

demonstração da estrutura lógica geral das matemáticas, com a explicação da hipótese do 

contínuo e do axioma de escolha (1960), e por fim, no campo das ciências humanas, a 

publicação das Estruturas elementares de parentesco de Claude Lévi-Strauss (1949), e, a 

publicação de Syntactic structures, de Noam Chomsky (1957). Na concepção de Granger 

(1994), isto só foi possível por causa do desenvolvimento de instrumentos técnicos cada vez 

melhores. Além disso, a intervenção do Estado no financiamento de pesquisas, assim como, a 

constituição de um corpo de cientistas mais experientes foram fundamentais para esta 

explosão científica. 

Por outro lado, Granger (1994) diz que a aproximação dos produtos técnicos, que é 

uma forma da Ciência chegar até a vida cotidiana das pessoas, ocasionou a vulgarização do 

conhecimento científico. As publicações em revistas e jornais sem nenhuma fundamentação 

teórica, passados de maneira simplista ao público deram margem à aceitação acrítica de 

muitos elemento como científicos. Nas palavras do autor, 

[...] aceitar-se-ão sem crítica as narrativas de discos voadores, de fenômenos 

paranormais, as predições dos astrólogos, sob a caução, aliás, do cálculo 

efetivamente científico, mas não da influência dos astros, e sim de sua posição num 

dado momento. (Ibidem, 1994, p: 18).  

  

Com toda importância das inovações científicas deste período, surgiu um problema de 

questão ética em relação à liberdade científica, isto por causa da utilização da bomba atômica, 

em 1945. A problemática se divide em diversas opiniões, aquelas que afirmam ser 

responsabilidade dos cientistas a aplicação do conhecimento científico, outros defendem que 

o governo deve regular tais pesquisas, alguns defendem a liberdade total. Mas, o foco da 

questão é que, também, no fim desta época a Ciência começa a entrar em crise, justamente por 

causa desses projetos que não deram certo. 

Algumas críticas vão ao encontro da abolição da Ciência, surgindo correntes, como a 

pós-moderna que a destacam como uma invenção da modernidade para dominar e camuflar as 

desigualdades sociais. De acordo com Hall (2005), a ciência é uma metanarrativa da 
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modernidade, ou seja, seu discurso é apenas uma tentativa de dominação e homogeneização 

da sociedade. Neste sentido, 

[...] pergunta-se se é justificado o abandono das ciências por causa de falsas 

pretensões de verdades universais no passado ou se elas podem continuar sendo 

úteis, porém com um senso crítico bem maior em relação à própria validade (RÖHR, 

2006, p: 2).  

 

Contudo, não se pode esquecer que tais revoluções científicas antes mesmo da crise 

contribuíram para que predominasse entre os cientistas uma única forma de fazer Ciência. Por 

isso, aqueles conhecimentos que não eram aplicáveis, que não podiam se colocados à prova 

tinham seu caráter científico negado. Para Granger (1994), o desenvolvimento das ciências 

físico-químicas ocultou as diferenças de objetivos entre cada Ciência, por isso, não foi 

estranho que durante muito tempo conhecimento técnico e científico foram interpretados 

como semelhantes. Na concepção de Granger (1994), a ciência é a visão da realidade. 

Realidade, aqui, é entendida como representação da experiência. Ela (Ciência) não é um 

conhecimento aplicado, visa, também, descrever objetos e explicá-los, mas não para 

imediatamente agir. No entanto, todo conhecimento científico é público, e para ser científico, 

tem que contar indicações de como foi obtido, ou seja, tem que apresentar condições 

suficientes para que sejam reproduzidos, além disso, tem que ser exposto ao controle. 

Ainda se destaca que a evolução científica do século XX, ao mesmo tempo, seu 

preconceito em não considerar científicas pesquisas que não eram condizentes com suas 

categorias, conduziu diversas reflexões no sentido de avaliar outras possibilidades de fazer 

ciência. Mas, isso não significa que atualmente o problema já esteja resolvido, ainda, é muito 

grande o preconceito com algumas formas de conhecimento, principalmente aquelas que 

possuem um nível de abstração maior, como no caso da Educação.  

    

1.1.2 O debate em torno da dependência das Ciências Humanas em relação às 

Ciências da Natureza 

 

 Com o desenvolvimento da Filosofia positiva e a expansão dos pressupostos 

metodológicos dessa disciplina nas pesquisas das Ciências da natureza, nota-se que o 

movimento de algumas disciplinas das ciências humanas, como no caso da Psicologia e 

Sociologia, vai ao encontro desse pensamento. 

 Sabe-se que a lógica que se pretendeu instalar no campo científico é que apenas existia 

uma única maneira de fazer Ciência, ou seja, apenas era considerada científica aquela 

produção que se pautasse em pressupostos do positivismo. 
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 Isso não foi muito diferente entre as ciências humanas, que ao buscar sua 

cientificidade, procuraram sua razão de existir na lógica das ciências da natureza. 

Consequentemente isto causou efeitos negativos. Além de atrasar o processo de 

desenvolvimento de outras maneiras de fazer pesquisa, podou o homem e seu comportamento 

sob categorias fixas e invariáveis, negando que o homem não se manifesta de forma única, o 

comportamento humano, pelo contrário, é invariável e dependente de outras variantes. 

 As ciências humanas em busca de sua epistemologia, especificamente a Psicologia e a 

Sociologia, passaram por diversos processos de transformação. Tais processos de 

autonomização buscaram constituir-se primeiramente a partir das Filosofia, em seguida 

libertaram-se dela. Uma estudando o comportamento humano e a outra os fenômenos sociais.  

 Do ponto de vista que partiu, cada uma dessas áreas buscou sua cientificidade e 

desenvolver métodos próprios de análise. O problema é que isso muitas vezes foi feito em 

torno de algumas visões metodológicas que ao invés de proporcionarem um conhecimento 

maior do humano, impediram que novas formas de fazer científico fossem desenvolvidas. 

 De acordo com Boavida & Amado (2006), disciplinas como História, Economia, 

Direito, entre outras, são autônomas possuem métodos próprios independentemente de serem 

consideradas como ciências ou não, principalmente no que se refere às chamadas ciências 

duras. Os referidos autores reconhecem que a distinção entre o que é humano e o que não é 

humano é muito recente no campo de pesquisa das ciências humanas. Antes dessa percepção, 

as práticas científicas das ciências humanas era apenas em torno de categorias das ciências da 

natureza, o que já foi citado em partes anteriores a esta afirmação.  

 Boavida & Amado (2006) colocam que alguns fatos foram importantes para perceber 

que a maneira de fazer ciência com o humano é distinta de outras ciências. Para os referidos 

autores, o que contribuiu nessa percepção, ou seja, nessa particularidade das ciências 

humanas, 

[...] foi, por um lado, o prodigioso desenvolvimento das ciências da natureza a 

partir dos trabalhos de Galileu e das perspectivas novas que elas ofereciam; por 

outro, os dualismos da alma e do corpo, do espírito e da matéria, que Descartes 

desenvolveu na Filosofia, e que marcaram toda a evolução do pensamento moderno 

e criaram um fosso entre estes dois grandes domínios. (BOAVIDA & AMADO, 

2006, p: 76).  

 

Outro fato que ajudou nesta distinção, segundo Boavida & Amado (2006) foi a 

tendência comparatista, que para Piaget permitiu, no século XX, fazer com que as ciências 

humanas percebessem a finitude do ser humano, o que ajudou tais ciências a passarem de uma 

fase pré-científica para uma fase científica. Esta tendência comparatista, 
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[...] permite a descentração do sujeito em relação às realidades colectivas, isto 

permite que, nas mais diversas áreas do pensamento (Sociologia, História, 

Psicologia, Economia, etc.), já não se parta do pensamento individual como fonte 

de realidades colectivas, mas que se veja o indivíduo  como produto de uma 

socialização. (BOAVIDA & AMADO, 2006, p: 76). 

 

 Nas análises de Boavida & Amado (2006) outra tendência, também, parece como 

responsável por contribuir nesta nova percepção, em outras palavras, ajuda a perceber que 

fazer ciência com o homem propriamente dito requer outras reflexões e passos 

metodológicos. Neste caso, os autores falam da tendência histórica ou genética, que Piaget 

considera uma das principais diferenças entre as fases pré-científicas das ciências humanas e 

sua constituição como disciplinas autônomas. Nos termos de Boavida & Amado (2006),  

[...] é a descoberta progressiva de que os estados individuais ou sociais 

directamente vividos, e originando aparentemente uma consciência intuitiva ou 

imediata, só, na realidade, o produto duma história ou dum desenvolvimento cujo 

conhecimento é necessário para compreender as resultantes. (BOAVIDA & 

AMADO, 2006, p: 76).  

 

  Os autores há pouco referidos destacam que a primeira Ciência a se beneficiar desta 

concepção foi a Linguística, a partir de suas análises de documentação escrita do passado.  

Embora se considere todo o avanço alcançado pelas ciências humanas em relação à 

maneira de conceber a pesquisa científica quando se trata de estudar o homem, a concepção 

que predominou durante todo o século XVIII foram os pressupostos das ciências da natureza, 

que eram considerados o modelo de cientificidade. Como foi mostrado, isso não impediu que 

outras concepções e fundamentos filosóficos se desenvolvessem com autonomia em relação 

as vigentes nas ciências humanas. Ou seja, concepções que já manifestavam que as ações 

humanas não podiam ser estudadas pelos métodos das ciências exatas.  

 

1.1.3 Ideologia e Ciência: seria, então, mais uma questão ideológica do que 

epistemológica a constituição de um núcleo teórico para o campo pedagógico?  

 

 Durante muitas décadas, os cientistas se reportavam ao conhecimento científico como 

conhecimento desinteressado, ou seja, como se por detrás deste não houvesse interesses 

pessoais ou de grupos. A história da ciência mostra que nesse campo só foram consideradas as 

pesquisas que estavam relacionadas à concepção de ciência vigente. Isto pode ser considerado 

como indício de que a própria escolha metodológica já carregava em si um interesse 

específico. Basta refletir sobre quais os critérios estabeleciam determinados métodos como 

corretos enquanto outros não, ou seja, quem e o quê estavam dentre tais escolhas.  
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 É neste sentido que se chama atenção para a subordinação que ainda se encontra 

presente no campo pedagógico, sua constante busca para se definir como ciência a partir de 

decisões externas à sua problemática. Por isso, não é de se estranhar que um diagnóstico sobre 

as práticas científicas da área venha mostrar que, 

[...] a prática educativa foi sendo gradativamente colonizada, interpretada, avaliada, 

consumida pela ótica de diferentes profissionais, com diferentes perspectivas 

científicas, que atuaram desconsiderando a necessidade de fomentar a interpretação 

da ideologia que esteve subsumida a essas ciências auxiliares, em cada momento 

histórico. (FRANCO, 2003, p: 71).  

 

É desta forma que se chama a atenção para reflexões em torno do campo científico e 

do ideológico. Ou seja, até que ponto as ideologias puderam influenciar nas pesquisas 

científicas, e mais ainda, seria mais uma questão ideológica do que epistemológica a 

constituição da Pedagogia como ciência relativamente autônoma? Isso fica mais evidente 

quando se constatou que a neutralidade nas ciências humanas é impossível, além disso, em se 

tratando de Pedagogia é bem provável que sua cientificidade possa interferir nos interesses 

pessoais de muitos estudiosos. 

Muitos estudos mostram que a educação sempre esteve a serviço de interesses 

variados, sendo utilizada para outros fins que não eram condizentes com a formação humana. 

Isto sempre dificultou a efetivação de qualquer proposta que se propusesse denunciar com 

mais clareza tais práticas. Nesse sentido, Röhr (2006) afirma que: 

A educação sempre foi vista como mola mestra para a realização de fins políticos, 

ideológicos, sociais, econômicos ou religiosos. Isso nos dois sentidos: tanto na 

estratégia de negar a importância da Educação para não encontrar resistência em 

relação aos próprios interesses, quanto, e esse procedimento é mais comum, na 

utilização da Educação para a imposição e a realização dos próprios interesses. 

(RÖHR, 2006, p: 2).  

  

Se nessa pauta entra a discussão da relação entre ideologia e conhecimento científico, 

é necessário contextualizar a terminologia desta palavra, que carrega em si diversos 

significados, em épocas diferentes. Para Löwy
9
 (1986), o conceito de ideologia, desde sua 

gênese, até os dias atuais nem sempre foi utilizado com o mesmo significado, e, nem Marx foi 

seu precursor. Para ele, Marx atribui à palavra ideologia o sentido de ilusão, ou seja, uma 

concepção deformada da realidade. Já no caso de Lênin, existe uma ideologia burguesa e uma 

do proletário. No caso de Mannhein, procura diferenciar o sentido de ideologia e utopia. 

                                                 
9
 Michael Löwy é um socialista brasileiro e desenvolve estudos na linha marxista, atualmente é pesquisador do 

Centre National dês Recherches Scientifiques (CNRS) em Paris.  
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De acordo com Löwy (1986), assumindo a definição de Mannhein, ideologia é 

concepção que legitima ou reproduz uma ordem estabelecida, enquanto que utopia são ideias 

e representações que aspiram outra realidade. Ele ainda afirma que não existe nenhuma 

sociedade que apresente consenso sobre uma única forma de interpretar o termo ideologia.   

De acordo Löwy (1986), a utopia de uma determinada classe, numa época específica, 

pode tornar-se uma ideologia posteriormente. Isto porque com as mudanças de visões de 

mundo das sociedades que se seguem, essa mesma classe conserva seu pensamento. 

Para exemplificar a diferença que estabelece entre ideologia e utopia, Löwy (1986), 

coloca a diferença entre Marx e Hegel. Na concepção do autor, a teoria de Hegel tem caráter 

conservador, pois apenas descreve e interpreta a realidade, enquanto a teoria de Marx tem a 

finalidade de transformar a sociedade. Daí segue-se a mesma lógica para a ideologia, que visa 

conservar, reproduzir uma ordem estabelecida, e, utopia, que vislumbra ou aspira uma 

sociedade distinta da vigente. 

  

1.2 A QUESTÃO DA EPISTEMOLOGIA 

 

 Adentrar na problemática da cientificidade pedagógica requer primeiro uma análise 

sobre o campo da Epistemologia para entender quais questões presentes nesta área implicam 

sobre o estatuto científico do pedagógico. Como investigar a possibilidade de constituir uma 

ciência pedagógica relativamente autônoma, sem conhecer os problemas presentes no campo 

da Epistemologia?  

 Sabe-se que definir o “verdadeiro” significado da palavra Epistemologia, assim como, 

seu campo de atuação e seu objeto de pesquisa são tarefas complexas e que há muito faz parte 

de alguns estudos acadêmicos
10

. Mas, pode-se explicitar o sentido simples do termo, o qual 

apresenta certo consenso entre os estudiosos da área. A palavra “epistemologia significa, 

etimologicamente, discurso (logos) sobre a ciência (episteme)” (JAPIASSU, 1977, p: 24). 

Desta conceituação surge a definição de muitas teorias, visto que a epistemologia é o campo 

de estudo que investiga as produções científicas.  

 De acordo com Japiassu (1977), o uso do termo é recente, “surgiu a partir do século 

XIX no vocábulo filosófico” (Ibid. p: 24). Por isso, o conflito se encontra sobre saber se o 

termo apareceu para designar uma antiga forma de conhecimento. Era muito comum entre os 

antigos filósofos desenvolver teorias sobre o que é o conhecimento. “Em outros termos: teria 

                                                 
10

Japiassu (1997); e Amado & Boavida (2006). 
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a epistemologia começado com a filosofia clássica (com Platão, por exemplo) ou somente 

depois dela?” (JAPIASSU, 1977, p: 24).  

Embora alguns pesquisadores afirmem que a filosofia não é uma ciência, há 

reconhecimento que muitos dos conhecimentos científicos produzidos nas ciências humanas 

apresentam aspectos filosóficos, ou seja, a filosofia dialoga com os conhecimentos produzidos 

nesta área. Para Japiassu (1977), “as discussões provocadas pelo desenvolvimento das 

ciências seriam melhor elucidadas caso os próprios cientistas tivessem uma sólida formação 

histórica e filosófica.” (JAPIASSU, 1977, p: 43). Para o referido autor, a filosofia permite a 

reflexão tanto das pesquisas atuais, como das produções científicas do passado. Desta forma, 

pode impedir aquelas concepções teóricas que acabam por reduzir a noção de ciência a um 

determinado tempo cronológico, a um cientista ou uma grande invenção. No que se refere ao 

campo da Epistemologia, tal relação é muito complexa, o conflito aumenta, pois, a 

epistemologia não é tida como campo pertencente à Filosofia, isto porque além de não ser a 

Filosofia uma ciência, pode a Epistemologia ser uma ciência autônoma. Daí surge uma grande 

problemática no campo epistemológico: a difícil relação entre a Filosofia e a Ciência. Afinal, 

a qual área pertence à Epistemologia ou seria ela uma ciência relativamente autônoma?  

Há uma tradição que considera a epistemologia como um dos campos da filosofia. 

Nesta concepção, a Filosofia utiliza a ciência (considerada como sinônimo de Epistemologia) 

como pretexto para filosofar. Por outro lado, outras correntes questionam tais posturas, pois 

acreditam que a Ciência por si só pode estabelecer seu campo de análise, ou seja, a Ciência é 

autônoma, logo os cientistas que fundamentam e estabelecem seus critérios de pesquisas.  No 

entanto, muitos cientistas questionam a existência de uma Ciência em geral, pois sendo a 

Ciência uma área relativamente autônoma, logo teria que haver um consenso sobre alguns 

pressupostos básicos para a prática científica. Mas, para a maioria dos cientistas, não existe 

uma Ciência em geral, e sim, conhecimentos científicos, que podem se encarregar de 

desenvolver teorias sobre o conhecimento. É o que pode ser conferido nas palavras de 

Japiassu (1977) quando afirma que: 

Não existe uma ciência, única e idêntica a propósito da qual poderíamos formular 

teorias definitivas. O que existe é um conjunto de disciplinas especializadas, cada 

uma possuindo seus caracteres próprios e graus desiguais de desenvolvimento. Só 

arbitrariamente podemos agrupá-las num conjunto unitário, como se todas 

formassem um todo coerente e passível de um estatuto unitário. (JAPIASSU, 1977, 

p: 30).  

 

Japiassu (1977) se refere ao conceito que defende categorias únicas para todas as 

ciências independentemente da natureza de seu objeto. Mas, de acordo com o teórico a 

Ciência precisa estabelecer alguns pressupostos básicos que analisem o valor dos 
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conhecimentos científicos produzidos. Para o referido autor esta tarefa deve ser 

desempenhada pela Epistemologia. 

 Para Boavida & Amado (2006), a noção sobre o que é a epistemologia é explícita. 

Ambos os autores, afirmam que a epistemologia é o campo responsável pela análise dos 

limites e possibilidades de produção do conhecimento científico. Em outra interpretação, a 

Epistemologia é a responsável pela reflexão filosófica das pesquisas. No entanto, a questão 

não é algo trivial, devido à complexidade da relação entre a Filosofia e a Ciência, como já se 

destacou em momentos anteriores. Tal problemática, também, é trazida por Japiassu (1977) 

quando se refere ao dilema entre a tentativa de separação da Filosofia do campo da 

epistemologia e a iniciativa de querer constituí-la como disciplina autônoma. Para o referido 

autor,   

Definir o estatuto da epistemologia atual é tarefa delicada, pois os limites do 

domínio de investigação dessa disciplina são muito flutuantes. Além disso, não 

existe sequer um acordo quanto à natureza dos problemas que ela deve abordar. Seu 

campo de pesquisa é imenso, supondo grande intimidade com as ciências, cujos 

princípios e resultados ela deveria estar em condições de criticar. (JAPIASSU, 1977, 

p: 23-24).  

 

  Como se percebe, ao contrário do que muitos teóricos questionam, há problemas que 

não são exclusividades do campo pedagógico. Pois, um dos argumentos para negar a 

cientificidade da Pedagogia se baseia na ideia de que por ela perpassa diferentes áreas do 

conhecimento, o que dificulta a definição de seu estatuto. Que a área dialoga com um imenso 

número de ciências, isto é fato. No entanto, negar sua cientificidade pela riqueza de ciências 

que a constitui é um equívoco conceitual. Como pensar numa área científica que não dialogue 

com uma, duas ou mais áreas do conhecimento? Por exemplo, a Medicina, que também 

apresenta conflitos quanto a sua constituição como ciência relativamente autônoma, produz 

estudos valiosos devido à contribuição de alguns fundamentos da Biologia, Física e Química. 

Para tentar compreender um fenômeno humano, os cientistas não podem negar produções, 

conceitos e ideologias de tempos anteriores ou oriundos de outras ciências.    

 Após abordar o dilema, Japiassu (1977) propõe uma Epistemologia geral. O estudioso 

considera que algumas questões inseridas no debate epistemológico ultrapassam a capacidade 

dos especialistas das diversas áreas científicas. Isso significa que o autor aponta para o 

desenvolvimento de pressupostos básicos que permitam uma visão mais ampla das pesquisas, 

além de evitar que qualquer produção intelectual seja nomeada de científica.   

Japiassu (1977) ainda chama atenção para a tentativa desnecessária de separação entre 

a Filosofia e a Epistemologia. Para ele, uma das razões de ser da Epistemologia é a Filosofia, 
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pois lhe possibilita “um olhar crítico e reflexivo sobre as ciências que se vêm criando e 

transformando o mundo através dos produtos que não cessam de lançar em nossa cultura” 

(JAPIASSU, 1977, p: 23). Além do mais, pode ser fundamental sua tarefa analítica sobre seu 

campo de atuação. Esse embate entre a Filosofia e Epistemologia surge, também, por causa da 

dificuldade em definir o campo de origem da respectiva área.  

Blanché (1975), também, reflete sobre tais questões. Para o estudioso, a Filosofia e a 

Epistemologia trazem a crítica e a reflexão para o campo científico. A Filosofia, 

especialmente, põe as principais questões sobre o tipo de conhecimento produzido. Este autor 

ainda ressalta que tal problema é consequência da permuta que sofreu o campo da 

Epistemologia após a crise na Ciência. Antigamente todos os filósofos elaboravam uma teoria 

sobre o que é o conhecimento, antes de desenvolver suas ideias propriamente ditas. Hoje, tal 

domínio se concentra nas mãos dos diversos especialistas. Ou seja, tal crise levou os cientistas 

a voltarem e reverem suas bases, surgindo assim, uma constante necessidade de fundamentar 

seu campo de conhecimento. Tal prática desenvolveu uma tradição entre os cientistas de 

formular teorias sobre o que é o conhecimento, o que inevitavelmente recaiu sobre o campo 

epistemológico.  

 Se a Epistemologia é uma ciência autônoma ou separada do campo filosófico, isso 

requer mais espaços de debates sobre a problemática. Assim como o campo da Pedagogia, a 

Epistemologia não tem uma definição precisa sobre o que constitui sua área, ou seja, a 

definição do que é a Epistemologia e qual seu objeto de pesquisa, bem como, sua função. 

Todos os aspectos problemáticos que requer uma longa discussão, mesmo sabendo que está 

longe de alcançar algum tipo de consenso. 

 Para Japiassu (1977), a comunidade científica passou da concepção de (conhecimento-

estado) para (conhecimento em processo). Isto que dizer que a prática científica atual não 

consiste mais em buscar respostas dadas e definitivas. Não cabem mais práticas que visem 

consultar as verdades dos filósofos ou cientistas para responder aos problemas da realidade. A 

nova prática visa reflexão sobre o conhecimento, procura incessantemente uma aproximação 

do que possa ser conhecida como realidade, mas nunca em verdades acabadas. Sendo um 

processo dinâmico e inacabado, rejeita as tentativas de fechar qualquer tipo de conhecimento 

científico.  

 Não é de hoje, que muitas áreas do conhecimento científico fazem suas pesquisas sem 

uma preocupação maior em oferecer respostas acabadas. Embora, ainda existam muitos 

preconceitos e dificuldades quando se trata pesquisar o humano. De acordo com Boavida & 

Amado (2006), “La Epistemología no tiene muchos problemas cuando se aplica a ciências 
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empíricas, cuyo objeto de estudio es el hombre, la sociedad, el comportamiento humano, las 

dificuldades de explicación se multiplican.” (BOAVIDA &AMADO, 2006, p: 7).  

 Há um pequeno reconhecimento, pelo menos nas áreas das ciências humanas, que um 

conhecimento sempre pode ser reavaliado, sempre está em construção. Isso não significa que 

tais produções não apresentem confiabilidade ou impossibilitem a construção de um 

conhecimento mais seguro. Porém, o que entra em questão é como estão sendo estabelecidos 

os critérios para afirmar o que pode, ou não, ser considerado científico, evitando que se entre 

num relativismo científico.  

Quem desenvolve estudos sobre a Epistemologia pedagógica, observa que a carência 

de um núcleo teórico provoca inúmeras consequências negativas. A área fica ao sabor de 

conhecimentos de outras ciências, que dão direcionamento para o campo educativo, e na 

maioria das vezes, não são condizentes com o pedagógico. O enfraquecimento teórico dos 

pedagogos os leva a aderir conceitos e categorias de outras ciências, o que pode ser 

considerado uma adesão destituída de reflexão crítica.   

A problemática da discussão do campo da Epistemologia entre os pedagogos é apenas 

um dos vários conflitos (a falta de interesse em torná-la cientifica, poucos estudos na área, 

entre ouros) existentes na hora de conferir como a Pedagogia pode se constituir como ciência. 

Mas, pode-se afirmar que é uma das mais graves. Os poucos estudos
11

 que tentaram elaborar 

uma Pedagogia científica, não mostraram em sua maioria preocupação com o debate 

epistemológico. No entanto, é este debate que se encarrega de colocar em destaque a relação 

entre as pesquisas e a sociedade, além de outros elementos importantes. Negando o debate 

epistemológico, corre-se o risco de elaborar um conhecimento acrítico e descontextualizado, 

pois além de outras funções, a epistemologia se encarrega pelo reconhecimento dos avanços 

dados por estudos anteriores. 

Ao se debruçar sobre o epistemológico do pedagógico, pouco se verifica sobre a 

discussão geral da epistemologia. Normalmente essas teorias são apresentadas como posições 

inquestionáveis. Mas, uma das questões mais delicadas se concentra nas categorias de 

análises, que quase nunca são formuladas a partir do pedagógico, e sim, empréstimos “caros” 

feitos a outras ciências afins. 

Quintana Cabanas (1983), fala dessa confusão epistemológica no campo pedagógico, 

onde há uma grande dificuldade em definir alguns parâmetros para a temática. O teórico 

                                                 
11

Franco (2003); Libâneo (2003); Saviani (2008) 
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destaca que tudo é fruto da ausência de diálogo entre a pedagogia e a Epistemologia. Nas 

palavras do autor,  

La Epistemologia pedagógica está por hacer: constituye um tema que hoy dia 

empieza a buscar su identidad. Probablemente tarde en llegar a resultados positivos, 

pues ocurre que los epistemólogos no conecen la Pedagogía y que los pedagogos no 

saben Epistemología, con lo cual no es posible avanzar decididamente. 

(QUINTANA CABANAS, 1983, p: 76).  

 

Verificando alguns estudos que tentaram conceber a Pedagogia como ciência, notou-se 

que geralmente quando tentam fundamentá-la, é recorrente afirmar que esta é uma Ciência 

por apresentar objeto, linguagem e campo de atuação próprio. No entanto, a maioria desses 

estudos não aponta o que seria esta pedagogia científica, ou seja, quais critérios e 

pressupostos a fundamentam como área científica relativamente autônoma. Na percepção do 

presente estudo, esta postura pode ter relação com o desconhecimento, principalmente dos 

pedagogos, sobre o campo epistemológico. Neste sentido, Quintana Cabanas (1983) afirma: 

 

Decir que La Pedagogia tiene um objeto próprio, um método y um sistema de teorias 

está muy bien, pero esto hay que desarrollarlo, evidenciarlo y puntualizarlo: queda 

por hacer um constructo epistemológico em el que aparezca formalizada la 

estructura científica de la Pedagogia y veamos respondidas lãs interrogaciones que 

antes plateábamos. (QUITANA CABANAS, 1983, p: 80).  

 

Com isso, não se pretende afirmar que há uma obrigação nos estudos em oferecer 

respostas definitivas e imediatas, e sim, mostrar que a questão, apesar de muito discutida, 

encontra-se longe de mostrar algum avanço. Desta forma, concebe-se a crítica no sentido de 

refletir sobre o caráter de tais estudos. Não estariam estes sendo desenvolvidos mais do ponto 

de vista da crítica pela crítica e de pouco caráter epistemológico? Pois, foi observado nos 

estudos que afirmam a Pedagogia como uma ciência, a frequente a crítica em relação à 

ausência de um núcleo teórico próprio, e, a dependência em relação a pressupostos de outras 

ciências, ao mesmo tempo, estes estudos não apresentaram uma consistente base 

epistemológica.  

 

1.2.1 A problemática da cientificidade da Pedagogia: o calcanhar de Aquiles  

Ao se debruçar sobre a problemática do núcleo teórico da Pedagogia, é fácil perceber 

os entraves que dificultam pensar uma ciência para a área, pois a ausência de estudos e a 

postura acrítica dos pedagogos tornam cada vez mais o fenômeno educativo, que embora seja 

destacado como fundamental na sociedade atual, em algo que permanece desconhecido do 

ponto de vista propriamente pedagógico. 
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Isso porque estando o fenômeno educativo presente em quase todas as instâncias da 

sociedade é impossível impedir que outros profissionais e áreas do conhecimento digam o que 

é Educação a partir de sua ótica conceitual. Além disso,  

 

[...] diversas disciplinas têm a educação como seu objeto de estudo e concorda-se 

que esse objeto, a educação, reveste-se de mil faces para se fazer inteligível a 

diversos aportes teóricos que referendam variadas metodologias para sua 

compreensão. (FRANCO, 2003, p: 73).  

 

Porém, o problema maior nesse processo é a atitude dos pedagogos diante destas 

teorias. Orlandi (1967) faz uma crítica à maneira como os pedagogos fazem pesquisas em 

educação. De acordo com o próprio, os estudos em Pedagogia tomam como guias e modelos 

categorias de outras ciências humanas, tal fenômeno o autor denomina “flutuações 

pedagógicas”.  

Para o estudioso, o objeto em educação é mais complexo e confuso em relação às 

outras ciências humanas. Sua complexidade se dá pela quantidade de variantes que é 

dependente, por isso, qualquer estudo que tome um pequeno aspecto como uma verdade 

educacional acaba por reduzi-lo. Como exemplo, diz Orlandi (1967), um problema em 

química pode gerar problemas em Educação, mudanças de métodos e procedimentos, mas um 

problema em educação não gera problemas em química.  

Na verdade o que o teórico quer dizer é que uma mudança de concepção de célula 

pode vir a mudar a maneira de trabalhar tal conceito em sala de aula, mas o problema de 

analfabetismo, por exemplo, não implicará mudanças no campo de pesquisa da química. Isso 

porque, como já foi dito, uma investigação no campo pedagógico depende de muitos aspectos 

envolvidos (social, econômico, psicológico, emocional, etc.), ao contrário de uma célula, por 

exemplo, que pode ser isolada e analisada, obtendo, assim, um conhecimento mais preciso da 

mesma. 

A ausência de compreensão sobre pesquisa em Educação leva os pedagogos a 

tomarem metodologias e categorias de outras áreas do conhecimento para o campo 

educacional.  Neste sentido, Orlandi (1967) afirma que “a base dessa limitação reside na 

adesão pré-crítica da consciência pedagógica a estruturas conceptuais limitadas pelos 

interesses das várias ciências humanas concentradas em seus objetos específicos” 

(ORLANDI, 1967, p: 146). Vale ressaltar que:  

Não é nova a questão de se reconhecer a educação como um objeto de estudo 

complexo. Diferentes filósofos, educadores, professores constataram e discutiram 

essa especificidade. Mas, apesar desse reconhecimento e dos muitos estudos na área, 

ainda permanece a questão das possibilidades científicas de uma ciência da 

educação. (FRANCO, 2003, p: 72-73).  
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Outra problemática da cientificidade da Pedagogia, embora alguns estudiosos 

discordem, começa em torno do termo pedagogia. Na Europa é muito comum ser utilizado 

nas faculdades de educação o termo ciências da Educação, isso não é algo trivial e tem relação 

estreita com a trajetória histórica do estudo sobre o campo teórico desta Pedagogia. 

 Na compreensão de Saviani (2008), há um mal-estar entre os pedagogos com relação à 

própria identidade da Pedagogia, por isso, tem se evitado usar o termo Pedagogia. “Eis que 

nos vários países da América Latina os cursos das universidades destinados à formação de 

educadores não se chamam pedagogia, mas ciências da educação” (SAVIANI, 2008, p: 134).  

 Saviani (2006) destaca que na história geral da Pedagogia, esta foi se desenvolvendo 

em torno de duas vertentes. Uma ligada ao campo da Filosofia, portanto ligada à questão ética 

da educação; e outra, ligada à empírica e a prática educativa, que teve sua base em 

pressupostos da Psicologia. Sua procura teórica sempre esteve voltada para conceitos que não 

lidavam diretamente com o pedagógico, e sim, em torno de estudos sobre a cognição.  

O campo da Psicologia, quando começou a se desenvolver como científico, utilizou 

categorias de ciências aplicadas. Além disso, muitos estudos realizados no campo psicológico 

não foram testados em situações de ensino-aprendizagem, o que normalmente se presenciava 

era a aplicação de tais teorias no campo pedagógico. Isso, também, em relação às áreas 

econômicas, biológicas, sociais, entre outras, enquanto que, em relação a o propriamente 

pedagógico, quase nada se pode conhecer.  

Nesta lógica, acredita-se que ainda hoje um dos problemas do campo da Pedagogia em 

estabelecer seus pressupostos teóricos se justifica pelo longo período de utilização da área 

para tais aplicações. Atualmente, quase não se crê na possibilidade desta se constituir como 

ciência, pois sua submissão em relação as outras áreas é significante.   

 

      1.3 AS FLUTUAÇÕES PEDAGÓGICAS NO CAMPO DAS CIÊNCIAS HUMANAS: 

SERIA A TEORIA DE SAVIANI, TAMBÉM, UMA FLUTUAÇÃO PEDAGÓGICA?     

Quando se trata sobre a Educação, pode-se observar que há um consenso entre 

estudiosos brasileiros, como Saviani (2008) e Franco (2003), com relação complexidade do 

campo educacional. A Educação é um fenômeno que se encontra presente em muitas 

instâncias sociais e não necessariamente conduzida por profissionais formados para tal, por 

esta razão, é muito comum o surgimento de teorias (fundamentadas em outras bases que não 

necessariamente são da Educação) que versem sobre a educação. A consequência disso é que 

“todo mundo” acredita conhecer profundamente o campo educacional. Como a Educação é 
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um fenômeno que não se restringe apenas aos pedagogos e professores do magistério, bem 

como, não ocorre apenas no espaço escolar, torna-se complexo definir seus limites e 

possibilidades diante deste panorama.     

Orlandi (1967) traz o estudo de Dinah de Souza Campos. Tal pesquisa ao analisar o 

desenvolvimento de estudos dos discentes do Instituto de Educação do Distrito Federal, no 

período de 1923 até 1956, onde foram analisadas 640 pesquisas, verifica que apenas 5% dos 

estudos são de caráter pedagógico e que os estudos flutuam ora no psicologismo ora no 

sociologismo e economicismo. Embora o estudo tenha sido realizado apenas do ponto de vista 

quantitativo, denuncia a pouca frequência de estudos de caráter pedagógico. 

 Como já foi dito, no Brasil, as poucas tentativas que houve para fundamentar a 

Pedagogia cientificamente, utilizaram como base ciências que não tinham como objeto de 

pesquisa o educativo. 

 Neste sentido, Saviani (2000) faz muitas críticas sobre este tipo de postura adotada 

pelos pedagogos. Para ele, as outras ciências vão auxiliar na compreensão de questões mais 

específicas, mas é o educativo que deve ser o foco de qualquer problemática pedagógica, 

assim,  

[...] considerar a Pedagogia como teoria geral da educação, isto é, como 

sistematização “a posteriori” da educação. Isto significa que não se trata de uma 

teoria da Psicologia, da Sociologia, da “Filosofia”, da economia, etc. Enquanto 

sistematização “a posteriori” da educação, a Pedagogia é uma teoria construída a 

partir e em função das exigências da realidade educacional (realidade-processo e 

realidade-produto). (SAVIANI, 2000, p: 58).  

 

 Como foi destacado anteriormente, autores como Orlandi (1967) já denunciavam esta 

tendência em Educação de se fazer pesquisa com categorias de outras ciências. Por isso, 

qualquer teoria que tente fundamentá-la cientificamente não pode perder de vista os 

problemas que, de fato, são propriamente da área. Isso não significa que nesse processo outros 

conhecimentos devam ser negados, pois: 

 

[...] a pedagogia não é, certamente, a única área científica que tem a educação como 

objeto de estudo. Também a Sociologia, a Psicologia, a Economia, a Linguística, 

podem ocupar-se de problemas educativos, para além de seus próprios objetos de 

investigação e, nessa medida, os resultados de seus estudos são imprescindíveis para 

a compreensão do educativo. Entretanto, cada uma dessas ciências aborda o 

fenômeno educativo sob perspectiva de seus próprios conceitos e métodos de 

investigação. É a Pedagogia que pode postular o educativo propriamente dito e ser 

ciência integradora dos aportes das demais áreas. (LIBÂNEO, 1998, p: 29).    

     

Sobre esta mesma questão, Franco (2003) acrescenta: 
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A ciência da educação pode agregar conhecimentos de outras áreas sem perder sua 

identidade ou fragmentar seu objeto, desde que mantenha definido seu olhar 

especificamente sobre o fenômeno educativo e que se utilize os conhecimentos 

aceitos por outras ciências de forma crítica, por meio de filtros pedagógicos e de 

reconstrução de seu universo conceitual (e não de substituição). (FRANCO, 2003, p: 

37).  

  

Diante desta problemática, aparece outra questão: o que seria então propriamente o 

“pedagógico”? Este é o grande entrave nas teorias que apontaram uma especificidade ao 

pedagógico. Sendo a Educação um fenômeno não exclusivo da área, ao mesmo tempo em que 

tem a mesma como instrumento de interesses diversos, fica cada vez mais obscuro delimitar 

seu terreno.   

Pode-se observar na trajetória histórica, realizada por autores como Franco (2003), 

tanto das ciências humanas quanto do campo pedagógico, que quase sempre houve uma 

movimentação para ajustar suas pesquisas de acordo com pressupostos de outras ciências.  

A Ciência durante muito tempo funcionou, e ainda funciona, na lógica anteriormente 

mencionada. Ou seja, um paradigma passa a ser hegemônico entre os pesquisadores e daí 

então tal concepção passa a conduzir pesquisas de outros campos, embora possa ser 

encontrado estudos e pesquisadores que contrariem o pensamento científico vigente esse 

processo é muito forte na comunidade científica o que acaba por muitas vezes dificultando as 

pesquisas que tentam seguir perspectivas metodológicas diferentes.  

Isso foi muito forte, principalmente, com o positivismo. Com a corrente positivista, 

muitos autores das ciências sociais pensaram maneiras de fazer pesquisas a partir de 

categorias dessa ciência. Löwy (1998) diz que: 

 

Para Durkheim o objetivo da sociologia era estudar fatos que obedecem às leis 

sociais, leis invariáveis do mesmo tipo que as naturais, o método científico era o 

mesmo, bem como a busca da objetividade e da neutralidade (LÖWY, 1998, p: 42).  

 

  Sabe-se que Durkheim foi dos maiores divulgadores do positivismo nas ciências 

sociais, utilizando a estatística como um dos métodos de suas pesquisas, foi precursor de uma 

tradição que deixou dívidas muito altas para as ciências humanas, como por exemplo, a 

possibilidade de obter um grande acervo de pesquisas realizadas com métodos próprios.  

 Como se revisitou no tópico anterior, o problema da busca da objetividade e 

aproximação com a realidade nas ciências naturais introduziu nas práticas científicas alguns 

preconceitos em relação a determinadas formas de pesquisar. Por isso, não é grande o 

estranhamento no resultado do diagnóstico no campo pedagógico que confirma que práticas 

que tentaram torná-lo científico tenham se pautado em categorias de outras ciências.   
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 Neste movimento, percorreu-se o caminho sugerido por Saviani (2008), partindo de 

sua concepção pedagógica para analisar a fonte que mais influenciou, e por fim, dialogar com 

sua proposta. Pretendeu-se desta forma, verificar em que medida Saviani (2008) utilizou 

Gramsci para fundamentar a Pedagogia como ciência. Seria o pensamento de Gramsci, a base 

de uma Pedagogia que se afirma histórico-crítica, revolucionária? Em outras palavras, estaria 

Saviani, também, flutuando sobre outras ciências ao elaborar uma Pedagogia científica ou 

apenas se beneficiando de seus conhecimentos, mas sem perder o pedagógico de vista?  

 

1.3.1 Algumas respostas clássicas e contemporâneas para o problema da 

cientificidade da Pedagogia: propostas para negar ou não uma relativa autonomia      

No campo das ciências humanas, especificamente da Educação, surgiram diversas 

tentativas de conceituar suas respectivas áreas e definir seu objeto epistêmico de acordo com 

o paradigma vigente em determinados períodos históricos. 

Os debates sobre o estatuto da Epistemologia educacional no Brasil tiveram início dos 

anos 70
12

, mas se intensificaram nos anos 80 e 90. Como um dos resultados desses 

movimentos, houve uma grande mobilização para reformular os vários cursos de formação de 

professores no país. Atualmente, essa discussão se polarizou muito no meio acadêmico. Não 

se tem dados científicos para comprovar tal afirmação, mas na percepção do presente estudo, 

isto pode ser interpretado como uma das consequências da resistência de muitos pedagogos e 

estudiosos da área, em conceber a Pedagogia como ciência.  

Saviani (2007), afirma que a trajetória histórica do campo pedagógico como científico, 

interligou a Educação a algumas bases filosóficas. Na perspectiva do positivismo, prática e 

teoria se misturavam, como no caso de Durkheim (1965). No final da década de 70 do século 

XX a Pedagogia foi ganhando um status de ciência, o que não significou um avanço nos 

estudos epistemológicos da área.  

No Brasil, não é muito comum no espaço acadêmico estudos que abordem a questão 

da cientificidade da Pedagogia, e, os poucos existentes
13

 apresentam respostas que caminham 

em direções diferentes, em muitos casos opostas. Além disso, existe um movimento para 

negar o caráter científico da área, apesar da importância atribuída à educação em muitas 

                                                 
12

 O que não quer dizer que até então não tinha existido outras discussões sobre a temática, mas em períodos 

anteriores os debates estavam acontecendo em seminários, congressos, encontros e outros espaços acadêmicos 

no Brasil.  

13
Boavida & Amado (2006); Franco (2003); Orlandi (1967). 
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instâncias da sociedade e da enorme quantidade de dissertações de Mestrado e teses de 

Doutorado produzidas em tal área anualmente nas universidades.  

Uma percepção que se pode ter sobre tal problemática é que a carência de reflexões 

em torno da possibilidade da Pedagogia se constituir como ciência própria favorece a 

desvalorização da área, assim como traz prejuízos para a prática pedagógica, particularmente, 

a escolar. Isso porque não tendo o pedagógico uma diretriz comum a Educação escolar ocorre 

de maneira diversificada onde cada instituição apresenta um propósito diferente, onde cada 

um faz o que quer e acredita em nome de uma suposta Educação. 

Embora o Brasil não possua uma tradição em estudos epistemológicos, são verificados 

alguns esforços que tentaram atribuir cientificidade á área. Saviani (2007), afirma que se pode 

falar em pensamento pedagógico desde o início da colonização, a qual nomeia de “pedagogia 

brasílica”, quando os jesuítas se esforçaram para ajustar suas ideias ao processo de 

catequização indígena. Em 1599, o pensamento pedagógico brasileiro foi guiado pelas regras 

do Ratio Studiorum, o qual “se configurou como o pensamento pedagógico da contra-reforma 

católica” (SAVIANI, 2007, p: 14). Com a expulsão dos jesuítas, a Pedagogia vai se orientar a 

luz das ideias iluministas, isso por volta de 1759. Para Saviani (2007), embora estes 

movimentos manifestassem uma preocupação pedagógica, as ideias apresentavam um caráter 

mais geral, sendo norteada ora por teorias filosóficas ou teológicas ou no sentido político. 

Ainda não havia uma configuração de um pensamento pedagógico brasileiro, autônomo e 

específico.  

De acordo com Saviani (2007), o pensamento pedagógico brasileiro vai dar seus 

primeiros sinais a partir do final da Primeira República, com a aparição de profissionais em 

educação. “O marco inicial desse processo é a fundação da Associação Brasileira de 

Educação (ABE), em 1924, que passou a organizar anualmente, a partir de 1927, as 

Conferências Nacionais de Educação” (SAVIANI, 2007, p: 15). Desse movimento, resultou o 

Manifesto dos Pioneiros, em março de 1932. Com isso, inicia-se um movimento em busca da 

cientificidade do pedagógico.   Segundo Saviani (2007),   

 

Hegemonizado pelos renovadores, o pensamento pedagógico brasileiro buscará 

ancorar-se em bases científicas elegendo a ciência como a grande aspiração de uma 

concepção pedagógica que pudesse orientar a reconstrução social do país pela 

reconstrução educacional. (SAVIANI, 2007, p: 15).  

 

Saviani (2007) diz que a partir de tal iniciativa, alguns órgãos de pesquisa foram 

criados, tais como: Instituto Pedagógico, fundado em 1931, por Lourenço Filho; e a instalação 
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da Escola de Professores no Instituto de Educação, onde posteriormente foi agregado o 

Instituto de Pesquisas Educacionais. Saviani (2007) ainda afirma que, 

 

[...] com o avanço do movimento renovador, a aspiração de fundar na ciência o 

estudo e a solução dos problemas educativos tende a se estender em âmbito 

nacional. Atesta isso a criação, em 1938, do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), cujo primeiro diretor e animador ao longo dos primeiros oito 

anos foi Lourenço Filho. (SAVIANI, 2007, p: 16).     

 

 Saviani (2007) afirma que com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais, em 1955, o qual se articulava com os centros regionais, as pesquisas em 

educação resultaram num “importante surto de desenvolvimentos dos estudos sociológicos da 

educação” (SAVIANI, 2007, p: 17). Até 1940, a tendência predominante tinha sido a 

psicológica. Após esse período, ganhou impacto o campo sociológico. Após a fase da 

Sociologia, os estudos em Educação entraram na fase economicista. Vários estudos 

começaram a se desenvolver sobre a questão do financiamento e a relação entre Educação e 

trabalho. Em 1970, o movimento científico do campo pedagógico voltou a girar em torno do 

campo psicológico, mas agora com o behaviorismo e o cognitivismo.  

 A década de 80 foi o auge do entusiasmo entre os estudiosos que buscavam um 

estatuto científico para a Pedagogia, a partir do surgimento de teorias que vinham a criticar a 

forte tendência de estudos psicológicos na área. Por isso, essa corrente ficou conhecida como 

Teorias Críticas. Depois disso,  

 

[...] parecia, pois, que o pensamento pedagógico brasileiro havia atingindo seu grau 

máximo de maturação, estando na iminência de proclamar sua autonomia 

epistemológica e conquistar espaço próprio no conjunto das ciências humanas. 

(SAVIANI, 2007, p: 20).  

 

 Quando parecia que, finalmente, a Pedagogia ia caminhar para a construção de um 

núcleo teórico próprio, ou seja, encontrar sua autonomia epistemológica, os debates acabaram 

por cair num grande esvaziamento. Saviani (2007) chama esse processo de “inflexão no 

pensamento pedagógico brasileiro”, em que algumas bases teóricas de correntes anteriores são 

novamente retomadas. Isso surgiu como consequência do clima cultural e social de 

transformação que passava o campo científico, pois a razão instrumental que também se 

instalou nas pesquisas em educação já não satisfazia as respostas, desta forma, surgiu uma 

nova fase, marcada pela desconfiança da possibilidade de ser a Pedagogia uma ciência.  

 Para Saviani (2007), a principal consequência desta nova fase, é que todo o processo 

pedagógico recai sobre a figura do professor, que em tal fase deveria ter várias funções, e, 

além disso, a participação da comunidade escolar em questões externas aos problemas 
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educativos começará a ser exigida. Mas, na prática, a escola não conseguia nem ensinar os 

conhecimentos mais elementares aos seus alunos, como por exemplo, ensinar a ler e escrever. 

No entanto, vale a pena revisar tais teorias a fim de saber o quanto se conseguiu caminhar e 

também o quanto elas contribuíram para o pensamento pedagógico. 

                                                                                                                                              

1.3.2 Concepção teórica clássica 

  

Se atualmente o debate sobre a fundamentação da Pedagogia como ciência não é 

muito comum, imagina-se que há muitos séculos funcionava mais precariamente. Como já foi 

colocado em outras partes do texto, a consideração sobre tal tradição esteve fortemente 

presente nos discursos alemães. O primeiro a tentar intencionalmente estabelecer os 

pressupostos da pedagogia científica foi Johann Friedrich Herbart, alemão nascido em 4 de 

maio de 1776 na cidade de Oldenburg, no Hanôver. 

 Herbart foi educado uma parte de sua vida pela mãe e outra por preceptores em 

colégios. Aos dezoito anos ingressou na universidade de Viena em 1794, onde se dedicou à 

filosofia Kantiana. Em 1797, na Suíça, tornou-se preceptor dos três filhos mais velhos de Karl 

Von Steiger, experiência que foi fundamental na elaboração de sua Pedagogia Geral. Desde 

criança tocava diversos instrumentos, e mesmo com grande interesse pela Pedagogia e 

Filosofia, não perdeu seu interesse pela música. Segundo Gomes (2003), um fato contribuiu 

para apressar sua morte, pois, 

 

[...] tendo o novo rei de Hanôver abolido a Constituição de 1833 e exigido dos 

professores um novo juramento de fidelidade com base na Constituição de 1819, 

Herbart submeteu-se, o que levou os estudantes a boicotarem-lhe as aulas e 

provocarem distúrbios. Sete professores que não se submeteram foram expulsos da 

Universidade. Nunca inteiramente refeito deste incidente, Herbart faleceu em 14 de 

Agosto de 1841. (GOMES, 2003, p: 22).    

  

Herbart (2003) afirma que a finalidade educativa depende do ponto de vista que se 

parte para adentrar na problemática. As crianças, para este, estão expostas ás influências 

negativas devido à Educação frágil que recebem de seus educadores, que por sua vez, não 

pensam em formar uma opinião sobre o tipo de educando que se quer formar. Apenas ao 

longo do processo e de acordo com realidade e experiência específica, formulam uma ideia 

sobre como pensam o processo de educação das crianças. Para tal pensador, isso significa que 

todos os educadores devem partir de um ponto de vista. 
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 Na concepção de Herbart (2003), mesmo aqueles homens que não gostam da 

sociedade preparam seus filhos moralmente para viver em tal sociedade. Considera que o 

estudo da natureza só se aprende na natureza, mas que é preciso, antes de adentrar na 

sociedade, se apropriar de certos costumes de convivência social através da família. Quer 

como ensinamento quer como advertências, os adultos devem apresentar aos jovens todo o 

êxito de suas experiências. 

 Herbart destaca a moralidade como princípio básico da educação. Nessa perspectiva, a 

educação é compreendida como processo de aperfeiçoamento humano. O referido autor ainda 

coloca que para Herbart é necessário conhecer o homem, que por sua vez, é o sujeito da ação 

e do aperfeiçoamento do humano. Para isso, é preciso uma ciência que possibilite o 

conhecimento do homem. Nesta teoria, a Psicologia é a ciência da natureza que fornece tal 

conhecimento. Assim, Herbart afirma que esta disciplina deve ser a primeira, não a única, 

aprendida pelo docente. A Ética e a Psicologia são o duplo alicerce que constitui a Pedagogia.  

 A experiência que teve como preceptor, o fez aprofundar suas reflexões sobre as 

finalidades pedagógicas, levando-o a reconhecer a necessidade de ter clareza quanto aos 

fundamentos que devem nortear a educação das crianças. Em suas aulas, Herbart utilizou a 

Odisséia de Homero, a qual considerava uma obra especial e que, de fato, o ajudou a perceber 

que o ensino nas escolas estava sendo realizado de maneira equivocada. Herbart (2003) 

considerava que ao invés de insistir na gramática e no ensino da língua latina, deveria 

“ensinar-se as mais seguras características da flexão, e isto deveria, de preferência, ser 

mostrado através de uma repetição incansável, em vez de ser exigido à criança através de 

insistentes perguntas” (HERBART, 2003, p: 23).  

 O mais importante a destacar na pedagogia de Herbart é que já havia uma preocupação 

em tornar a Pedagogia uma ciência. Ao se referir ao ponto de vista que os educadores 

deveriam partir, ou seja, a opinião formada antes mesmo do processo educativo propriamente 

dito, nada mais é que os fundamentos da Pedagogia. De acordo com Herbart (2003), 

 

[...] seria seguramente melhor se a Pedagogia se concentrasse tão rigorosamente 

quanto possível nos seus próprios conceitos e cultivasse mais um pensamento 

independente. Deste modo, tornar-se-ia o centro de um círculo de investigação, já 

sem correr o perigo de ser regida por estranho conceito, à semelhança de uma 

província conquistada e distante. (HERBART, 2003, p: 13).  

 

Como se percebe nas palavras do autor, a Pedagogia possui condições de construir um 

núcleo teórico autônomo. Herbart (2003) também destaca que se esta ciência se esforçasse 

para se orientar com a mesma força das ciências afins, o diálogo com outras áreas do 
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conhecimento poderia vir a ser mais fácil, e, além disso, a área poderia mostrar alguns 

avanços. Em outro momento, o autor fala claramente, “A Pedagogia é a ciência que o 

educador precisa para si mesmo” (HERBART, 2003, p: 16).  

Há muito que tal teoria foi elaborada, e desde então, o campo pedagógico não 

conseguiu definir para a área pressupostos básicos que o sustentasse enquanto ciência. A 

partir desta iniciativa, criou-se na Alemanha uma tradição em procurar fundamentos 

científicos para o campo, e, em contra-partida, tentativas de negar sua cientificidade também 

surgiram. A maioria dos argumentos pautados na concepção de que não há como se fazer 

ciência com o humano, especificamente, quando se trata do campo educacional, sustenta -se 

na ideia de que a área não passa de um campo de aplicação, campo prático, portanto 

destituído de cientificidade.  

A questão da cientificidade da Pedagogia se prolongou na Alemanha na corrente 

denominada “Pedagogia como ciência do Espírito” (Glistes Wissen Schipliche Padagogih). 

Contra as tendências empiristas e positivistas na discussão pedagógica buscavam na reflexão 

sobre aquilo que é a essência da educação as bases para uma autonomia e um objeto 

específico do pensamento pedagógico. Os representantes mais importantes dessa tendência 

são: Natorp, Hômipwald, Tih, Sprange, Weinger, Fleitnes, Bollnow e Kerschensteínes.  

   

          1.3.3 Concepções teóricas contemporâneas   

 

No Brasil, apesar de sua aparição lenta, pode-se encontrar alguns estudos que tentaram 

atribuir caráter científico ao pedagógico. Dentre tais estudos, encontra-se o de Anísio 

Teixeira. Para Teixeira (1957), a educação é uma arte. Arte, aqui, significa maneiras de fazer, 

conhecimento da matéria, atividade prática. Para este autor, a educação pode chegar ao nível 

das belas artes (um exemplo de belas artes é a medicina), não se restringindo apenas a uma 

arte mecânica e prática. Para isso, é preciso que o método siga o método científico de outras 

ciências.  

Embora não considere a Educação uma ciência, Teixeira (1957) defende que a mesma 

pode alcançar o nível científico. Para ele, a Educação sofre um atraso científico em relação as 

ciências aplicadas. O referido autor afirma que: 

 

  [...] a aplicação precipitada ao processo educativo de experiências científicas que 

poderiam ter sido psicológicas, ou sociológicas, mas não eram educacionais, nem 

haviam sido devidamente transformadas ou elaboradas para a aplicação educacional. 

(TEIXEIRA, 1957, p: 5).  
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De acordo com Teixeira (1957), a Educação ficou no nível do empirismo, por isso, 

assim como as ciências das Engenharias, que atingiram o progresso por seguir métodos e 

conceitos desenvolvidos nas ciências físicas e matemáticas, a educação deve proceder. Para 

ele, estas áreas se desenvolveram porque cultivaram uma tradição em fundar escolas que 

produzissem estudos contínuos e cumulativos. Então, o primeiro passo é que outras ciências, 

como Sociologia, Psicologia e Antropologia se desenvolvam ao ponto de contribuir para uma 

melhor aplicação de seus estudos no campo pedagógico.  

Outro autor que, também, caminha em busca da cientificidade da Pedagogia é 

Libâneo. Para Libâneo (2003), a pedagogia é o campo científico da educação. Nas palavras do 

autor “a pedagogia é, antes de tudo, um campo científico, não um curso”... (LIBÂNEO, 2003, 

p: 13). Seu objeto de estudo é o fenômeno educativo, que por sua vez, “compreende os 

processos de comunicação e internalização de saberes e modo de ação” (LIBÂNEO, 2003, p: 

13), tendo como meta a formação humana.  

Libâneo (2003) ainda destaca que o educativo é um fenômeno pluridimensional 

porque apresenta o olhar de outras áreas do conhecimento. Nesse movimento, a Pedagogia é a 

integradora dos aportes oferecidos pelas outras ciências afins. Para o autor, o fenômeno 

educativo ocorre em toda sociedade, levando a diversidade de práticas pedagógicas.  

O pedagogo pode se profissionalizar em diversas áreas, sendo a docência uma 

particularidade dentre as várias funções que o mesmo pode desempenhar, pois a educação 

formal e escolar é apenas um dos campos de atuação deste profissional. Desta forma “todo 

trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho 

docente” (LIBÂNEO, 2003, p: 14).  

Ao tratar sobre o campo da Pedagogia, o autor faz uma crítica ao senso comum, pois 

normalmente as pessoas associam a figura do pedagogo ao profissional que ensina crianças. 

De acordo com o referido autor, essa ideia surgiu da própria origem da palavra peda que vem 

do grego paidos que significa criança, logo se fixou no imaginário das pessoas que pedagogo 

é aquele que ensina crianças. Nesta concepção, não é negada a associação da Pedagogia com 

os processos de métodos de ensino, e ainda é destacada a importância de a escola estar 

diretamente ligada ao campo pedagógico, que por sua vez, também, reflete sobre as práticas 

educativas. No entanto, não se pode reduzir o pedagógico apenas a atividade de ensinar. Pois 

a pedagogia é, além de outras coisas,  

 

[...] um campo de conhecimentos; diz respeito ao estudo e a reflexão sistemática 

sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma 
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instância orientadora do trabalho educativo. Resumidamente, a pedagogia é a teoria 

e prática da educação (LIBÂNEO, 2003, p: 15).  

  

Outra autora do campo da epistemologia pedagógica é Maria Amélia Franco. Para 

Franco (2003), a sociedade de classes nem sempre é democrática, por isso, uma Pedagogia 

que se afirme como científica deve questionar a favor de que interesses está tal disciplina, ou 

seja, se seu projeto é transformar a sociedade ou mantê-la. Para a autora,  

 
Será preciso considerar que ela deve ter necessariamente um papel político, uma vez 

que estará sempre refletindo, avaliando, propondo à discussão os fins e os valores da 

educação, num determinado tempo e espaço. (FRANCO, 2003, p: 70).  

 

Franco (2003) destaca que esta Pedagogia deve estar a favor da humanização do 

homem. Humanização que se fará através do processo dialético entre o mesmo e a cultura. 

Desta forma, pode-se vislumbrar sua emancipação, sua libertação, desenvolvendo sua 

capacidade de interpretar o mundo, criando significados em torno de sua cultura, para que 

possa ser construtor dela. Para Franco (2003), ao refletir sobre a possibilidade de uma 

Pedagogia científica, deve-se saber qual a finalidade central de sua ação, tal ação deve estar 

vinculada ao projeto de humanização que a mesma defende. Se assim for pensada, 

 

[...] a ação deve estar diretamente vinculada à humanização da sociedade, ela será 

sempre um instrumento político, portanto é fundamental que ela funcione como uma 

ação social inclusiva e participativa, e que fique clara sua posição a favor da 

humanização, da equalização de oportunidades, da construção da justiça e de paz 

entre os homens. Ela precisa ser explícita e democrática. (FRANCO, 2003, p: 17).  

 

Como se pode perceber, tanto Libâneo quanto Franco, ampliam o campo de atuação da 

Pedagogia, colocando a atividade de ensino como um aspecto em particular, embora não 

esteja explícita na parte que se refere à Franco. No caso de Teixeira, a Educação é um campo 

de aplicação de estudos de outras ciências. 

Na posição de Franco e Libâneo, é normal considerar a pedagogia como um campo 

amplo, pois, a maioria dos autores contemporâneos já reconhece a dimensão do campo 

pedagógico. No entanto, uma problemática que parece ainda permanecer é sobre a relação 

entre Pedagogia e Educação, é muito comum entre os autores da epistemologia do pedagógico 

ora se fixar na separação entre Pedagogia e Educação, considerando esta última como o objeto 

da primeira, ora considerar a Pedagogia e Educação como um campo único, como considera 

Röhr (2006).  

Como já foi dito, dentro da problemática existe a polêmica entre ser Pedagogia e a 

ciência serem distintas ou não, defendo a primeira posição, Röhr (2006) afirma que Educação 

e a Pedagogia são sinônimos, ou seja, para o autor não há uma separação entre ambas, embora 
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exista uma bibliografia na área que aponta momentos históricos de origem distintos entre tais 

áreas. O próprio Saviani (2008) diz que a educação veio juntamente com a origem do homem, 

enquanto a Pedagogia como campo científico e acadêmico data da modernidade.  

Na concepção de Röhr (2006), a busca do objeto epistêmico da Educação perpassa por 

três aspectos considerados fundamentais: o educador (principal responsável pelo processo), o 

educando (o principal beneficiado pela Educação) e a tarefa educacional. A tarefa educacional 

se define a partir da meta educativa de humanizar o homem e, para tal, a educação precisa 

pensar o homem integralmente. Para Röhr (2006), durante o processo educativo o educador se 

depara com seres multidimensionais, daí a ideia de buscar sua integralidade, ou seja, 

compreender e desenvolver as dimensões que compõem o humano.   

De acordo com Röhr (2006), deve-se partir do pressuposto de que há liberdade e 

sentido. Para ele, há duas formas de percepção do sentido da vida e da liberdade: uma que se 

refere ao ser humano poder criar seu próprio sentido de vida (Teorias da Educação de 

Irreverência); numa outra, o sentido de vida não é determinado pelas pessoas, por isso pode-se 

encontrá-lo ou não (Teorias da Educação da Correspondência). No entanto, deve-se 

compreender que ambas as categorias só existem quando a questão do destino do ser humano 

é encarado como uma busca, sendo assim, o destino não vai se opor a liberdade, como 

geralmente é pensado. 

No geral, o capítulo objetivou trazer elementos que mostrassem que a dificuldade para 

definir bases científicas que unam uma área e a caracterizam como ciência não é 

exclusividade da Pedagogia. Por isso, é fundamental este olhar mais reflexivo, principalmente 

entre as posições que afirmam não ser esta uma ciência. Contudo, vê-se que na mesma direção 

existem os autores que se esforçam para que a área ao menos seja reconhecida como 

produtora de conhecimento científico, caso não seja uma ciência. E, também, tem aqueles 

autores que não abrem mão de considerá-la como ciência, por isso, vão em busca de 

elementos que possam caracterizá-la como tal. Nessa perspectiva, Saviani (2008) advoga a 

Pedagogia como ciência buscando em Gramsci elementos fundamentais para sua teoria, é o 

que será conferido no próximo capítulo.   
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2. SAVIANI E A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO DE GRAMSCI NA TEORIA DA 

PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA 
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O presente capítulo analisa os escritos de Dermeval Saviani em busca de elementos 

que para ele caracterizam o pedagógico como campo de conhecimento relativamente 

autônomo. Analisando seu livro, A Pedagogia no Brasil: História e Teoria, especificamente o 

capítulo XI, se percebe que o autor afirma que tanto a educação quanto a Pedagogia, embora 

se relacionem cada uma de maneira específica com saberes como valores, hábitos, símbolos, 

etc., ambas apresentam como característica comum a consciência de que o campo pedagógico 

deve ter uma postura diferente diante dos problemas educacionais, principalmente no que se 

refere as outras ciências afins. Nas palavras do autor, 

 
[...] a educação, pertencendo ao âmbito do trabalho não-material, tem a ver com 

ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, habilidades, tais elementos, não lhe 

interessam em si mesmos, como algo exterior ao homem. Nessa forma, isto é, 

considerados em si mesmos, como algo exterior ao homem, esses elementos 

constituem o objeto de preocupação das chamadas ciências humanas, ou seja, 

daquilo que Dilthey denominou de “ciências do espírito”, por oposição às “ciências 

da natureza”. (SAVIANI, 2008, p: 141).  

 

Saviani (2008) ainda continua afirmando que: 

 

[...] Diferentemente, do ponto de vista da educação, ou seja, da perspectiva da 

pedagogia como ciência da educação, esses elementos interessam enquanto é 

necessário que os homens os assimilem, tendo em vista a constituição de algo como 

segunda natureza. (SAVIANI, 2008, p: 141).  

 

Neste sentido, o referido autor destaca a importância do educativo como foco nas 

reflexões, ou seja, o educativo como ponto de partida e de chegada, seja na prática pedagógica 

seja na Pedagogia enquanto campo científico. Como ele mesmo diz: 

 

O processo educativo erige-se, assim, em critério, o que significa dizer que a 

incorporação desse ou daquele aspecto do acervo teórico que compõe o 

conhecimento científico em geral dependerá da natureza das questões postas pelo 

próprio processo educativo. (SAVIANI, 2008, p: 141).  

 

Nesta outra citação, pode-se perceber como Saviani (2008), destaca a função do 

pedagógico, mas neste caso, refere-se à prática educativa. Considerando que a Educação é 

uma prática social, coloca tal prática como foco das reflexões, ou seja, como ponto de 

chegada e de partida, quando afirma o seguinte: 

 

[...] Pode-se concluir, então, que, pela mediação do trabalho pedagógico, a 

compreensão e a vivência da prática social passam por uma alteração qualitativa, o 

que nos permite observar que a prática social do ponto de partida (primeiro passo) 

em confronto com a prática social do ponto de chegada (quinto passo) é e não é a 

mesma. É a mesma porque é ela própria que constitui ao mesmo tempo o suporte e 

o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática 

pedagógica. E não é a mesma, se considerarmos que o modo de nos situarmos em 
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seu interior se alterou qualitativamente pela mediação pedagógica. (SAVIANI, 

2008, p: 132).     

  

Ainda no capítulo referido anteriormente, Saviani aponta que algumas características 

de sua pedagogia como ciência começaram a desenvolver-se em obras anteriores.  “[...] Essa 

ciência irá adquirir um lugar próprio e específico no „sistema das ciências‟ como, de certo 

modo, o sugeri no livro Pedagogia histórico-crítica, publicado em 1991 [...].” (SAVIANI, 

2008, p: 141).  

 Nesta obra, o autor faz uma análise histórica sobre as tendências pedagógicas que 

prevaleceram na Educação desde a Pedagogia tradicional até a Pedagogia histórico-crítica, 

ressaltando que tais tendências ora consideram a escola como autônoma ora como reprodutora 

do sistema social. Desta forma, propõe uma Pedagogia revolucionária. Embora nesta o autor 

tenha o objetivo de desenvolver uma Pedagogia que possa oferecer instrumentos ao 

trabalhador para que o mesmo participe ativamente da sociedade, alguns elementos 

epistemológicos podem ser percebidos, reflexão, criticidade em torno da realidade, Educação 

como foco nas reflexões, etc.  

Para fundamentar sua Pedagogia como ciência, Saviani (2008) ao utilizar alguns 

elementos de obras que já desenvolveu antes, de certa forma, retoma alguns conceitos 

adquiridos de outros autores que considera fundamental na reflexão acerca dos problemas 

educacionais. Nesse contexto, sabe-se que um dos autores mais utilizados por Saviani é o 

italiano Antonio Gramsci, como em outras partes do texto já se afirmou. No entanto, vale 

destacar que apenas alguns conceitos irão ser utilizados, isto porque estes aparecem com 

frequência nas reflexões de Saviani. Os conceitos são: o de cultura, o de intelectuais e escola 

única, embora este último não esteja diretamente ligado aos pressupostos de sua 

epistemologia, nota-se que destaca fundamental a conexão entre as reflexões no âmbito 

acadêmico e a prática pedagógica. Ou seja, o estudioso toma algumas questões importantes 

para o funcionamento com êxito tanto da escola quanto da prática educativa que dependem do 

desenvolvimento das reflexões desta Pedagogia como ciência. Tendo em vista as implicações 

de tais conceitos gramscianos na elaboração do pensamento de Saviani, tenta-se apresentar 

uma discussão sobre os principais elementos teóricos do filósofo italiano que repercutiram na 

consideração da Pedagogia como ciência do intelectual brasileiro tratado neste trabalho.  
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   2.1 QUEM É SAVIANI?  

 

A literatura da Educação brasileira conhece de perto a importância da influência do 

pensamento de Dermeval Saviani, o referido pensador é um dos intelectuais mais dinâmicos 

no que se refere às discussões significativas sobre e na educação brasileira, como por 

exemplo, a referência que possui quanto aos debates sobre a LDB. Pois, participou da 

elaboração do anteprojeto que serviu como primeiro documento de reflexão para a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. 

Filho de camponeses, Dermeval Saviani nasceu em 25 de dezembro de 1943 em Santo 

Antônio de Posse, atualmente, comarca de Mogi Mirim, no interior do Estado de São Paulo
14

.  

 Em relação à escolaridade, fez o curso primário no grupo escolar de Vila Invernada, 

entre 1951 e 1954. Essa escola funcionava num galpão de madeira na periferia de São Paulo. 

Saviani começou a cursar o ginásio em 1955, na paróquia de São Pio X e Santa Luzia de Via 

da Leme, também, em São Paulo. Em 27 de setembro desse mesmo ano se mudou, sem a 

família, para Cuiabá, onde cursou a outra parte do ginásio, no Seminário Nossa Senhora da 

Conceição, entre 1956 e 1959. Fez sua formação superior na Pontifica Universidade Católica 

de São Paulo (PUC), entre 1964-1966, onde também cursou o doutorado (1967-1971). 

Lecionou nesta mesma universidade e na Unicamp, assim como assumiu cargos 

administrativos em ambas. 

Dentre as suas diversas atuações, participou da equipe que fundou o curso de Mestrado 

em Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 1976, e, neste curso, o 

pesquisador ofereceu uma disciplina intitulada: O estatuto teórico da Educação, revelando 

preocupações em discutir o núcleo teórico da Pedagogia. Em 1978, executou o projeto de 

criação do Doutorado em Educação da PUC. Em 1989, teve que se dedicar exclusivamente a 

Universidade de Campinas (Unicamp).  

Saviani passou parte de sua vida no ensino público e mesmo quando ingressou na 

academia, sempre defendeu a importância de não dissociar a atividade de ensino na rede 

pública da atividade de pesquisa. Dentre diversas atividades técnicas, participou da 

organização da parte de Educação do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 

(CEDEC), contribuiu para a fundação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), Centro de Estudo de Educação & Sociedade (CEDES) e Associação 

                                                 
14

 Informações extraídas do site: <www.libdigi.unicamp.br.> Consulta realizada em 22 de setembro de 2009.  

http://www.libdigi.unicamp.br/
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Nacional de Educação (ANDE). Além de ter sido presidente da Sociedade Brasileira de 

História da Educação (SBHE), na gestão de1999 a 2001.  

No período da década de 1980 em que o debate sobre a Epistemologia foi muito 

intenso no país, Saviani produziu a maior parte de suas publicações, a maioria com 

finalidades didáticas. O próprio reconhece a atividade de escrever como consequência de 

reflexões sobre atividades que desempenha.  

Escola e Democracia, até hoje, é sua obra de maior sucesso e já foi publicada em 

outros idiomas, como inglês e espanhol. Nesta, agrupa as teorias da Educação à luz de uma 

análise sobre o processo de marginalização das classes sociais, e nesta relação a Educação 

pode auxiliar na superação dessa realidade de marginalização. O que basicamente vai 

interessar nesta obra são os subsídios que servirão em outro momento de fundamentação para 

a Pedagogia como ciência.    

Ainda nesta obra, apresenta as teorias pedagógicas em duas tendências: as teorias não-

críticas em que trata das ideias sobre a escola como agente de mudança social, independente 

das interferências sociais; e, as teorias crítico-reprodutivistas, que vislumbram a escola como 

reprodutora das relações sociais; neste segundo grupo, o social determina em grande escala as 

relações pedagógicas. Ao final, propõe a teoria histórico-crítica como superação desse dilema. 

Esta teoria reconhece a escola como reprodutora das relações sociais, mas acredita na 

possibilidade de ser um instrumento na luta contra a classe hegemônica. Segundo Saviani 

(1983), a escola pode contribuir na transformação da sociedade, desde que o indivíduo tenha 

acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade e desenvolva dentre muitas 

habilidades, a de analisar criticamente a sociedade. Isso significa apropriar-se do 

conhecimento numa relação dialética entre passado e futuro. Neste trabalho se procura 

elementos que fundamentam sua Pedagogia como ciência, como por exemplo, cultura e 

intelectuais.  

Por fim, o autor conclui que quando tais teorias estiveram voltadas para a escola no 

sentido de democratizá-la menos esta foi exercida e quanto menos se falou em democracia 

dentro do espaço escolar, mais esteve articulada com as ideias de democratização. Em outras 

palavras, quando as teorias defenderam processos democráticos para o espaço escolar, esta foi 

menos democrática, pois tais teorias exigiam certo tipo de estrutura para a qual a escola não 

estava preparada, o que permitiu que apenas a classe média alta vivenciasse tais processos, 

enquanto que as teorias que não tinham como foco a democracia foram mais utilizadas já que 

não exigiam tantos recursos financeiros.  
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Dentre suas produções, encontram-se algumas publicações de destaque como: Escola e 

Democracia; Educação brasileira: estrutura e sistema; Política e Educação no Brasil; 

Educação: do senso comum à consciência filosófica; Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações; Ensino público e algumas falas sobre universidade; A Nova Lei da Educação: 

trajetória, limites e perspectivas; A Pedagogia no Brasil: história e teoria, entre vários artigos, 

capítulos de livros e propostas curriculares.  

O pensamento de Saviani emergiu num momento de grandes mudanças no Brasil, em 

que as posições e os referencias políticos eram explícitos e se acreditava na escola como 

grande agente de mudança social. Como afirma Cury (1994), suas ideias surgem em, 

 

[...] tempos de definição em que as posições políticas se viam através das posições 

teóricas. Onde era possível estar juntos contra o governo fenomenólogos, liberais, 

marxistas e social-democratas, ainda disputando, palmo a palmo, posições teóricas 

conflitantes. (CURY, 1994, p: 18).  

 

O resultado de sua atuação no cenário educacional veio com a aceitação de professores 

do magistério, que passaram a utilizar seus escritos como guia da prática educativa. Além de, 

também, ser utilizado por muitos acadêmicos. Dermeval Saviani participou, e ainda participa, 

de diversas bancas de mestrado e doutorado (em seu depoimento a Saviani no Simpósio de 

Marília, Antônio Cunha relata cerca de 80 participações só em bancas de mestrado).   

Apesar de seus textos ganharem grande repercussão tanto no meio acadêmico quanto 

entre os professores do magistério, o referido estudioso afirma que as elaborações de tais 

textos servem como guia das aulas e palestras que ministra. Pode-se confirmar isso em seu 

livro: Educação do senso comum à consciência filosófica, onde o autor justifica tal publicação 

da seguinte forma: 

 

Os textos reunidos neste volume foram escritos em diferentes oportunidades, não 

tendo sido pensados como capítulos de um mesmo livro. A maior parte deles foi 

escrita com finalidades didática, isto é, foram redigidos para servirem de 

instrumentos às aulas por mim ministradas ou constituem transcrições de palestras 

por mim proferidas. (SAVIANI, 2000, p: 1).  

 

 Em 2008, o grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre História da Educação e 

Ensino de História de Pernambuco (NEPHEPE) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) apresentou a publicação de um livro em homenagem aos 30 anos de existência do 

Programa de Pós-Graduação em Educação desta mesma instituição. Neste material, pode-se 

encontrar um levantamento histórico das dissertações de Mestrado e teses de Doutorado das 

obras e dos autores mais lidos, no período de 1982 a 2007. Da década de 1980, foram 

analisadas 23 dissertações, Saviani foi o terceiro autor mais lido neste período, ao todo foram 
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16 aparições. Entre os autores mais lidos na década de 90, onde foram investigadas 74 

dissertações, o autor aparece em primeiro lugar, com 91 aparições. Já no período de 2000 a 

2007, o estudioso ficou entre os cinco autores mais lidos, com 82 aparições nas obras 

consultadas.  

No que se refere às obras mais lidas, no período da década de 90, Escola e Democracia 

foi a quarta obra mais lida e, no período de 2000 a 2007, a referida obra apareceu entre as 10 

primeiras mais lidas. Apesar de ser uma amostra, referente apenas a um programa, podemos 

perceber a dimensão que as ideias do autor têm no cenário de pesquisa.  

Embora Saviani mostre um posicionamento intencional sobre a Pedagogia como 

ciência apenas em sua obra publicada em 2008, a qual foi um dos focos do presente estudo, e, 

mesmo sabendo que nas obras anteriores o autor não explicitava os pressuposto de uma 

Pedagogia enquanto ciência, o estudo traz alguns conceitos da obra de Gramsci considerados 

elementos chaves para a teoria de Saviani.  

 

2.1.1 A função da consciência pedagógica no processo de constituição de uma 

Pedagogia relativamente autônoma  

  

Sabe-se que, em Educação, não é muito comum os autores brasileiros demonstrem em 

seus estudos preocupação com a questão da epistemologia da Pedagogia. A dificuldade de 

encontrar estas bibliografias deixa os estudos deste campo com mais perguntas do que 

respostas. No entanto, os poucos existentes apresentam como consenso a adoção acrítica por 

partes dos pedagogos de teorias que tratam sobre a educação, mas que não apresentam como 

foco de análise o educativo, dentre estes autores encontra-se Saviani. 

Neste sentido, Saviani (2008) chama atenção para estudos que os coloquem no foco de 

reflexão o pedagógico. Para ele, isso permite construir um maior conhecimento e reflexão 

sobre a educação brasileira. Antes de sistematizar suas ideias sobre um núcleo teórico para a 

Pedagogia, Saviani apresenta em outros textos subsídios que acredita fazer parte de uma 

teoria pedagógica com caráter científico. Elementos como criticidade, transformação social, 

entre ouros.  

Num estudo feito por Costa & Silva (1998) sobre o pensamento de Saviani no que se 

refere ao núcleo teórico da Pedagogia, o autor constata que além de reclamar por um núcleo 

teórico para a pedagogia, Saviani propõe uma Pedagogia científica que esteja a serviço de um 

projeto histórico de sociedade. Sobre a construção de tal projeto, Saviani coloca o papel 

principal para os pedagogos. Nesse processo, a pedagogia é a disciplina integradora dos 
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diferentes conhecimentos que perpassam pela educação, principalmente por apresentar uma 

consciência própria que é característica do campo.  

Como já foi destacado, Saviani (2008) ao propor um olhar sobre o processo educativo, 

coloca-o como ponto de partida e chegada nas reflexões. Para ele, a educação pode ser um 

forte instrumento de mudança desde que os pedagogos analisem os problemas educacionais a 

partir da realidade educativa; as outras áreas funcionam como suporte em questões mais 

específicas. Este mesmo pensamento o autor utiliza para a Epistemologia do pedagógico 

quando afirma que os pressupostos desta ciência devem girar em torno das questões 

propriamente educativas.  

Na perspectiva da educação como ponto de partida e chegada na prática educativa, o 

autor destaca que [...] “Supõe-se, portanto, uma heterogeneidade real e uma homogeneidade 

possível; uma desigualdade no ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada” 

(SAVIANI, 2000, p: 84). Ou seja, significa dizer que a relação pedagógica entre professor e 

aluno, parte-se da desigualdade visto que o professor é o maior responsável pela condução do 

processo e possui mais conhecimentos em relação ao discente, por isso que a heterogeneidade 

é real no sentido em que não poderá haver dialogo democrático entre professor e aluno, se 

este último ainda não possui instrumentos básicos, como ler e escrever. No entanto, a escola 

pode proporcioná-lhe o desenvolvimento de sua capacidade, até que este tenha condições de 

estabelecer um diálogo democrático.   

Como dito antes, tais reflexões são realizadas a partir da realidade, sendo apenas o 

homem capaz de realizá-la, já que diferentemente dos animais é dotado da capacidade de 

pensar. Sendo assim, considera apenas o concreto
15

, aquilo que está no social, mesmo 

atribuindo ao ser uma dimensão de autonomia e liberdade. Destaca a importância da formação 

humana para a capacidade de reflexão em torno dos problemas da realidade. Nas palavras do 

autor: “o trabalho pedagógico configura-se, pois, como um processo de mediação que permite 

a passagem dos educandos de uma inserção acrítica e inintencional no âmbito da sociedade a 

uma inserção crítica e intencional” (SAVIANI, 2008, p: 130).  

Considerando o meio natural, cultural e social como aspectos que condicionam e 

determinam em grande escala os homens e considerando os diversos tipos de dominações, do 

homem com a natureza e entre os homens, coloca como função da Educação promover a 

formação deste homem. Pois, a Educação é colocada pelo autor como trabalho não-material, e 

                                                 
15

 Aqui, Saviani (2004) utiliza a concepção de Marx no método da economia política, em que o concreto 

significa um todo articulado, a síntese das várias determinações.  
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o trabalho é colocado como categoria que distingue o homem dos animais, já que nesta 

atividade o homem antecipa mentalmente suas ações, assim como produz seu meio de 

sobrevivência transformando a natureza. Daí a importância de formar um homem capaz de 

cada vez mais conhecer sua realidade e transformá-la. De acordo com Saviani (1992): 

 

A compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não-material cujo 

produto não se separa do ato da produção nos permite situar a especificidade da 

educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, 

hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação de uma 

segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através de relações 

pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. 

(SAVIANI, 1992, p: 29-30).  

 

 

Dentre muitas temáticas abordadas, Saviani sempre destaca como as relações de 

desigualdades são fortes na sociedade mundial, especificamente, na brasileira. Seja referente à 

cultura, aos meios de produção, a educação, ou a qualquer outro elemento, a maior parte dos 

trabalhadores, que produzem os principais meios de sobrevivência do homem, não usufrui dos 

produtos.  

Saviani (2000) afirma que não se pode negar que a Educação, a escola e a 

universidade, acompanham as relações existentes em outros espaços sociais, por isso, 

reproduz de forma ampla as desigualdades da sociedade. Logicamente, tais instituições 

sociais não poderiam fugir das relações existentes na realidade. Além disso, o papel que essas 

instâncias têm desenvolvido se restringe a uma pequena parcela da realidade social, quando, 

em uma perspectiva ideal deveriam servir ao bem estar de toda população. Neste sentido, o 

autor aponta como as instituições educativas podem contribuir no processo de humanização. 

Para isso, é fundamental as instituições educativas estarem atentas às mudanças da sociedade, 

assim, o conhecimento deve ser construído em diálogo com o passado, o que permite 

compreender melhor os problemas do presente e encontrar soluções mais eficazes, e, 

principalmente proporcionar aos discentes uma educação de qualidade. No entanto, é preciso 

que os pedagogos sejam os responsáveis pela construção desse projeto de Educação. Segundo 

Saviani (2000), determinadas formas de construir e passar os conhecimentos acumulados pela 

humanidade são específicas do pedagógico, por isso, defende a formação pedagógica para 

todos os profissionais que entram em sala de aula. Neste prisma, para ser professor não basta 

apenas saber o conteúdo da disciplina, algumas posturas e formas de lidar com o 

conhecimento e com os educandos devem ser repensadas no campo da Pedagogia.  

Embora Saviani não especifique o que seria tal consciência pedagógica, evidencia-se 

que os saberes de sala de aula, os conteúdos, as habilidades para lidar com a turma, assim 
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como, algumas concepções sobre o homem e a Educação, façam parte dessa consciência, o 

que ajuda os pedagogos a refletirem sobre as teorias que adotam no campo pedagógico, é o 

que o autor, também, nomeia de abordagem pedagógica.    

Ao elaborar sua Pedagogia, defendendo-a como ciência, coloca a consciência 

pedagógica como suporte de denúncia da forma como os conhecimentos em Pedagogia são 

construídos, ou seja, como os pedagogos sem reflexão crítica, sem esta consciência 

pedagógica, trazem para a área formas de analisar outros tipos de realidade. Para Saviani 

(2008) o problema seria definir o que é o pedagógico. Mas, [...] “a pedagogia seria o recurso 

que nos permitiria unificar as perspectivas e eliminar a diversidade de abordagens; haveria, 

para lá e acima da diversidade, uma e mesma abordagem: a abordagem pedagógica”. 

(SAVIANI, 2008, p: 134).  

Para Saviani (2008) isso ocorre por causa da inflexão nas teorias pedagógicas como no 

caso da “invasão” da Psicologia no campo, quando várias teorias formaram-se em torno de 

concepções do campo psicológico, e que não estavam preocupadas com os problemas 

específicos da educação. Isso reflete uma postura educacional restringida a determinada ótica, 

ou seja, se houver um debate educacional enfatizado na Psicologia, por exemplo, os processos 

do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, ou seja, como aprendem, serão predominantes 

no educativo. Isso quer dizer, que toda a teoria educacional será elaborada em torno de 

pressupostos dessa área do conhecimento. Nas palavras de Saviani (2008): 

 

Indicada em largos traços a trajetória da pedagogia no Brasil, podemos retomar a 

análise da contraposição entre as duas vertentes teóricas, considerando que o século 

XX representa uma significativa inflexão nas teorias pedagógicas com sérias 

consequências para a educação. Se nos séculos XVII, XVIII e XIX a ênfase das 

proposições educacionais se dirigia aos métodos de ensino formulados a partir de 

fundamentos filosóficos e didáticos, no século XX a ênfase desloca-se para os 

métodos de aprendizagem, estabelecendo o primado dos fundamentos psicológicos 

da educação. (SAVIANI, 2008, p: 119).   

 

 

 Ao refletir sobre a constituição de um núcleo teórico para a Pedagogia, Saviani (2008) 

reconhece que uma das maiores dificuldades é estabelecer o que seria este pedagógico. Em 

muitos casos, a impossibilidade de definir o pedagógico é utilizada como argumento de 

negação da Pedagogia como ciência. [...] No entanto, um exame mesmo que superficial das 

diversas e múltiplas caracterizações do termo „pedagogia‟ permite perceber que, para lá da 

diversidade, há um ponto em comum: todas elas trazem uma referência explícita à educação. 

(SAVIANI, 2008, p: 135).  
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Embora não se consiga dizer sistematicamente o que compõe especificamente a área, 

nenhuma crítica pode negar o caráter científico da Pedagogia, apesar da dificuldade em 

afirmá-la como ciência. 

 

 2.1.2 Análise histórica das teorias pedagógicas na perspectiva de Dermeval 

Saviani 

 

Não é de se estranhar que na trajetória histórica das teorias pedagógicas, sejam 

encontradas influências de correntes teóricas da “moda” na constituição de tais teorias. A 

maioria das teorias buscou na educação respostas para compreender, principalmente, os 

problemas que mais dificultavam a aprendizagem do aluno. Diante disso, os fatores sociais 

ora foram responsáveis pela impotência da escola frente ao aprendizado dos alunos, ora 

acreditaram que apesar das questões sociais a escola poderia mudar tal realidade independente 

dos fatores externos.   

Saviani (1983) esquematiza as tendências pedagógicas no Brasil, e, ao mesmo tempo, 

analisa o processo de marginalização das classes sociais no país, com isso, verifica que as 

teorias pedagógicas ora apontam o problema da marginalização das classes sociais por causa 

da falta de acesso a escola da maioria da população, podendo a educação resolver tal 

problemática, ora destacam que diante da situação a escola é impotente. Ou seja, Saviani 

(1983) divide as terias pedagógicas em dois blocos: aquelas teorias que apontam o problema 

da marginalização das classes sociais como algo externo a Educação, podendo esta contribuir 

para a superação do problema, e, as que reconhecem a interferência dos condicionantes 

sociais no processo educativo, mas que diante disso não pode fazer outra coisa senão 

reproduzir as estruturas ideológicas da classe dominante. O teórico denomina que: 

 

[...] o primeiro grupo de “teorias não-críticas” já encaram a educação como 

autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesma. Inversamente, aquelas do 

segundo grupo são críticas uma vez que se empenham em compreender a educação 

remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos, isto é, aos determinantes 

sociais, vale dizer, à estrutura sócio-econômica que condiciona a forma de 

manifestação do fenômeno educativo. Como, porém, entendem que função básica da 

educação é a reprodução da sociedade [...]. (SAVIANI, 1983, p: 17).  

 

No primeiro bloco o autor afirma que as teorias pedagógicas apontam que a causa 

principal da marginalização da maioria da população é a ignorância. Sendo assim, o indivíduo 

que tem acesso, na escola, aos conhecimentos culturais e intelectuais supera tal condição de 
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marginalizado. Isso significa que a escola poderá resolver o problema da marginalização 

social, pois ela possui instrumentos poderosos que ofertados aos alunos, principalmente os das 

classes mais pobres, oferecem a possibilidade do indivíduo sair de sua condição de ignorante 

para a condição de letrado, por isso mais preparado para enfrentar os problemas sociais, assim 

como, com mais chances de ascender socialmente. Nas palavras de Saviani (2000): 

 

Nesse quadro, a causa da marginalidade é identificada com a ignorância. É 

marginalizado da nova sociedade quem não é esclarecido. A escola surge como 

antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar o problema da 

marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. (SAVIANI, 200, p: 6)    

 

De acordo com Saviani (2000), tais teorias defendiam que, 

 

[...] o direito de todos à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos 

interesses da nova classe que se consolidara no poder: a burguesia. Tratava-se, pois, 

de construir uma sociedade democrática, de consolidar a democracia burguesa. Para 

superar a situação de opressão, própria do “Antigo Regime”, e ascender a um tipo 

de sociedade fundada no contrato social celebrado “livremente” entre os indivíduos, 

era necessário vencer a barreira da ignorância. (SAVIANI, 2000, p: 6).   

 

Partindo deste pressuposto, tais teorias vão centrar todo o processo educacional sob a 

responsabilidade do professor, que por sua vez, é o detentor dos conhecimentos culturais e 

escolares, portanto com mais condições de conduzir o processo. Sua tarefa é transmitir o 

saber, expor os conteúdos aos seus alunos, e, uma vez que os alunos se apropriem de tais 

saberes, terão mais condições de se tornarem cidadãos participativos. Esta concepção teórica 

ficou conhecida como Pedagogia tradicional.  Ou seja, o professor, nesta concepção, “mestre-

escola será o artífice dessa grande obra”. (Saviani, 2000, p: 6).  

No entanto, as diversas críticas a esta corrente deram margem para que outra 

concepção pedagógica ganhasse força entre os pedagogos, a Pedagogia da escola nova. Este 

grupo passou a acreditar que o grande problema da impotência da escola diante dos problemas 

sociais e de aprendizagem estava na forma de conduzir o processo educativo, processo que de 

forma alguma poderia estar concentrado no docente, pois o aluno trazia conhecimentos a 

priori que seriam considerados. O professor seria um facilitador que deveria respeitar 

principalmente as especificidades na forma de aprender de cada um. Aqui o aluno passa a ser 

o centro, já que se parte do pressuposto de que todos são diferentes, tendo a educação que 

respeitar tais diferenças, ou seja, a liberdade do indivíduo, ficando o processo educativo ao 

sabor do espontaneismo. Mas, [...] o tipo de escola acima descrito não conseguiu, entretanto, 

alterar significativamente o panorama organizacional dos sistemas escolares. Isto porque, 
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além de outras razões, implicava custos bem mais elevados do que a escola tradicional. 

(SAVIANI, 1983, p: 21).  

Com isso, tal experiência foi vivenciada por poucos, ou seja, pela classe que detinha 

poder econômico, já que se tratava de um modelo de escola com custos elevados. O pensador 

afirma que o problema se elevou devido à rejeição que se criou entre os educadores pelo 

modelo de escola tradicional, culpando-a pelos males do processo de ensino-aprendizagem, 

porém em seu lugar ficou um vazio, pois a aspiração à escola nova não se concretizou para as 

classes mais pobres da sociedade. E nesse sentido, “vê-se, pois, que paradoxalmente, em lugar 

de resolver o problema da marginalidade, a „Escola Nova‟, o agravou” (SAVIANI, 1983, p: 

22). 

Para Saviani (1983), os resultados negativos da escola Nova levaram à tentativa de se 

criar uma Escola Nova popular, tendo Paulo Freire como um de seus representantes. Ao 

mesmo tempo, se começou uma preocupação com os métodos pedagógicos, acreditando ter 

sido isto uma das causas do fracasso do escolanovismo, ou seja, o desprezo pelas 

metodologias de ensino. A Pedagogia tecnicista surge nesse contexto, quando aparecem as 

críticas a concepção do deixar fazer a partir dos interesses dos alunos, pois se passou a 

acreditar que o problema estava na concepção que depositava toda a confiança do processo no 

aluno, daí a ideia de investir nos métodos.  

A causa da marginalização, nesta concepção, encontra-se na incapacidade e na 

ineficiência, surgindo a necessidade de elaborar métodos capazes de oferecer a escolarização 

ao indivíduo e prepará-lo para o mercado de trabalho. Por isso, os termos eficiência e 

capacidade ganham força nesta corrente. Pensando na estrutura de organização de trabalho de 

uma fábrica, passa-se a pensar no modelo organizacional da estrutura escolar. Aqui, professor 

e aluno são colocados em segundo plano, em outras palavras, “na pedagogia tecnicista dir-se-

ia que é o processo que define o que professores e alunos devem fazer, e assim também 

quando e como o farão” (SAVIANI, 1983, p: 25).  

Contudo, Saviani (1983) mostra que as teorias que se propuseram explicar os 

problemas da Educação colocaram sobre ela o poder de sozinha resolver os problemas que a 

cercavam, pois acreditam que a educação, apesar dos condicionantes sociais, tinha a 

capacidade de transformar qualquer realidade. Para o autor, estas teorias são ingênuas tanto na 

questão de negar as influências da sociedade sobre o processo educativo quanto do ponto de 

vista de não perceberem que ao tentar compreender os problemas da educação estavam 

fazendo-o apenas na perspectiva sociológica ou psicológica.  
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Nas teorias do segundo grupo, Saviani (1983) as nomeia de críticas porque, ao 

contrário das pedagogias não-críticas, tais teorias não desconsideram a interferência dos 

aspectos sociais no processo educativo, no entanto, a Educação é subordinada ao social, e, 

reprodutivista porque sua função é apenas reproduzir a ideologia da classe dominante. O autor 

afirma que nesse grupo a impotência da escola diante dos fatos sociais é predominante, ou 

seja, trata-se de uma instituição da sociedade que está a serviço e reproduzindo os valores da 

classe dominante. Para Saviani (2000) este grupo, ao contrário do primeiro, não nega as 

influências do social na Educação, por isso afirma que tais teorias: 

 

[...] São críticas, uma vez que postulam não ser possível compreender a educação se 

não a partir dos seus condicionantes sociais. Há, pois, nessas teorias uma cabal 

percepção da dependência da educação em relação à sociedade. Entretanto, como 

na análise que desenvolvem chegam invariavelmente à conclusão de que a função 

própria da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere, bem 

merecem a denominação de “teorias crítico-reprodutivistas”. (SAVIANI, 2000, p: 

16).  

 

Nesse sentido, muitas dessas teorias afirmaram que a escola intencionalmente 

marginaliza o aluno da classe mais pobre para manter as posições sociais de cada indivíduo, e 

ainda, destacam que independente do esforço que a escola realizar sempre estará reproduzindo 

as relações que ocorrem na sociedade, pois como instituição social não poderá fugir dessa 

regra. 

Neste outro grupo das teorias crítico-reprodutivistas, encontram-se as teorias do 

sistema de ensino enquanto Violência Simbólica, a teoria da escola vista como Aparelho 

Ideológico do Estado, e a Escola Dualista. No grupo de teorias que visa a escola como 

símbolo reprodutor de valores e aspectos culturais da classe dominante, a violência se faz 

presente na escola, pois esta é uma instituição arbitrária da cultura. [...] “Essa imposição, para 

se exercer, implica necessariamente a autoridade pedagógica (AuP) [...]” (SAVIANI,1983, p: 

31) Aqui, [...] “a função da educação é a de reprodução das desigualdades sociais. Pela 

reprodução cultural, ela contribui especificamente para a reprodução social (SAVIANI, 1983, 

p: 31). No caso do grupo de teorias que defende a escola como aparelho ideológico, ganha 

destaque a concepção de Althusser
16

 que coloca a escola dentre um dos vários aparelhos 

ideológicos do Estado, contudo, considerando-a a mais eficiente das instituições na 

reprodução da ordem vigente. 

                                                 
16

 Althusser (1918-1990), filósofo francês, foi um dos principais pensadores do estruturalismo. Dentre suas 

principais ideias, apresenta alguns aparelhos do Estado que funcionam como reprodutores da ideologia da classe 

dominante.  
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Por fim, a teoria da Escola Dualista, a escola que é aparentemente única para todos os 

membros da sociedade, se constitui em duas redes de ensino: uma para a burguesia, 

preparando-os para o ensino superior ou para ocupar os cargos mais elevados na sociedade; e, 

outra direcionada a classe do proletariado, a qual pretende formar para o mercado de trabalho. 

Estas teorias se fundamentam na teoria de Marx, que analisa a sociedade economicamente 

dividindo-a em sociedade de classes, em que os indivíduos são analisados a partir de suas 

relações de produção.  

Apesar das várias ressalvas que Saviani (1983) faz ao segundo grupo, ele ressalta a 

importância daquelas teorias destacarem a função reprodutora da escola, a qual não é negada 

pelo estudioso. Mas, o autor não acredita que tal função é determinante e defende que a 

escola, também, pode ser um forte instrumento de transformação social.  

 Analisando os dois blocos, conclui-se que as teorias não-críticas se conectam ao 

aspecto mais técnico do processo educacional, como se esta por si só fosse capaz de resolver 

suas questões, desconsiderando a escola como instituição social sujeita às interferências 

características de sua própria natureza. Essas teorias, que o autor denominou de “pedagogias 

de caráter tradicional”, fez parte do processo que atendeu a uma classe em ascensão, que 

baseada no argumento de democratização do saber, “abre suas portas”, principalmente depois 

da evolução das concepções da escola nova. Embora a qualidade da escola tenha ficado 

aquém, foi nesse período que os educadores passaram a reivindicar uma escola que atendesse 

um público maior, até então restrita aos filhos dos donos do poder.   

 Defendendo a bandeira de igualdade e liberdade perante a lei de todos os seres 

humanos, a burguesia, na condição de classe revolucionária lutou para que a escolarização se 

estendesse para todos. Nesse sentido, a burguesia assume um ideário juntamente com todas as 

demais classes da sociedade; sua intenção é o poder e em nome de uma “democracia” passa a 

reivindicar uma escola para todos. Mas,  

 

Na medida em que a Burguesia, de classe em ascensão, portanto, de classe 

revolucionária, se transforma em classe consolidada no poder, aí os interesses dela 

não caminham mais em direção à transformação da sociedade; ao contrário, os 

interesses dela coincidem com a perpetuação da sociedade. (SAVIANI, 1983, p: 52).  

  

Tal fenômeno é denominado por Saviani (1983) de mecanismo de recomposição 

hegemônica. Nessa perspectiva, a burguesia assume outra voz, ou seja, “ela própria procura 

tomar a iniciativa de formulação de um discurso transformador como mecanismo de 

manutenção/recomposição de hegemonia” (SAVIANI, 1992, p: 58). Assim, passará a criticar 

todos os processos da escola tradicional, inclusive, acusando-a de não científica, que o autor 
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considera um equívoco já que o próprio modelo da escola tradicional é pensado a partir da 

escola de Herbart, a qual apresenta etapas que segue a lógica da pesquisa científica. É esse 

processo de reconfiguração social ou recomposição hegemônica que Saviani (1983) vai 

defender em sua Pedagogia, mas aqui o estudioso fala de uma tomada de poder por parte da 

classe dos pobres. Daí a importância de advogar um ensino de qualidade para todos 

defendendo a participação ativa dos indivíduos na sociedade. 

No geral, Saviani (1983) negará a função da escola como apenas reprodutora da 

ideologia da classe dominante. Como dito anteriormente, o autor não nega que, de fato, a 

escola reproduz em parte alguns tipos de relações sociais, mas pode ser um forte instrumento 

de preparação de indivíduos capazes de transformar sua história mudando consequentemente 

a sociedade em que vive. Para ele, 

 

[...] Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, 

eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os 

dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e 

consolidar a sua dominação. (SAVIANI, 2000, p: 55).  

 

Seguindo esta lógica Saviani busca elementos da teoria gramsciana para fundamentar 

sua concepção de prática pedagógica, e, também utiliza tais fundamentos na sua concepção 

epistemológica da Pedagogia. Dentre os conceitos da teoria de Gramsci (1979), os que 

aparecem com mais frequência no pensamento pedagógico de Saviani são os conceitos de 

“intelectuais orgânicos”, “cultura” e “escola única”. Assim como Gramsci (1979), Saviani 

(2000) acredita que quando são disponibilizados pela sociedade ou pela escola alguns 

instrumentos para as classes que não tiveram acesso a cultura letrada e a determinados 

espaços de vivências culturais, isto pode construir uma capacidade de analisar as relações 

mais criticamente, entre os sujeitos que pertencem a tal classe.   

O caminho percorrido até este momento retrata muito de algumas concepções básicas 

do pensamento de Saviani, mas é necessário para compreender a concepção do autor da 

pedagogia como ciência, pois alguns dos elementos utilizados nas suas concepções gerais em 

torno da educação são utilizados como pressupostos dessa Pedagogia como ciência, como por 

exemplo, a ideia de uma Pedagogia a favor dos interesses dos dominados. Neste sentido, 

Saviani (1983) propõe que a busca pela natureza específica da Educação seja formulada a 

partir dos interesses dos dominados. No entanto, o autor não se refere a qualquer interesse, 

por isso, este devem ser criticamente analisados, pois muitos dos interesses da classe 

dominada se confundem com o interesse da classe dominante. Daí a importância dos 

intelectuais, outro conceito da teoria de Gramsci, oferecerem um conhecimento acerca da 
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realidade, em que os conteúdos vivenciados em sala de aula tenham utilidades no dia a dia do 

indivíduo que vai para esta escola.  

Nesta linha de pensamento, vai propor uma Pedagogia revolucionária, a qual esteja 

articulada a um projeto histórico, onde os problemas hoje enfrentados em Educação sejam 

compreendidos a partir de tudo que foi construído ao longo dos tempos. Por isso, o estudioso 

tanto fala em conhecimento. O diálogo aqui trata de conhecer o passado, o que e como o 

homem chegou a determinadas elaborações de conhecimento o que contribui para encontrar 

melhores soluções para os problemas educacionais.  

 

   2.2 CONCEITOS BÁSICOS DE GRAMSCI QUE PERMITEM QUESTIONAR A VISÃO 

DO REPRODUTIVISMO: A CULTURA, A ESCOLA ÚNICA E OS INTELECTUAIS 

ORGÂNICOS COMO INSTRUMENTOS DE RECONFIGURAÇÃO SOCIAL       

 

2.2.1 Breve resumo de vida e obra de Gramsci 

 

 Antonio Gramsci nasceu na Ilha de Sardenha, em 1891. Na época, uma ilha pobre e 

atrasada, onde passou 20 anos de sua vida, (Nosella, 2004). Em vários de seus escritos, o 

autor traz análises marcadas pela influência de sua vivência como homem do campo. A 

convivência da maior parte de sua vida neste lugar, também, foi responsável pela sua 

identificação com a luta da classe proletária e busca de uma escola única para todos. Nas 

palavras de Nosella (2004), 

 

Enfim, é inegável a grande influência que Gramsci sofreu durante os anos passados 

na Sardenha. Essa influência atinge seus escritos: revela-se nas preocupações, nos 

temas, nos sentimentos que impregnam seus artigos; em suas anotações e cartas até 

sua morte. Ele mesmo se define no cárcere, talvez com demasiada severidade, um 

“triplo e quádruplo provincial” (NOSELLA, 2004, p: 37).  

  

 Gramsci é o quarto entre os setes filhos que proviam de uma família de nível médio. 

No entanto, quando Gramsci tinha sete anos de idade juntamente com sua família passou por 

sérias dificuldades financeiras, o que marcou profundamente sua vida. Seu pai, que era 

funcionário público, perdeu o emprego. Isso trouxe consequências à educação de Gramsci, 

pois sem condições de manter os filhos na escola, passou a ter aulas em casa.  Em relação a 

sua escolaridade, Nosella (2004) afirma que: 

 

Antonio frequentou uma pré-escola dirigida por freiras e uma escola primária 

pública. Suspende os estudos (estudando em casa) e retoma o ginásio dois anos 
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depois. Gosta de matemática e ciências. O irmão mais velho (já em Turim) manda-

lhe pelo correio jornais socialistas (ex., o “Avanti”); cursa o colegial frequentando 

os ambientes socialistas e manifesta profundos sentimentos de revolta contra os 

ricos e de orgulho regionalista. (NOSELLA, 2004, p: 37).  

 

 Pode-se dizer que a vida intelectual do italiano se iniciou com a publicação do seu 

primeiro artigo no jornal “A união Sarda”, em 1910, (NOSELLA, 2004). Em 1911, ganha 

uma bolsa de estudos na Universidade Estadual de Turim, no curso de Letras.  

 Em suas preocupações teóricas vai defender uma escola que não esteja a serviço de 

interesses externos, ou seja, de caráter político partidário ou econômico. Tal escola deve 

volta-se, também, para a preparação do indivíduo para o trabalho, além de transmitir a cultura 

letrada. O autor afirmava que a crise da educação na Itália era consequência das diversas 

especializações, escolas para profissionais e funções diversas.  

Participou politicamente do debate sobre a 1ª Guerra Mundial, especificamente, do 

dilema dos italianos em apoiar ou não a Áustria. Pois, 

 

[...] em julho de 1914, espalhou-se a noticia do atentado a Sarajevo. A Áustria 

lançou seu “ultimatum” à Sérvia. Imediatamente, nas praças, nos bares, nas 

famílias, nos jornais e nos rádios, nos púlpitos das igrejas, nas sedes dos Partidos, 

no Parlamento e até em várias salas de aula da Itália, o assunto era o mesmo: 

participar da guerra ou ficar neutros? (NOSELLA, 2004, p: 41).  

 

A preocupação de Gramsci nos debates era a formação de pessoas capazes de debater, 

de visão ampla e habilidade de administrar, que segundo afirmava, era uma atividade difícil. 

Nesse sentido, fala sobre cultura, trabalho e escola, de formação classista e proletária, como já 

foi destacado.  

Com a revolução Russa, no ano de 1917, Gramsci muda o foco de seu debate e passa a 

se interessar pela luta partidária, pela revolução. Para Nosella (2004), 

 

[...] não há dúvida que esse importante acontecimento se reflete profundamente em 

Gramsci: a política de Lênin e sua revolução o animará fortemente e reforçará sua 

estratégia de ação revolucionária. Para Gramsci, o exemplo dos comunistas 

revolucionários russos era um imperativo: algo de semelhante havia de acontecer na 

Itália onde a guerra também estava apressando as condições revolucionárias, 

pensava ele. (NOSELLA, 2004, p: 54).  

   

Daí suas críticas passam a focar a forma como até então o processo de “conscientização 

política” ocorria. Após a revolução Russa, Gramsci passa a alimentar grandes expectativas 

com o socialismo. Para o mesmo, após a vitória da Rússia um novo mundo socialista estava 

por vir. Nesse clima, alguns fatos históricos na Itália tomaram fôlego, uma grande 

manifestação da classe operária em solidariedade a Lênin e a greve geral pela falta de pão, a 



 65 

qual resultou na morte de 50 manifestantes e na prisão de quase todos os dirigentes. Tudo isso 

contribuiu para que mais pessoas aderissem ao socialismo. Depois destes acontecimentos, 

Gramsci ficou mais confiante na possibilidade de transformação social da Itália. Por isso, 

“Lênin agora será seu mestre, a Revolução Russa sua grande referência histórica e fazer a 

revolução na Itália será seu único objetivo” (NOSELLA, 2004, p: 54). 

Por causa dessa visão política, Nosella (2004) afirma que Gramsci passou a propor uma 

Associação Cultural, de formação clássica e com finalidade proletária e revolucionária, pois, 

considerou que a forma como os debates sobre as questões políticas na Itália se formavam, 

causaram desistência de muitos de seus integrantes. Afirma que o tipo de linguagem e a 

relação que os intelectuais do partido estabelecem com a classe operária afastariam estas das 

questões políticas da Itália. 

 Na concepção de Gramsci, isso acontece porque os tipos de análises sobre os problemas 

da sociedade são realizados de forma atemporal, onde se consideram apenas o momento atual 

sem fazer relação com os acontecimentos históricos do passado. Isso leva a sociedade a não 

compreender a origem e encontrar soluções para seus problemas.  Esta prática, principalmente 

entre os intelectuais, é consequência da formação jesuítica e metódica dos italianos, que não 

aprenderam a estudar os problemas em suas origens (Nosella, 2004).   

É deste ponto que Gramsci, segundo Nosella (2004), vai propor o método historicista, 

que por sua vez, consiste em compreender alguns elementos do passado, sua constituição e 

como este reflete na atualidade, como foi destacado no parágrafo anterior.   

Em 1919, Gramsci funda juntamente com Tasca, Togliatti e Terracine, a revista semanal 

“Ordine Nuovo” (Nosella, 2004). Afirma que o objetivo da revista, com seus artigos, é 

contribuir para formar entre os cidadãos italianos uma visão mais ampla da realidade e um 

posicionamento mais claro do que possa nomear como socialismo.  

Para Gramsci, afirma Nosella (2004), o partido por si só não era suficiente para educar 

revolucionariamente a mente do povo, dos operários, ou seja, dos italianos. Por isso, 

depositava suas fichas nos conselhos de fábricas. “O Conselho de fábrica é uma instituição de 

caráter „público‟, enquanto o Partido e o sindicato são associações de caráter „privado‟.” 

(NOSELLA, 2004, p: 68). E ainda destaca que,  

 

[...] no conselho de fábrica o operário entra como produtor, em decorrência, 

portanto de uma função universal, como consequência de sua posição e de sua 

função na sociedade, da mesma forma que o cidadão entra e faz parte do Estado. 

No Partido e no sindicato o operário entra e faz parte „voluntariamente‟, assinando 

um compromisso por escrito, assinando um „contrato‟ que pode rasgar cada 

momento... (NOSELLA, 2004, p: 68) 
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O Partido socialista cindiu-se em janeiro de 1921, apesar de sua dedicação, Gramsci 

não conseguiu colocar em prática suas escolas de fábricas e apenas poucos integrantes se 

uniram as suas ideias. Com a expansão do fascismo de Mussolini a perseguição aos socialistas 

foi aumentando na Itália. De acordo com Joll (1977), 

 

[...] a 8 de novembro de 1926, Antonio Gramsci foi preso pela policia de Mussolini 

quando se dirigia ao parlamento, então na iminência de aprovar uma lei 

restabelecendo a pena de morte e criando um tribunal especial para julgar os 

acusados de crimes políticos. Ele rejeitara as sugestões para que buscasse refúgio 

no Exterior e viver semiclandestinamente em Roma. (JOLL, 1977, p: 57).                                  

 

Gramsci passou por várias prisões da Itália, onde desenvolveu quase toda sua obra. 

Recebia jornais, livros e revistas de uma assinatura que era paga por um de seus amigos, mas 

todas as correspondências eram rigorosamente vigiadas. Podia se corresponder com sua 

família, mas com quantidades limitadas de cartas por semanas e a ele só chegavam àquelas 

que eram aprovadas na supervisão dos presídios. No período de cárcere, passou por condições 

de saúde muito difíceis, algumas doenças já tinha, como seu desvio na coluna e suas crises 

nervosas e outras foram adquiridas dentro do cárcere, como o problema no estômago e a 

tuberculose que o levou a morte. 

 

 

 2.2.2 O papel da cultura e dos intelectuais na concepção de Gramsci 

 

É a partir das análises sobre cultura e formação do povo italiano, que Gramsci 

questiona a maneira como o povo tem acesso à cultura letrada. De acordo com Nosella 

(2004), Gramsci considera a cultura como uma tomada de consciência de si mesmo, ou seja, o 

indivíduo é capaz de fazer uma análise superior compreendendo seu valor histórico. Nessa 

linha de pensamento, “defendendo as atividades formativo-culturais para o proletariado em 

geral, mas rejeita a ideia de formá-lo dentro de uma cultura abstrata e dispersa sua ação”. 

(NOSELLA, 2004, p: 43).  

Nesse sentido, destaca a cultura como determinados saberes que o indivíduo tem 

acesso na escola e em outros espaços da sociedade. Saber se expressar, saber ler e escrever, 

conhecer a história e a linguagem de outras culturas, assim como, a história de seu país; todo 

esse processo é por Gramsci (1979) denominado de cultura. Isso permite que o indivíduo 

tenha condições de participar ativamente das decisões políticas do país. Por isso que Gramsci 

(1987) afirma que: 
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Linguagem significa também cultura e filosofia (ainda que no nível do senso 

comum) e, portanto, mais ou menos organicamente coerentes e coordenados: no 

extremo limite, pode-se dizer que todo ser falante tem uma linguagem pessoal e 

própria, isto é, um modo pessoal de pensar e de sentir. (GRAMSCI, 1989, p: 36).   

 

Para isso, é preciso formar intelectuais que, também, venham das classes dos 

proletários, pois a comunicação com a massa se tornará mais fácil, já que este saberá utilizar a 

linguagem adequada e despertar o interesse da massa para que continue se engajando no 

processo de aprendizagem. Neste sentido, destaca que as escolas de fábricas possam ser um 

forte aliado, já que a mesma é originada do ambiente onde os indivíduos produzem.  É nesta 

lógica de pensamento que Gramsci (1989) afirma que é preciso: 

 

[...] trabalhar incessantemente para elevar intelectualmente camadas populares cada 

vez mais vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo elemento de massa, o que 

significa trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que surjam 

diretamente da massa e que permaneçam em contato com ela para tornarem-se os 

seus sustentáculos. (GRAMSCI, 1989, p: 27).  

 

Segundo Nosella (2004), outro fator que irá diferenciar Gramsci de autores de sua 

época é sua análise sobre os intelectuais tradicionais, que são fundamentais nas questões 

burocráticas e de apoio aos partidos e os intelectuais orgânicos, os quais surgem da massa. De 

acordo com Gramsci (1978): 

 

O ponto central da questão permanece distinção entre intelectuais, como categoria 

orgânica de cada grupo social fundamental, e intelectuais, como categoria 

tradicional; distinção da qual nasce toda uma série de problemas e de possíveis 

pesquisas históricas, GRAMSCI, 1978, p: 350).   

 

Por isso, é importante o diálogo entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos. 

Nem um nem outro será considerado o extremo, no entanto, o papel dos intelectuais orgânicos 

é fundamental, pois além de surgir da própria dinâmica de determinados grupo, ou seja, da 

massa, estão mais envolvidos com as questões políticas e de transformação social. Com isso, 

não se afirma que um intelectual tradicional não possa se tornar um intelectual orgânico, a 

separação que Gramsci faz dessas categorias é para ilustrar o tipo de intelectual que aspira 

para a revolução.   

Para que fosse possível a formação deste intelectual era preciso uma escola diferente 

dos modelos das escolas existentes na Itália na época. Gramsci (1978) pensava numa escola 

comum para todos. Tal escola surge após a crítica que o autor faz aos tipos de círculos de 

culturas especializados, os quais são compostos por determinados grupos de intelectuais, que 

vem de escolas especializadas. Estes círculos, “assumem a função de instituições pós-
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escolares especializadas em organizar as condições nas quais seja possível manter-se a par dos 

progressos que ocorrem no ramo científico próprio” (GRAMSCI, 1979, p: 119).  

Como se pode notar, a função essencial da cultura é de preparação dos indivíduos para 

a transformação social. Ao contrário dos pensadores de sua época Gramsci (1979) não 

acredita que as relações de produção determinam as estruturas sociais e considera a ideologia 

como um fator mais influente. Por isso, há uma necessidade de mudar a ideologia da massa, 

que carrega em si muitas ideias da classe dominante, desta forma, os intelectuais, assim como, 

o acesso à cultura oferece condições aos trabalhadores de lutarem pela tomada do poder. 

Nesta perspectiva, o papel da cultura e dos intelectuais é fundamental para a revolução.  

No entanto, é preciso destacar que Gramsci (1979) não coloca toda a responsabilidade 

para a escola, pois considera outros espaços sociais responsáveis pela difusão da cultura. Mas 

a considera como um dos meios mais eficazes para realizar este processo. Neste sentido, 

Gramsci (1979) afirma que “a escola – em todos os seus níveis – e a igreja são as duas 

maiores organizações culturais em todos os países, graças ao número do pessoal que 

utilizam”. (GRAMSCI, 1989, p: 29).  

 

 

 

 2.2.3 Proposta de Gramsci para a educação: a escola única  

 

As sociedades passaram, ao longo dos séculos até os dias atuais, por diferentes 

mudanças, isso em todos os campos relacionados a vida humana. No entanto, algumas áreas 

foram mais importantes no que se refere a tais transformações. O mundo político-social, por 

exemplo, utilizou diversos recursos para expandir sua ideologia, como já foi ressaltado antes, 

é neste sentido que se concorda com Gramsci (1979) quando o mesmo afirma que a escola é 

um dos meios mais eficazes para alcançar tal finalidade. Por isso, já é hegemonia entre grande 

parte da comunidade acadêmica a ideia da antiguidade da escola como instrumento de luta 

contra determinado tipo de ideologia, classe social, ou qualquer outro elemento. 

Gramsci (1979) conhecia de perto os efeitos negativos da ausência de condições 

financeiras para obter uma formação escolar consistente. É daí a origem das críticas muito 

presente em sua obra em relação ao modelo de escola excludente que foi estabelecido para os 

italianos das classes economicamente desfavorecidas, ao mesmo tempo, que a classe social 

burguesa ter, acesso a um tipo de escola diferenciada.   
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Gramsci (1979) ao tratar sobre o sistema escolar da Itália, destaca que a crise que nela 

ocorre é consequência das várias especializações existente no sistema educacional, onde para 

cada área existe um tipo de especialista. Consequentemente, cada escola cria seus princípios 

educativos; não há uma ordem geral que possa reger as ideias na educação italiana, elas 

variam de acordo com a especialidade a que se faz referência. Nesse sentido, o teórico aponta 

que é preciso constituir princípios claros e precisos, um plano bem estruturado e consciente, 

ou seja, um programa que organize o sistema escolar. Sobre esta concepção Gramsci (1979) 

afirma que, 

[...] pode-se observar que, em geral, na civilização moderna, todas as atividades 

práticas se tornaram tão complexas, e as ciências se mesclaram de tal modo à vida, 

que toda atividade prática tende a criar uma escola para os próprios dirigentes e 

especialistas e, consequentemente, tende a criar um grupo de intelectuais 

especialistas de nível mais elevado, que ensinam nestas escolas. (GRAMSCI, 1979, 

p: 117).  

 

 No que se refere à formação de a ausência de princípios claros e comuns para a 

educação, Gramsci (1979), fala: 

 

Ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de “humanista” (e que é 

tradicional mais antigo), destinado a desenvolver em cada indivíduo humana a 

cultura geral ainda indiferenciada, o poder fundamental de pensar e de saber se 

orientar na vida, foi-se criando paulatinamente todo um sistema de escolas 

particulares de diferente nível, para inteiros ramos profissionais ou para profissões 

já especializadas e indicadas mediante uma precisa individualização. Pode-se dizer, 

aliás, que a crise escolar que hoje se agudiza liga-se precisamente ao fato de que 

este processo de diferenciação e particularização ocorre de um modo caótico, sem 

princípios claros e precisos, sem um plano bem estudado e conscientemente fixado: 

a crise do programa e da organização escolar, isto é, da orientação geral de uma 

política de formação dos modernos quadros intelectuais, é em grande parte um 

aspecto e uma complexidade da crise orgânica mais ampla em geral. (GRAMSCI, 

1979, p: 118).  

 

A divisão das escolas italianas formadas por escola clássica, voltada para a classe 

dominante, e, escola profissional, a qual originou posteriormente a escola técnica, que por sua 

vez, eram destinadas a classes de trabalhadores, apresentava uma ideologia especifica de 

acordo com o grupo escolar que frequentava a mesma. Ou seja, para Gramsci (1979), a 

realidade educacional era constituída de uma escola para elite, a qual tinha acesso às formas 

superiores da cultura letrada, e, outra escola elementar para a população vinda das camadas 

mais pobres economicamente, a qual já tinha o futuro predestinado, ou seja, trabalhar nas 

diferentes indústrias. Por isso, nestas escolas só se ensinava um pouco da técnica que o sujeito 

desenvolveria nos locais de trabalho, nas fábricas. Para Gramsci (1979): 
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A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única 

inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimente o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. 

Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação 

profissional, passar-se-à a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo. 

(GRAMSCI, 1979, p: 118).   

 

Então, Gramsci (1979) propõe que se deve ficar atento como tal difusão de sistemas 

escolares ocorre. Como já foi dito se para cada técnica de trabalho se desenvolve uma escola 

especializada, a tendência é de se criar um círculo de cultura especializado nas inovações 

cientificas. Consequentemente, nos órgãos deliberativos, a forma como o trabalho é realizado 

mecanicamente, sem o desenvolvimento de hábitos fundamentais para melhorar capacidades 

intelectuais, como por exemplo, redigir os textos por escrito. Para Gramsci (1979): 

 

Esta atividade já criou um corpo burocrático de nova estrutura, pois – além dos 

escritórios especializados de pessoas competentes, que prepara o material técnico 

para os corpos deliberativos – criar-se um segundo corpo de funcionários, mais ou 

menos ”voluntários” e desinteressados, escolhidos de vez em quando na indústria, 

nos bancos, nas finanças. Este é um dos mecanismos através dos quais a burocracia 

de carreira terminou por controlar os regimes democráticos e os parlamentos; 

atualmente, o mecanismo vai- se ampliando organicamente e absorve em seu 

círculo os grandes especialista da atividade prática privada, que controla assim os 

regimes e as burocracias. (GRAMSCI, 1979, p: 119).    

 

Nessa linha de raciocínio, o referido autor vai sugerir que nesta escola única os 

indivíduos tenham acesso a instrumentos intelectuais que lhe deem condições de se inserir no 

meio social. Logicamente, isso ocorrerá depois de uma maturidade intelectual, capacidade de 

criação, autonomia, orientação e iniciativa dos alunos que a frequentem. “A fixação da idade 

escolar obrigatória depende das condições econômicas gerais, já que estas podem obrigar os 

jovens certa colaboração produtiva imediata” (GRAMSCI, 1979, p: 121).  

Tal escola ficaria sob responsabilidade do Estado no que se refere ao financiamento. 

Sua estrutura física deveria ser composta por refeitórios e dormitórios, por isso, era preciso 

uma mudança geral nas estruturas física dos prédios escolares da Itália. “A inteira função de 

educação e formação das novas gerações torna-se, ao invés de privada, pública, pois somente 

assim pode ela envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas”. (GRAMSCI, 

1979, p: 121).  O corpo docente teria que ser aumentado, assim como, obter uma formação 

competente. Inicialmente em tal escola só ingressariam alguns alunos, pois, 

 

[...] A questão dos prédios não é simples, pois este tipo de escola deveria ser uma 

escola-colégio, com dormitórios, refeitórios, bibliotecas especializadas, salas aptas 

ao trabalho de seminário, etc. Por isso, inicialmente, o novo tipo de escola deverá 

ser – de jovens escolhidos por concursos ou indicados, sob sua responsabilidade, 

por instituições idôneas. (GRAMSCI, 1979, p: 121-122).  
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A escola unitária seria dividida em primeiro grau elementar, onde seriam passadas as 

primeiras noções sobre o que é o mundo, Estado e Sociedade, tentando libertar os alunos das 

concepções folclóricas da vida. Em seguida, os alunos trabalhariam com as questões mais 

complexas, aquelas que exigiam um conhecimento mais elaborado e um rigor científico 

maior. O restante do curso não passaria dos seis anos. A finalidade era que aos quinzes ou 

dezesseis anos de idade o aluno já tivesse completado seus estudos. Para Gramsci (1979): 

 

A escola, mediante o que ensina, luta contra o folclore, contra todas as 

sedimentações tradicionais de concepções de mundo, a fim de difundir uma 

concepção mais moderna, sujos elementos primitivos e fundamentais são dados 

pela aprendizagem da existência de leis naturais como algo objetivo e rebelde, às 

quais é preciso adaptar-se para dominá-las, bem como de leis civis e estatais que 

são produtos de uma atividade humana estabelecidas pelo homem e podem ser 

modificadas visando a seu desenvolvimento coletivo. (GRAMSCI, 1979, p: 130).  

 

Para Gramsci (1979), os alunos da classe social economicamente privilegiada, assim 

como, aqueles que vêm da área urbana em relação aos que estão na zona rural vão à escola já 

com o domínio de certos processos de cultura e língua literária, já obtém determina concepção 

do mundo letrado e cultural, o que torna sua carreira escolar mais rápida, visto que em sua 

família vivencia processos de cultura que tornam mais fácil o processo de alfabetização
17

 e de 

apropriação da cultura geral.  

Neste sentido, a escola única deve proporcionar processos que auxiliem no 

aprendizado dessas crianças, e, além disso, paralelamente devem ser criadas instituições de 

auxílio à infância que levem os alunos a adquirirem determinadas noções e aptidões pré-

escolares e a se habituarem à determinada disciplina. Isso significa que serão criados outros 

espaços que possibilitem para estes alunos, antes mesmo de entrar na escola regular, vivenciar 

processos culturais diversos, os quais facilitariam sua vida na escola, o que naturalmente os 

filhos da burguesia adquirem no seu convívio sócio-familiar. De acordo com Gramsci (1979): 

 

Os alunos urbanos, pelo simples fato de viverem na cidade, absorveram já – antes 

dos seis anos, muitas noções e aptidões que tornam mais fácil, mais proveitosa e 

mais rápida sua carreira escolar. Na organização interna da escola unitária, devem 

ser criadas, pelo menos, as mais importantes destas condições, além do fato, que se 

deve dar por suposto, de que se desenvolverá – paralelamente à escola unitária – 

uma rede de auxílios à Infância e outras instituições nas quais, mesmo antes da 

idade escolar, os meninos se habituem a uma certa disciplina coletiva e adquiram 

noções e aptidões pré-escolares. (GRAMSCI, 1979, p: 123).  

 

 

                                                 
17

 Alfabetização, aqui, é compreendida como apropriação dos instrumentos de fala e de escrita, assim como, 

noções sobre cultura, sociedade, moral e ética.  
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A escola que Gramsci (1979) idealiza deve ser uma instituição que prepare os alunos 

para a vida. Todo o processo escolar deve respeitar as idades e fases dos alunos, os ajudando a 

passar de maneira racional de uma fase para outra; deve ajudar os alunos a passarem de uma 

compreensão ingênua do mundo para uma visão mais rigorosa sobre a realidade. O trabalho 

intelectual que no início passa a ser feito obrigatoriamente com processos de memorização, 

aos poucos, será feito com autodisciplina ilimitada e por vontade própria.  Nesta linha de 

pensamento, o autor defende o método da memorização como fundamental neste processo 

inicial. Para o estudioso, 

 

A escola criadora unitária é o coroamento da escola ativa: na primeira fase, tende-se a 

disciplinar, portanto, também a nivelar, a obter certa espécie de “conformismo” que 

pode ser chamado de “dinâmico”; na fase criadora, sobre a base já atingida de 

“coletivização” do tipo social, tende-se a expandir personalidade, tornada autônoma e 

responsável, mas com uma consciência moral e social sólida e homogênea. 

(GRAMSCI, 1979, p: 124).  

 

Desta forma, o autor quer dizer que isso não significa que agora se deva forma a 

qualquer custo descobridor e inventores, o que esta propondo é um método de investigação e 

de conhecimento, “e não um „programa‟ predeterminado que obrigue a inovação e à 

originalidade a todo custo” (Gramsci, 1979, p: 124). Tais atividades desenvolver-se-ão nos 

seminários, bibliotecas e laboratórios experimentais. O aluno por livre vontade descobrirá 

novas verdades sem sugestão e auxílio de ninguém. Nesse processo, o professor é uma 

espécie de guia e amigo dos discentes, funcionando como um facilitador, no entanto, o aluno 

é grande responsável pelo desenvolvimento de sua maturidade intelectual.  

O princípio de escola única reside na junção de uma escola que prepare tanto para o 

mundo intelectual quanto para a indústria. Gramsci (1979) considera ser o espaço de produção 

que mais ajuda o indivíduo a se desenvolver, já que é o responsável por todo o processo de 

produção, o que deve desenvolver é a capacidade de dirigir. Isso significa que as relações 

estabelecidas entre a escola e a indústria não deve se limitar nestes espaços, mas ultrapassá-

los e ser expandidas por toda sociedade. “O advento da escola unitária significa o início de 

novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em 

toda a vida social”. (Gramsci, 1979, p: 125).  
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   2.3 A PEDAGOGIA REVOLUCIONÁRIA DE SAVIANI: BUSCANDO OS 

ELEMENTOS DA TEORIA DE GRAMSCI QUE POSSIBILITARAM A 

FUNDAMENTAÇÃO DA REFERIDA PEDAGOGIA 

 

Ao estudar o pensamento de Saviani, identifica-se facilmente a influência de Antonio 

Gramsci. Até alguns elementos da vida de Saviani apresentam características semelhantes à 

vida de Gramsci, como por exemplo, a vinda de ambos de áreas rurais e a identificação com a 

luta política e partidária.  

 Tanto Gramsci quanto Saviani criticam o modelo de escola de sua época. Para ambos, 

a escola deve ser uma só, seja para ricos ou para pobres. O que ocorre normalmente é uma 

bifurcação nos sistemas de ensino. Ambos os autores, chamam atenção à maneira como o 

saber é disseminado para a classe de trabalhadores. Nesse sentido, Gramsci (1979) propõe 

uma escola que dialogue com a realidade do trabalhador italiano, o que não significa reduzir 

esse saber a tal realidade. Uma escola que mantenha a relação entre a vida do trabalhador na 

fábrica e fora dela. Para Gramsci (1979): 

 

[...] A “escola” (isto é, a atividade educativa direta) é tão-somente uma fração da 

vida do aluno, o qual entra em contato tanto com a sociedade humana quanto com a 

societas rerum, formando-se critérios a partir destas fontes “extras escolares” muito 

mais importantes do que habitualmente se acredita. A escola única, intelectual e 

manual, tem ainda esta vantagem: a de colocar o menino em contato com a história 

das “coisas”, sob o controle do professor. (GRAMSCI, 1979, p: 142).  

 

 Na mesma perspectiva, Saviani (2004) analisa o sistema escolar brasileiro e conclui 

ser fundamental que a classe proletária tenha acesso a determinados instrumentos, como o 

saber científico e escolar. Não se pode esquecer que Saviani (2000) fala de um diálogo 

contextualizado, historicizado. Isso significa que a escola não pode negar os saberes 

construídos pela humanidade, assim como, a dinâmica de sala de aula deve estar atenta ao que 

acontece na sociedade, pois a escola sendo uma instituição social também reproduz no seu 

espaço as relações que se dão fora dela. Só assim, acredita nas reais condições de diálogo 

entre educador e educando. 

Saviani (1983) critica concepções, especificamente das décadas de 70 e 80, que 

defendem a escola popular em detrimento da função predominante da escola formal, a qual 

objetiva transmitir o saber escolar e científico. Para o autor, em nome de um falso diálogo e 

uma falsa democracia dos processos escolares, os quais defendem um conhecimento a partir 

da realidade do aluno, a escola deixou sua função principal que é ensinar determinados 

saberes escolares. Por isso, não acredita que a escola formule conhecimentos em torno do que 
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sabe os alunos, pois apresenta condições desiguais em relação ao professor. O aluno vai à 

escola justamente para se apropriar de determinados conhecimentos que tem acesso por via 

docente. 

 Grande crítico e intelectual da educação brasileira, Saviani não se resume a apontar 

defeitos do sistema educacional e propõe uma Pedagogia científica, que segundo o mesmo, 

ajudará a encontrar soluções com mais clareza para a área. Desta forma, a pretensão do estudo 

foi analisar, nesta concepção de Pedagogia como ciência, quais elementos do pensamento de 

Gramsci o autor utilizou para fundamentar seu pensamento.  

 Na publicação de 2008, no livro Pedagogia no Brasil: História e Teoria, onde Saviani 

intencionalmente sistematiza e afirma a pedagogia como ciência, ele utiliza concepções 

desenvolvidas em obras anteriores, inclusive cita nome de algumas, como já foi colocado em 

momentos anteriores do texto. Desta forma, busca na pedagogia revolucionária, proposta 

tanto no livro Escola e Democracia quanto no livro Pedagogia Histórico-crítica, pressupostos, 

tais como, a ideia do educativo como ponto de partida e ponto de chegada. Tal concepção é 

utilizada para analisar a pedagogia como ciência, bem como, a prática pedagógica. Isso 

significa que em relação a pedagogia como ciência a formação do pedagogo é pensada em 

torno do educativo, tendo as outras ciências afins como suportes nas reflexões acerca dos 

problemas educacionais. No que se refere a prática pedagógica, ou seja, a rotina de sala de 

aula, assim como, outros campos em educação, o educativo, também, deve ser o centro das 

reflexões.   

Na pedagogia revolucionária, nem o educador nem o aluno prevalece sobre o processo 

educativo, ao contrário das teorias da escola tradicional e nova, em que respectivamente, o 

centro do processo ora se concentrou no professor ora se concentrou no aluno, quando não, 

esteve concentrada nos métodos.  

Aqui, a escola é vista como um instrumento fundamental das massas terem condições 

de participar ativamente da sociedade. Esta é uma das ideias fundamentais do pensamento de 

Gramsci. O que o diferencia de Saviani (2000) é que este último coloca uma maior 

responsabilidade para a escola.  

Na proposta do Saviani (2000) a educação é pensada a partir dos problemas da 

realidade, por isso, há uma exigência na constante vinculação entre a educação e a sociedade. 

No entanto, o referido autor chama atenção para o que está nomeando como problema, pois 

normalmente o termo problema é utilizado para caracterizar coisas distintas, ou seja, são 

inúmeros os significados atribuídos a esta palavra.  
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No primeiro caso, questões e problemas são utilizados para caracterizar a mesma 

situação. Saviani (2000) aponta que se costuma apontar como problemas, as questões de 

diferentes características, ou seja, questões referentes tanto à vida pessoal quanto intelectual 

ou de outra categoria. Para o estudioso, não se trata de questões de conhecimento pessoal ou 

intelectual, nem questões simples ou complexas, o caso é que a maioria desses tipos de 

questões já apresenta resposta, mas isso não significa que o fato de não saber resolver uma 

determinada questão seja um problema, ou seja, o desconhecido, também, não caracteriza um 

problema. Nas palavras do referido autor: 

 

Um dos usos mais frequentes da palavra problema é, por exemplo, aquele que a 

considera sinônimo de questão. Neste sentido, qualquer pergunta, qualquer 

indagação é considerada problema. Esta identificação resulta, porém, insuficiente 

para revelar o verdadeiro caráter, isto é, a especificidade do problema. Com efeito, 

se eu pergunto a um dos leitores: “quantos anos você tem?”, parece claro que estou 

lhe propondo uma questão; e parece igualmente claro que isto não traz qualquer 

conotação problemática. Na verdade, a reposta será simples e imediata. Não se 

conclui daí, todavia, que a especificidade do problema consiste no elevado grau de 

complexidade que uma questão comporta. (SAVIANI, 2000, p: 10) 

 

Como foi apresentado, o fato de não saber elucidar uma questão não se constitui como 

um problema e quando esse não-saber é levado ao extremo se tem um mistério e este por sua 

vez, também, não define o que vem a ser um problema. Mistério, na sua interpretação, é em 

muitos casos a solução para determinados problemas. Como exemplo o autor utiliza a atitude 

de fé, que implica a aceitação do mistério, que consideram que as pessoas que vivem da fé 

confiam no desconhecido, ou seja, fé no incognoscível. Para Saviani (2000) “o problema da 

atitude de fé estará no fato de que essa necessidade não possa ser satisfeita, ou seja, na 

possibilidade de que a confiança no incognoscível venha a ser abalada”. (SAVIANI, 2000, p: 

12)  

Uma das características do problema é a necessidade que o ser humano tem em 

resolvê-lo. Mas o autor não destaca apenas a necessidade, pois, se assim fosse, os problemas 

seriam definidos de acordo com a necessidade de cada pessoa, o que ficaria muito no plano 

subjetivo. Porém, o autor afirma que a necessidade apresenta um lado objetivo e outro 

subjetivo. Em outras palavras, ela se apresenta para as pessoas objetivamente e estas assumem 

esta necessidade subjetivamente. Retomando este ponto, nos termos do autor: 

 

[...] O homem constrói a sua existência, mas o faz a partir de circunstâncias dadas, 

objetivamente determinadas. Além disso, é, ele próprio, um ser objetivo sem o que 

não seria real. A verdadeira compreensão do conceito de problema supõe, como já 

foi dito, a necessidade. Esta só pode existir se ascender ao plano consciente, ou 

seja, se for sentida pelo homem como tal (aspecto subjetivo); há, porém, 

circunstâncias concretas que objetivam a necessidade sentida, tornando possível, de 
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um lado, avaliar o seu caráter real ou suposto (fictício) e, de outro, prover os meios 

de satisfazê-la. Diríamos, pois, que o conceito de problema implica tanto a 

conscientização de uma situação de necessidade (aspecto subjetivo) como uma 

situação conscientizadora da necessidade (aspecto objetivo). (SAVIANI, 2000, p: 

10).  

 

Diante disso, entra um elemento que o autor considera fundamental: a reflexão. A 

reflexão permite os indivíduos identificarem o que de fato caracteriza um problema para si, 

pois “a reflexão sobre as condições objetivas em que os homens produzem sua própria 

existência nos permite detectar a ocorrência daquilo que está sendo chamado de pseudo-

problema” (Saviani, 2000, p: 15).    

Contudo, observa-se que a ideia de problema, colocada pelo autor não é qualquer tipo 

de pensamento sobre os problemas educacionais. Tais problemas surgem a partir de uma 

reflexão rigorosa sobre a realidade, pois “se toda reflexão é pensamento, nem todo 

pensamento é reflexão” (SAVIANI, 2000, p: 16) Reflexão, aqui, é um pensar consciente 

sobre si mesmo, é um revisar, voltar atrás e tentar identificar o entendimento sobre as raízes 

que ocasionaram os problemas.  

No que se refere à prática pedagógica, o funcionamento de tal reflexão será feita pelo 

professor e aluno em torno dos problemas posto pela prática social. A finalidade é 

desenvolver no discente condição de diálogo com o docente. Esta concepção é nomeada por 

Saviani (2008) de cartase, conceito retirado da teoria gramsciana e adaptada ao contexto 

educacional. Em outras palavras, é o momento em que o aluno passa de um pensamento 

caótico e desorganizado a um pensamento rico e organizado.  

Pode-se observar no esquema como Saviani define a Pedagogia revolucionária: 
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 Como já foi dito, o momento da cartase é um conceito adotado de Gramsci. Nas 

palavras do autor, “Chamemos este quarto passo de cartase, entendida na acepção 

gramsciana” (SAVIANI, 1998, p: 81).  

Outro aspecto retirado das ideias básicas de Gramsci (1979) é o papel dos educadores 

neste processo. Embora Gramsci tenha falado de intelectuais orgânicos e na sua concepção o 

professor de escola seja um intelectual burocrático, Saviani (2000) não se prende muito nesta 

distinção, entretanto Gramsci (1979) não nega a possibilidade de o professor vir a se tornar 

um intelectual orgânico, isso tem a ver com o tipo de formação que este terá.  

Para Saviani (1983) o educador, também, é um intelectual, e quando bem preparado, 

no sentido crítico e político do termo, pode ser fundamental no processo de transformação, 

independente de ser partidário ou ser oriundo da massa. De acordo com Saviani (1992): 

 

A prática educativa do professor tem um sentido político em si que é também um 

sentido para mim que o capto quando analiso essa prática. Não o é, porém, 

necessariamente, um sentido político para ele, isto é, independentemente dele saber 

ou não, de coincidir ou não com o significado, ainda que político, que está na sua 

cabeça, a prática educativa do professor tem objetivamente um sentido político que 

pode ser desvelado quando se analisa essa prática como um momento de uma 

totalidade concreta. (SAVIANI, 1992, p: 43).  

 

Daí a importância do professor refletir sobre sua prática para contribuir de maneira 

significativa para a sociedade. O papel do docente em relação ao aluno é fundamental, visto 

que ele apresenta mais experiência profissional e na vida perante o aluno, portanto, será quem 

conduzirá todo o processo de conscientização.  
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Mas para isso, é preciso que o professor, também, tenha uma boa formação técnica. 

Saviani (1992) considera esta como um meio do professor exercer politicamente seu 

compromisso, é onde se expressa o sentido político de sua prática, como foi destacado 

anteriormente. Se há uma pretensão em utilizar o discurso político ativamente, colocá-lo em 

prática, é preciso que o professor conheça bem os instrumentos que irá lidar na sala de aula, 

saber bem o conteúdo que irá apresentar ao aluno. Nas palavras de Saviani (1992), [...] “não 

se faz política sem competência e não existe técnica sem compromisso; além disso, a política 

é também uma questão técnica e o compromisso sem competência é descompromisso” 

(Saviani, 1992, p: 58). 

Como se observa, o papel atribuído ao professor é político, tendo em vista que todo o 

processo pedagógico é de caráter político. Basta analisar a opção que coloca a meta 

educacional como responsável pela ascensão da classe proletária ao poder.  

 

Dessa identificação profunda com a causa da libertação dos oprimidos surge a 

valorização política que Saviani faz do pedagógico. Sempre exigente quanto ao 

alcance político da ação pedagógica, nunca a confundiu porém com a ação política. 

O pedagógico não perde sua especificidade, mas nunca deixa de ter uma inflexão 

política enquanto estratégia que é de construção da contra-ideologia. (SEVERINO, 

2000, p: 15).  

 

Para Saviani, política e educação têm identidades próprias, no entanto, ambas são 

inseparáveis. Considerando que todo o processo político busca caminhos que se caracterizam 

como pedagógicos e todo o processo pedagógico, apresenta em si, uma determinada visão 

política. Daí a importância em manusear os tipos de saberes que apenas a burguesia tem 

acesso.  

Nesta teoria, a função do professor, também, é produzir a aula. Isto funciona da 

seguinte forma, a educação que é destacada pelo Saviani (2000) na categoria de trabalho não-

material (porque é responsável pela transmissão e produção de ideias, de cultura e do saber 

escolar) apresenta duas modalidades: a primeira corresponde à separação entre o ato de 

produção e o de consumo, por exemplo, os livros. Na segunda, a produção e o consumo se 

imbricam como é o caso da atividade de ensino, ou seja, estas atividades não se separam. É 

neste sentido que Saviani (1992) destaca o professor como produtor. Para Saviani (1992): 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 

da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo. (SAVIANI, 1992, p: 21).  
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É nesse contexto que Saviani (1992) adentra na questão da especificidade do 

pedagógico. Pois, se o processo educativo se constitui como “trabalho não-material cujo 

produto não se separa do ato de produção” (Saviani, 1992, p: 29), a   

 

[...] especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, 

valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à 

formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda 

natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através de relações 

pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. 

(SAVIANI, 1992, p: 30).   

 

Dentro desse processo, Saviani (1992) vai afirmar que: 

 

[...] a partir daí se abre também a perspectiva da especificidade dos estudos 

pedagógicos (ciência da educação) que, diferentemente das ciências da natureza 

(preocupadas com a identificação dos fenômenos naturais) e das ciências humanas 

(preocupadas com a identificação dos fenômenos culturais), preocupa-se com a 

identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição da 

humanidade em cada ser humano e à descoberta das formas adequadas ao 

atingimento desse objetivo. (SAVIANI, 1992, p: 30) 

 

A finalidade desta parte do trabalho, foi mostrar de que forma Saviani construiu os 

pressupostos educativos que consequentemente, também, se encontram na especificidade do 

pedagógico, ao mesmo tempo, que estes mesmos conceitos foram adquiridos da teoria de 

Gramsci, mas vale destacar que, de certa forma, tem sua peculiaridade já que são pensados 

para a Educação num contexto geográfico específico, o brasileiro. O próximo capítulo visa 

analisar a distinção entre o pensamento dos dois autores e de que forma o Saviani contribui 

para o debate da epistemologia da Pedagogia.  
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3. GRAMSCI E SAVIANI: DIÁLOGOS SOBRE A CULTURA, OS INTELECTUAIS E 

A ESCOLA REVOLUCIONÁRIA, PRESSUPOSTOS DE UMA CIÊNCIA OU 

PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL? 
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Esta parte do estudo apresenta os resultados das análises sobre a teoria de Saviani 

(2008) que advoga a Pedagogia como ciência. Como já dito, a investigação focou o capítulo 

XI do livro Pedagogia no Brasil: história e teoria, que mostra os fundamentos da Pedagogia 

como ciência, considerando que esta é a primeira vez que Saviani sistematiza os pressupostos 

dessa teoria. A finalidade foi buscar neste texto subsídios que comprovem que Saviani se 

baseia, principalmente, na teoria gramsciana, ressaltando de antemão, que Saviani ao adotar 

tais conceitos os utiliza de forma peculiar, pois além de pensar no contexto educacional 

brasileiro, propõe que a Educação seja pensada a partir de problemáticas educativas. Vale 

destacar que os conceitos apresentados pelo autor, neste livro, já foram anunciados em 

publicações anteriores, por isso, não é de se estranhar que muitos aspectos trazidos para esse 

estudo já tenham sido utilizados em outras reflexões do autor, por exemplo, a ideia do 

educativo como ponto de partida e chegada nas análises educacionais, utilizado tanto para 

compor uma ciência pedagógica quanto para pensar a prática pedagógica.  

Antes, é importante fazer algumas considerações com relação a Gramsci. Primeiro: é 

um autor que não se debruçou sobre estudos epistemológicos, o que dispensa exigir do 

mesmo uma reflexão mais apurada sobre o assunto; segundo: Gramsci, também, não se 

preocupou com a Educação na perspectiva de vislumbrar melhorias para o campo pedagógico, 

e, sim, via na mesma uma ferramenta de possibilidades para colocar seu projeto de sociedade 

em prática, portanto, não se pode cobrar dele um profundo conhecimento sobre os problemas 

educacionais.   

Com base nos dois textos dos referidos autores, o trabalho procurou responder: quais 

elementos da teoria de Gramsci são utilizados por Saviani para fundamentar sua teoria da 

pedagogia como ciência relativamente autônoma?  Diante dessa pergunta fica explícito que o 

trabalho não objetivou buscar semelhanças entre ambos ou analisar até que ponto Saviani é 

fiel às ideias de Gramsci.  

Saviani é um pensador que aborda temáticas diversas no campo educacional, sendo 

assim, o estudo elencou conceitos que acredita ter mais proximidade com o pensamento de 

Gramsci. Por isso, foram escolhidos para as análises os conceitos de cultura, intelectuais e 

escola. Pois, tais conceitos são trabalhados tanto no texto de Saviani sobre a pedagogia como 

ciência quanto no texto de Gramsci sobre a organização da escola e da cultura.  
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    3.1 O DEBATE SOBRE A CULTURA: O SABER ESCOLAR COMO POSSIBILIDADE 

DE CONSTITUIÇÃO DE UMA CIÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Uma das características do campo educacional é a multiplicidade de elementos que 

são colocados como itens fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem possa ter 

êxito. Dentre muitos que existem como sociedade, saúde, entre outros, encontra-se a cultura.  

A cultura – palavra e conceito – é de origem romana. “A palavra “cultura” origina-se 

de colere – cultivar, habitar, tomar conta, criar e preservar – e relaciona-se essencialmente 

com o trato do homem com a natureza” (ARENDT, 2005, p: 265). Deve-se ter um olhar 

crítico ao se estudar sobre a cultura, pois esta é carregada de ideologias políticas, as quais 

utilizam tal termo como instrumento difusor de ideias.  

A questão da cultura sempre foi pauta nas diversas sociedades de diferentes épocas. 

Vale salientar que o conceito de cultura foi se modificando e sendo resignificado à medida 

que as relações entre tais sociedades foram se transformando. 

Percebe-se que “as preocupações sistemáticas com a questão da cultura são, porém, bem 

mais recentes. Desenvolvem-se a partir do século XVIII na Alemanha”. (SANTOS, 1994, p: 

27). Portanto, é preciso entender como o conceito de cultura foi sendo interpretado por 

diferentes sociedades, ora como instrumento de dominação ora como movimento de 

resistência. Dentre os vários conceitos atribuídos à cultura, um deles esteve associado a 

concepção da igreja católica (o homem criado pela divindade, uma divindade que atuava 

também na vida social das pessoas).  

Como foi visto, não é de hoje que os pensadores convergem em suas teorias sobre a 

importância em trabalhar entre as gerações mais jovens o resgate de sua cultura, bem como da 

cultura de outros povos; isso tanto do ponto de vista da cultura do passado como da do 

presente. Diante de tal entendimento, as novas gerações podem recriar formas culturais sem 

esquecer do que se têm construído até o momento atual, assim, vislumbra-se a possibilidade 

de contribuir para manter a tradição das diversas culturas no mundo. Quanto ao aspecto da 

recriação cultural, isto não significa: 

 

[...] apenas fazer individualmente descobertas “originais”; significa também, e, 

sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las”, por assim 

dizer; transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elemento de 

coordenação e de ordem intelectual e moral. (GRAMSCI, 1987, p: 13).  

 

No entanto, o conceito de cultura carrega em si diferentes significados. Cada 

sociedade, e, consequentemente, cada estudioso utiliza esse termo para caracterizar aspectos 
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diferentes. Para Saviani (1992), a cultura é um conjunto de elementos responsáveis pela 

perpetuação da espécie humana. Mas, como isso funciona? De acordo com o referido autor, o 

homem, para sobreviver, precisa encontrar formas de sobrevivência, diante disso, ele 

transforma o mundo ao seu redor, recriando formas de viver. Para isso, ele utiliza seu trabalho 

e é através deste que transforma o mundo, e a si mesmo. Além disso, o trabalho o diferencia 

de outros seres vivos, pois só o homem antecipa a finalidade de suas ações. “Ao fazer isso ele 

inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo humano (o mundo da 

cultura)” (SAVIANI, 1992, p: 19).  

A categoria de trabalho é utilizada por Saviani (1992) para caracterizar o processo 

educativo. Para o estudioso, o trabalho se divide em duas categorias: “trabalho material” e 

“trabalho não-material”; esta última é a responsável pelo desenvolvimento das ideias e 

antecipações sobre as produções materiais, ou seja, pelo trabalho material. Para Saviani 

(1992) “trabalho não material”.  

 Faz parte de tal processo o saber escolar, o qual ocorre em instituições específicas de 

ensino. Para Saviani (1992), o que caracteriza o saber escolar são todos os conhecimentos 

acumulados pela humanidade, que por sua vez, também, se configura como um aspecto 

cultural, pois tais conhecimentos são responsáveis pela manutenção das diferentes culturas 

das sociedades, e, permite que a cultura seja recriada.  

 

[...] é através da crítica da civilização capitalista que se forma ou está se formando a 

consciência unitária do proletariado, e crítica quer dizer cultura, e não já evolução 

espontânea e naturalística (...) E não se pode obter isso se não se conhece também 

os outros, a sua história, o suceder-se dos esforços que eles fizeram para ser isto 

que são, para criar a civilização que criaram e que nós queremos substituir pela 

nossa. (SAVIANI, 1992, p: 65).  

 

 Tendo em vista o processo mencionado, pode-se questionar o que define a 

especificidade do educativo no pensamento de Saviani. Pois bem, se a natureza da Educação é 

constituída pela necessidade do homem produzir ideias, habilidades, saber, etc., elementos 

que darão subsídios para sua produção material, posto que oferece condições ao indivíduo de 

antecipar suas finalidades, garantindo desta forma sua sobrevivência, a especificidade do 

educativo está no processo de aquisição dos indivíduos destes saberes, ou seja, as habilidades, 

atitudes, conteúdos escolares e valores, interessam a Educação enquanto aspectos que se 

ligam à natureza humana. Neste sentido, entra a Educação como ciência no estudo dos 

processos ou estratégias de aquisição desses elementos, diferentemente das chamadas ciências 

humanas que estudam estes elementos em si mesmo. Partindo desses pressupostos, Saviani 

(1992) vai afirmar que: 
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[...] a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base 

da natureza bio-física. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 

educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 

tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas 

mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 1992, p: 21).  

 

Dentro desse raciocínio, a Pedagogia como ciência se encarregará de pesquisar as 

formas mais adequadas para que a finalidade da educação seja alcançada.  

Como se percebeu, Saviani (1992) afirma que o constitutivo da cultura é capacidade 

de produção do homem, e, também, o que a humanidade já produziu anteriormente. Daí a 

importância do estudo do processo histórico dos diversos comportamentos humanos para 

compreender melhor os problemas atuais. Pois, 

 

[...] deve-se, portanto, explicar como este fato, a saber, que em cada época 

coexistiram muitos sistemas e correntes de filosofia; explicar como eles nascem, 

como se divulgam, porque na divulgação seguem certas linhas de separação e certas 

direções, etc. Isto demonstra o quanto é necessário sistematizar, crítica e 

coerentemente, as próprias intuições do mundo e da vida, fixando com exatidão o 

que se deve entender por “sistema”, a fim de evitar compreendê-lo em um sentido 

pedantesco e professoral. (GRAMSCI, 1987, p: 15).   

  

 No entanto, de acordo com Gramsci (1987): 

 

Esta elaboração deve ser feita, e somente pode ser feita, no quadro da história da 

filosofia, que mostra qual foi a elaboração que o pensamento sofreu no curso dos 

séculos e qual foi o esforço coletivo necessário para que existisse o nosso atual 

modo de pensar, que resume e compendia toda esta história passada, mesmo em 

seus erros e em suas loucuras, os quais, ademais, não obstante terem sido cometidos 

no passado presente e exigir novamente a sua correção. (GRAMSCI, 1987, p: 15).  

 

Analisando o significado do conceito de cultura utilizado por Saviani (1992) chega-se 

à conclusão de que o mesmo ao incluir a produção das ideias e socialização dos saberes 

escolares como a cultura, e, afirmar a importância do homem adquirir tais elementos para dar 

continuidade à espécie humana, consequentemente, traz a cultura como elemento de 

investigação fundamental para o processo de transformação social. Ou seja, a cultura, 

resultado do processo histórico, tem como função a continuidade da espécie humana, bem 

como, a transformação do homem e da natureza. Além disso, “a cultura, em seus vários 

níveis, unifica uma maior ou menor quantidade de indivíduos em estratos numerosos, em 

contato mais ou menos expressivo, que se entendem entre si em diversos graus, etc”. 

(GRAMSCI, 1987, p: 36).  
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Desta forma, quais as bases teóricas que Saviani (2008) buscou em Gramsci para 

destacar o elemento cultural, manifestado, também, através do saber escolar, como aquilo que 

é específico do pensamento pedagógico? Basicamente as ideias de Gramsci (1979) procuram 

estratégias para as camadas mais pobres da sociedade ter acesso ao conhecimento acumulado 

pela humanidade, especificamente, o de sua cultura. Gramsci (1979) acredita que, utilizando 

os saberes científicos, a burguesia conseguiu impor sua ideologia e dominar a maioria da 

população.  

[...] O saber é histórico e como tal é apropriado pelas classes dominantes, mas isso 

não significa que ele seja inerentemente dominante. O que hoje se chama “saber 

burguês” é um saber do qual a burguesia se apropriou e colocou a serviço de seus 

interesses. (SAVIANI, 1992, p: 83).  

 

Nesse sentido, é importante formar intelectuais orgânicos vindos da massa. Isso 

facilitaria a comunicação entre intelectuais e povo, bem como aceleraria o processo de 

conscientização dos mesmos.  Ainda na concepção de Gramsci (1979), aquela seria a maneira 

das classes sociais economicamente desfavorecidas chegarem ao poder, isso significa dispor 

dos mesmos instrumentos da classe dominante. Gramsci (1979) chega a tal conclusão depois 

de analisar o processo religioso. Para o mesmo, a Igreja Católica utilizou seus intelectuais 

com o fito de dominar durante muito tempo seus fiéis, por isso, a relação entre intelectuais e o 

povo correspondia apenas aos interesses da casta religiosa. Sobre esta questão Gramsci (1979) 

fala que: 

 

[...] Existe uma fratura entre o povo e os intelectuais, entre povo e a cultura. 

(Também) os livros religiosos são escritos em latim médio, de modo que mesmo as 

discussões religiosas escapam ao povo, se bem que a religião seja o elemento 

cultural que prevalece: da religião, o povo real vê os ritos e sente as prédicas 

exortativas, mas não pode acompanhar as discussões e os desenvolvimentos 

ideológicos, que são monopólio de uma casta. (GRAMSCI, 1979, p: 26).  

 

Para Gramsci (1979), a formação intelectual pode ocorrer através de algumas 

instituições culturais, mas a escola é uma das principais, pois por ela passa a maioria da 

população. Destarte, a tarefa dos intelectuais seria formar indivíduos capazes de analisar a 

sociedade criticamente, participar dela ativamente, construindo sua própria história. Para isso, 

seria preciso que os homens compreendessem a origem dos problemas vigentes em sua 

sociedade. Todo esse processo tornar-se-ia possível se a sociedade começasse a ser analisada 

pelo seu passado, ou seja, comprender como os povos em épocas anteriores resolviam os 

problemas que insistem em perdurar na atualidade, e, verificar em que medida tais problemas 

foram agravados por práticas mais antigas. É nessa perspectiva que o autor fala de 
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“compreender sua cultura”, assim como outras culturas, de modo a analisar o passado para 

entender a evolução dos problemas no presente. 

Nessa perspectiva, Gramsci (1987) fala que a linguagem de uma determinada cultura 

ajuda a compreender outra cultura, assim, o indivíduo não só deve conhecer bem sua 

linguagem, e, sim, a de outras culturas. Todo esse processo de formação intelectual é por 

Gramsci (1979) nomeado de cultura geral. Pois, para o mesmo a cultura se traduz na 

formação intelectual dos indivíduos. Nas palavras do autor,  

 

A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo “humanismo” 

em sentido amplo e não apenas tradicional) ou de cultura geral deveria se propor à 

tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um certo 

grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática de uma certa 

autonomia na orientação e iniciativa. (GRAMSCI, 1979, p: 121).  

 

Como foi verificado, tanto Gramsci (1979) quanto Saviani (2008) enfatizam o aspecto 

cultural como necessário ao processo de transformação social, e, tal cultura se refere à forma 

intelectual dos indivíduos. Para Saviani (1992), essa formação deve ocorrer num processo 

sistematizado de ensino, numa instituição específica; na escola. No caso de Gramsci (1987), 

essa formação pode ocorrer, também, em espaços específicos, mas o autor não fala apenas da 

escola regular, e, sim, das escolas de fábricas. 

Para ambos os autores, tal processo de formação intelectual é que proporciona 

condições aos indivíduos de participarem ativamente e criticamente da sociedade, bem como 

transformá-la. Conforme Saviani (2000), ao direcionar um processo de formação intelectual 

do modo mencionado o homem necessariamente sofre uma transformação interna. Além 

disso, é através do saber escolar que os homens podem questionar em condições de igualdade 

a forma como a classe dominante governa a sociedade.  

Gramsci (1979) e Saviani (1992) negam a concepção que afirma que as formas mais 

elevadas de cultura pertençem à classe dominante. Para eles, a burguesia utilizou as formas 

intelectuais a fim de atingir seus objetivos, ou seja, impor sua ideologia.  

A aquisição do conhecimento, através da escola, sua formação cultural, é para Saviani 

(2000) a função política sendo manifestada pela educação. Para o referido autor, “a dimensão 

política da educação envolve, por sua vez, a apropriação dos instrumentos culturais que serão 

acionados na luta contra os antagônicos” (SAVIANI, 2000, p: 85). Esta luta que o estudioso 

fala se trata da luta pelo poder da massa, ou seja, a massa contra a burguesia pela tomada do 

poder. Tal conceito político e de luta contra antagônicos que Saviani se reporta tem suas bases 

no pensamento de Gramsci. Isso fica claro quando Saviani (2000) diz: 
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O sentido da afirmação de Gramsci segundo a qual a “burguesia não consegue 

educar seus jovens”, os quais se deixam atrair culturalmente pelos operários, reside 

na ideia do desinteresse da burguesia em mostrar a verdade nos sistemas de divisão 

de poder, desta forma, estaria demonstrando “a verdade revolucionária” 

(SAVIANI, 2000, p: 88).   

 

 Neste sentido, Saviani (2000) ainda afirma que, “também, a classe efetivamente capaz 

de exercer a função educativa em cada etapa historicamente revolucionária é aquela que está 

na vanguarda, a classe historicamente revolucionária”. (SAVIANI, 2000, p: 88). Ainda sobre 

a questão política da educação, Saviani (2000) diz que “de tudo o que foi dito, conclui-se que 

a importância política da educação reside na sua função de socialização do conhecimento. É 

realizando-se na especificidade que lhe é própria que a educação cumpre sua função política”. 

(SAVIANI, 2000, p: 88).  

No geral, o estudo ressalta, com relação ao primeiro pressuposto do pensamento de 

Saviani, o elemento cultural atribuído à sua tarefa decisiva na formação dos indivíduos, e, 

tendo o saber escolar, como um dos instrumentos mais eficazes, pois reúne aspectos 

importantes produzidos pela humanidade ao longo dos tempos, além de ser, também, 

responsável pela formação de hábitos, valores e atitudes.  

Segundo Saviani (2000), o processo de repassar para as gerações mais novas o saber 

sistematizado, responsável pela continuidade da espécie humana é uma das especificidades da 

educação, e, também, da escola regular. Para o referido autor, é característica do processo 

pedagógico a socialização dos saberes acumulados pela sociedade.  Tendo em vista a cultura 

se manifestando através do saber escolar, Saviani e Gramsci reclamam por uma formação de 

cultura geral, e, Saviani (2008) é mais específico ainda quando fala sobre a importância de um 

consenso nos pressupostos educativos. 

 

3.1.1 Gramsci e Saviani: sobre o papel dos intelectuais orgânicos e do professor e 

sua conexão com a Pedagogia enquanto ciência 

 

Partindo do pressuposto da importância do papel da cultura no processo de 

transformação dos indivíduos, e, nesse contexto a escola se destaca como o principal espaço 

onde a cultura se manifesta, o estudo adentra no segundo aspecto relevante da teoria da 

Gramsci para o pensamento de Saviani, os intelectuais. Na concepção de Gramsci (1979), o 

intelectual é uma chave fundamental para que o processo de conscientização das massas tenha 

êxito, por isso, o primeiro passo para a revolução é traçar o perfil de um intelectual que possa 
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contribuir na Educação das massas. Diante disso, Gramsci irá estabelecer o perfil do 

intelectual que aspira para que as ideias revolucionárias sejam efetivadas.  

Mas, antes disso, Gramsci (1979) faz uma distinção entre a classe dos intelectuais. 

Para ele, há aqueles intelectuais burocráticos, que o autor chama de intelectuais de gabinete 

ou tradicionais, e, os orgânicos, este último, o tipo de intelectual proposto pelo estudioso, o 

qual irá desempenhar papel fundamental para a revolução. Isso não significa que Gramsci 

afirme que um intelectual burocrático não possa vir a se ligar com a questão da revolução, 

podendo se tornar um intelectual orgânico, no entanto, o autor acredita ser um caminho mais 

difícil, pois durante toda a trajetória histórica das sociedades foi observado que o grupo de 

intelectuais sempre quis manter-se afastado do povo, desta forma, o ensino tendia à alienação, 

posto que, assim, a hegemonia da classe dominante era facilitada. Gramsci (1979) sugere que 

o processo de formação desses intelectuais fosse feito com indivíduos vindo da própria massa. 

Tal intelectual atuará juntamente com o povo, e, desta forma, o italiano acreditava que o 

diálogo entre a classe de trabalhadores e os intelectuais seria mais fácil, pois ambos 

apresentam origens na mesma realidade, o que facilita a compreensão dos problemas no seu 

contexto.  

Gramsci (1979) não chega à conclusão da necessidade de formar intelectuais vindo da 

massa, porque percebeu a distância entre os intelectuais tradicionais e a sociedade, bem como 

por causa da análise que fez sobre as escolas na Itália. Analisando a situação das escolas na 

Itália o pensador observou que havia uma grande quantidade de intelectuais especializados no 

país. Para o autor, toda essa crise foi, principalmente, por causa da ausência de ideias bases 

que pudessem nortear o pensamento pedagógico das escolas na Itália.   

Diante do quadro identificado, Gramsci (1979) centra sua crítica na questão da relação 

de proximidade entre intelectuais e povo. De acordo com o autor, a única forma de manter o 

povo interessado em participar ativa e politicamente da sociedade é criar estratégias que o 

levem a se interessar voluntariamente pelas questões políticas, econômicas e sociais de seu 

país. Por isso, é preciso que a massa tenha acesso ao conhecimento através de intelectuais que 

não apenas conheçam sua realidade, mas que tenham vindo da mesma. Estes intelectuais 

deveriam formar o cidadão para a “vida”, isso significa que os conteúdos trabalhados durante 

o processo de formação devem servir para o trabalhador no seu cotidiano.  

Mas como o pensador chegou à conclusão de que havia uma distância entre os 

intelectuais e a massa? Gramsci (1979) faz uma trajetória histórica por alguns acontecimentos 

da Itália e observa que alguns processos de transformação social não deram certo por causa da 

distância que os intelectuais sempre quiseram manter do povo. Como exemplo, o estudioso 
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fala da relação da Igreja com os fiéis, a qual dificultava o conhecimento para a massa; apenas 

lhes passava aquilo que era de interesse ao processo de dominação, daí a justificativa do longo 

período de restrição de leitura de alguns livros considerados sagrados. No entanto, o papel dos 

intelectuais, independentemente da posição política que tivessem, sempre foi fundamental. Na 

concepção de Gramsci (1979): 

 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 

mundo da produção econômica cria para si, ao mesmo tempo, de um modo 

orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no 

social e no político: o empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o 

cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo 

direito, etc. (GRAMSCI, 1979, p: 5-4).  

Gramsci (1979) ainda destaca que: 

 

Cada grupo social “essencial”, contudo, surgindo na história a partir da estrutura 

econômica anterior e como expressão do desenvolvimento desta estrutura, 

encontrou – pelo menos na história que se desenrolou até nossos dias – categorias 

intelectuais preexistentes, as quais apareceriam, aliás, como representantes de uma 

comunidade histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais 

complicadas e radicais modificações de formas sociais e políticas. (GRAMSCI, 

1979, p: 5).  

 

Como se pode observar, o autor fala que além de ser uma classe que sempre teve 

participação decisiva em alguns acontecimentos históricos, ela sempre foi resistente, o que 

ajudou a manter muitos conhecimentos deixados pelas sociedades anteriores.  

Embora Gramsci (1979) faça distinção entre os intelectuais, o autor não estabelece 

critérios mais detalhados que justifiquem um intelectual como orgânico e revolucionário; ele 

coloca que tal intelectual deve ter origem na classe de trabalhadores que vai “servir” e sua 

função intelectual deve ser executada em torno da crítica dos problemas que envolvem estes 

trabalhadores. Isso não significa que o intelectual inferiorize seus conhecimentos a partir do 

momento que utiliza a linguagem da massa, pois ele não vai reduzir seu conhecimento. O 

mesmo deve trabalhar em torno de questões que despertem o interesse da massa, evitando 

aquele discurso intelectual distante do contexto dos trabalhadores. Para Gramsci (1979), toda 

atividade por mais elementar que seja, exige um mínimo de esforço intelectual, sendo assim, 

todos os homens são intelectuais. Diante disso, a tarefa do novo tipo de intelectual voltar-se-à 

ao fornecimento de condições para o trabalhador de exercer, no seu trabalho, assim como, no 

seu cotidiano, uma atividade intelectual crítica e consciente. Nas palavras do pensador, “todos 

os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham 

na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI, 1979, p: 7).   
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Deve-se notar, porém, que há uma distinção entre intelectuais e não intelectuais. Isto 

se refere ao fato de um determinado grupo da sociedade exercer a função como profissão e 

outro não, o que não difere de uma afirmação que considera a incapacidade de alguém agir 

intelectualmente. Pois, segundo Gramsci (1979): 

 

Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, 

não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de 

sua profissão desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 

“filósofo”, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, 

possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para 

modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover maneiras de pensar. 

(GRAMSCI, 1979, p: 8).   

 

Outro aspecto apontado por Gramsci (1979) é que ao longo da história, os intelectuais 

foram formados sempre pelo mesmo grupo social, tal aspecto evidenciado era uma forma de 

ter um aparato teórico que legitimasse as atividades de produção, bem como uma forma de 

dominar ideologicamente seus funcionários, seja qual fosse sua área de atuação, o que 

mantinha diversos grupos no poder. Para Gramsci (1979): 

 

Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se desenvolve no 

sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista “ideológica” dos 

intelectuais tradicionais que são tão rápidas e eficazes quanto mais o grupo em 

questão elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos. 

(GRAMSCI, 1979, p: 9).  

 

Até aqui fora realizada a análise sobre as considerações de Gramsci em relação ao 

papel dos intelectuais, no entanto, ainda não foi elucidado a relação de tais considerações com 

Dermeval Saviani. Saviani não destacou o papel dos intelectuais na sociedade da mesma 

forma que Gramsci, por isso, cabe centrar um aspecto fundamental de Gramsci (2000) 

adotado por Saviani (2000): a questão da proximidade dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula com a realidade dos alunos. Vale destacar que Saviani (2000) não afirma que o 

conhecimento escolar se reduz ao senso comum ou que o professor deve trabalhar em torno 

apenas de questões do cotidiano. Saviani (2000) nega qualquer possibilidade de diálogo 

democrático entre professor e aluno no ponto de partida do processo educativo. Para o autor: 

 

O processo educativo erige-se, assim, em critério, o que significa dizer que a 

incorporação desse ou daquele aspecto do acervo teórico que compõe o 

conhecimento científico em geral dependerá da natureza das questões postas pelo 

próprio processo educativo. (SAVIANI, 2008, p: 140).    
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Isso permitirá conhecer melhor os problemas educacionais, bem como, ajudará os 

alunos a refletirem em torno da realidade. E como foi dito, em termos epistemológicos a 

prática educativa servirá como uma espécie de laboratório que possibilitará um maior 

conhecimento do campo educativo.  

Ainda no que se refere à epistemologia, o papel do intelectual fica mais ligado à 

questão da ciência na parte que trata da condução por parte deste no processo de forma crítica, 

pensado nos problemas conectados à realidade educacional.  

Assim como Gramsci (1979) fez críticas ao número de intelectuais especializados, 

cada um em sua área denotando a ausência de consenso de princípios educativos nas escolas 

italianas, Saviani (2000) também vai criticar o número de intelectuais especializados no 

campo educacional, entretanto, sob ótica diferente. Todo esse processo é consequência pela 

ausência, também, no campo educacional de um mínimo de consenso sobre quais 

pressupostos educativos os alunos devem ser formados.  De acordo com Saviani (2008): 

Para as ciências afins o processo educativo é encarado, pois, como campo de teste 

das hipóteses que, uma vez verificadas, redundarão no enriquecimento do acervo 

teórico da disciplina sociológica (psicológica, econômica, etc.) referida. 

(SAVIANI, 2008, p:140).   

 

O principal elo entre o pensamento de Gramsci e Saviani, no que se refere à questão 

do intelectual, diz respeito à atitude deste frente ao processo educativo ou de conscientização 

das massas. Desse modo, Saviani (2000) destaca que: 

 

[...] Um professor de história ou de matemática, de ciências ou estudos sociais, de 

comunicação e expressão ou de literatura brasileira etc., têm cada um uma 

contribuição específica a dar, em vista da democratização da sociedade brasileira, do 

atendimento aos interesses das camadas populares, da transformação estrutural da 

sociedade. Tal contribuição se consubstancia na instrumentalização, isto é, nas 

ferramentas de caráter histórico, matemático, científico, literário, etc. (SAVIANI, 

2000, p: 80).  

 

A contribuição da especificidade pedagógica se encontra justamente em estudar 

estratégias e meios para alcançar o objetivo mais amplo da educação, a transformação social e 

dos indivíduos. Nessa perspectiva, o professor tem papel fundamental na medida em que 

consegue articular o conteúdo de sala de aula com a realidade social mais ampla. Assim 

sendo,  

 

[...] A instrumentalização se desenvolverá em decorrência da problematização da 

prática social atingindo o momento catártico que concorrerá na especificidade da 

matemática, da literatura, etc., para alterar qualitativamente a prática de seus alunos 

enquanto agentes sociais. Insisto neste ponto porque via de regra tem-se a tendência 
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a se desvincular os conteúdos específicos de cada disciplina das finalidades sociais 

mais amplas. (SAVIANI, 2000, p: 80).  

 

Contudo, o estudo percebe a dificuldade em afirmar até que ponto a ação docente pode 

ser um pressuposto para uma ciência pedagógica. Pois, é do conhecimento da maioria dos 

estudiosos que a atividade docente não é algo exclusivo da pedagogia e nem da escola. No 

entanto, o papel do professor torna-se específico por este trabalhar com o saber escolar, ou 

seja, os conteúdos acumulados historicamente, onde terá que selecioná-los e utilizar 

estratégias de transmissão, observando a qual projeto político seu trabalho está a serviço. Para 

Saviani (2000), um ponto fundamental do perfil deste professor é que o mesmo deve estar a 

serviço de um projeto de sociedade mais amplo, onde os alunos têm que dispor de 

instrumentos que lhe deem condições de analisar a sociedade criticamente, tendo a escola 

como o espaço desta socialização.  

 

    3.2 QUAL RELAÇÃO DA PEDAGOGIA “CIENTÍFICA” COM A ESCOLA? 

 

Até o momento o estudo tratou sobre a questão do aspecto cultural e dos intelectuais 

(professor) no pensamento de Saviani, mas, além de tais pontos, outro elemento que foi 

considerado relevante para a teoria do referido autor: a escola.  

Seja no pensamento de Gramsci seja no pensamento de Saviani, o espaço escolar- 

embora tenha conotação diferente no pensamento de ambos, visto que Gramsci propõe as 

escolas de fábricas, enquanto Saviani (2000) fala do processo educativo regular- é o lugar 

ideal e mais rico para que o processo de conscientização das massas possa obter êxito.  

Sabe-se que Gramsci (1979) não teve tempo de sistematizar detalhadamente o que 

seria aquela escola, mas os poucos elementos deixados por ele, possibilita explicitar que seu 

pensamento recai sobre uma escola única para ricos e para pobres apresentando princípios 

gerais para a formação de todos que ela frequentam.  

A função da escola é socializar os conhecimentos que a humanidade acumulou e 

preparar os indivíduos para atuarem ativamente no meio social. Admitindo tal função escolar, 

cabe à Pedagogia a condução deste processo. Saviani (1992) afirma que: 

 

A escola tem o papel de possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo do saber 

sistematizado, do saber metódico, científico. Ela necessita organizar processos, 

descobrir formas adequadas a esta finalidade. Esta é a questão da Pedagogia 

escolar. Os conteúdos não representam a questão central da pedagogia, porque se 

produzem a partir das relações sociais e se sistematizam com autonomia em relação 

a escola. (SAVIANI, 1992, p: 80).  
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Quando Saviani (1992) afirma que os conteúdos em si não interessam ao campo 

pedagógico e sim as suas respectivas áreas, isso significa que a tarefa pedagógica será 

encontrar estratégias para melhor transmitir tais conteúdos, garantindo ao aluno uma 

aprendizagem significativa. Com isso, o autor não quer dizer que a escola se reduz à atividade 

de ensino ou à mera transmissão, no entanto, a tarefa da Pedagogia, enquanto ciência, será 

investigar melhores formas de ensino, cabendo ainda no espaço escolar o desenvolvimento de 

atitudes, valores e hábitos. Para ele: 

 

O problema da pedagogia é justamente permitir que as novas gerações se 

apropriem, sem necessidade de refazer o processo, do patrimônio da humanidade, 

isto é, daqueles elementos que a humanidade já produziu e elaborou. Não podemos 

fazer com que cada criança volte à Idade da Pedra lascada para poder depois 

atingir, na idade adulta, o domínio do saber científico, tal como é formulado em 

nossa época. (SAVIANI, 1992, p: 83).  

 

Diante disso, Saviani (1992) chama atenção para a seguinte questão: 

 

O fato de falar na socialização de um saber supõe um saber existente, mas isso não 

significa que o saber existente seja estático, acabado. É um saber suscetível de 

transformação, mas sua própria transformação depende de alguma forma de 

domínio deste saber pelos agentes sociais. Portanto, o acesso a ele se impõe. 

(SAVIANI, 1992, p: 83).  

 

O presente estudo, também, parte do pressuposto de que a Pedagogia é o campo 

responsável pelos estudos e condução do processo educativo, tendo em vista seu melhor 

conhecimento. Se o processo educativo não é um fenômeno exclusivo da área, por outro lado 

não pode ser conduzido de qualquer forma. Compreendida desta forma, a escola é uma 

especificidade da Pedagogia como ciência. Em outras palavras,  

 

[...] a escola tem uma função específica, educativa, propriamente pedagógica, 

ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a importância da escola 

e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber 

sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar.  

(SAVIANI, 1992, p: 101).  

 

Saviani (1992) destaca bem a função da escola por causa da tendência de atribuir à 

escola várias finalidades, perdendo, assim, sua principal função, e não a única, o saber 

escolar. De acordo com Saviani (1992), “a Pedagogia Histórico-Crítica entende que a 

tendência a secundarizar a escola traduz o caráter contraditório que atravessa a Educação, a 

partir da contradição da própria sociedade”. (SAVIANI, 1992, p: 101).  
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Diante do estudo aqui exposto, se percebe que o autor em questão atribui a educação 

escolar como uma especificidade, que por sua vez, se constitui como pressuposto do campo 

pedagógico enquanto ciência, pois esta é uma tarefa da Pedagogia. O saber escolar é 

caracterizado como um dos elementos culturais mais eficientes de qualquer sociedade, já que 

por ela passa grande parte da massa, esta não pode se constituir sem princípios que a 

norteiem, bem como, ser desvinculada da sociedade.   

 

    3.3 CONTRIBUIÇÕES DE DERMEVAL SAVIANI PARA O DEBATE 

EPISTEMOLÓGICO DA PEDAGOGIA  

 

O estudo trouxe algumas problemáticas incluídas tanto no campo da Ciência quanto 

no campo da Epistemologia, disso, o principal elemento constatado para o estudo da 

Pedagogia como ciência é a complexidade que estes campos também trazem em relação a 

definição de seu objeto de estudo. 

Com isso, percebe que este não poderia ser um problema resolvido entre os pedagogos 

visto que a Pedagogia é um campo relativamente recente em relação a estas áreas e a 

Educação é uma prática que não é exclusiva apenas aos pedagogos ou a escola. Na posição de 

Saviani (2008) não se pode deixar de considerar que há uma: 

 

[...] dificuldade de compreender-se a educação tendo em vista a reconhecida 

complexidade que lhe é inerente. Dado que interferem na educação diversos 

fatores, compreendê-la implica levar em conta diversas perspectivas, o que acarreta 

uma dispersão traduzida ou um enciclopedismo vacilante ou na oscilação entre os 

diferentes enfoques decorrentes de várias abordagens, supostamente científicas, que 

incidem sobre a educação. (SAVIANI, 2008, p: 134).  

 

Diante disso, resta aos pedagogos alguns poucos estudos que foram realizados nesta 

perspectiva, e, são estes estudos que poderão permitir a continuidade e aprofundamento da 

área. Se as ciências humanas mais antigas não deram o problema como resolvido, e, estão 

longe de chegar a um consenso, não é do campo pedagógico que tal solução virá de imediato. 

Além disso, o fenômeno educativo como foi observado pelo Saviani (2008) se 

confunde com a própria origem do homem, e, seu campo de atuação, apesar do autor definir a 

educação escolar como primordial, acontece em diferentes instituições da sociedade 

desordenadamente, o que complica qualquer tentativa de constituir um consenso para o 

campo. Entretanto, isso não pode ser um argumento para a inexistência de estudos sobre tal 

problemática. Além disso, há uma discussão sobre a questão da Pedagogia e educação serem a 
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mesma coisa, sem pretensão de aprofundar este debate, destaca-se a relevância da existência 

do debate, pois se alguns autores consideram ambas como sinônimas não se pode retirar da 

história alguns fatos que afirmam Pedagogia e educação com origens em tempos históricos 

diferentes.  Pois,  

 

[...] ao longo da história da chamada civilização ocidental, a pedagogia foi 

firmando-se como correlato da educação, entendida como o modo de aprender ou 

de instituir o processo educativo. Efetivamente, a educação aparece como realidade 

irredutível nas sociedades humanas. Sua origem confunde-se com as origens do 

próprio homem. Na medida em que o homem se empenha em compreendê-la e 

busca intervir nela de maneira intencional, vai constituindo um saber específico 

que, desde a paidéia grega, passando por Roma e pela Idade Média, chega aos 

tempos modernos fortemente associado ao termo “pedagogia”. (SAVIANI, 2008, p: 

1).  

 

Outro aspecto relevante levantado pelo Saviani (2008) referente à dificuldade em 

estabelecê-la como ciência é que: 

[...] como ocorre, em geral, com toda prática humana, a prática educativa também 

se desenvolveu inicialmente de forma espontânea, como uma atividade 

indiferenciada da prática social global. Nessas condições, os procedimentos que 

caracterizam a prática educativa foram estabelecendo-se e adquirindo 

características próprias no âmbito do senso comum, tendo como guia o bom senso 

de seus agentes. (SAVIANI, 2008, p: 135).  

 

Por isso, o estudo acredita que Saviani é um desses autores que conseguiu “andar” 

diante da complexidade da temática. Embora, os subsídios para confirmar os critérios 

científicos que tornam uma área como pedagogia uma ciência ou não sejam desconhecidos, 

alguns elementos do pensamento de Saviani (2008) podem ser uma possibilidade de encontrar 

pistas para estabelecer qual seriam tais pressuposto. De acordo com Saviani (2008): 

 

Ao longo de vários séculos, a pedagogia construiu uma rica tradição teórica e 

científica sobre a prática educativa que deve continuar a ser desenvolvida, a 

despeito e até mesmo por causa das inúmeras negativas de que foi alvo na história 

do pensamento humano. (SAIANI, 2008, p: 2).  

 

A necessidade de torná-la uma ciência é fato, principalmente quando se observa a 

quantidade de estudos produzidos anualmente nas faculdades de educação do país. Isso é um 

contra-argumento para a negação da cientificidade da área, pois se ainda não se conseguiu 

estabelecer um consenso sobre a Pedagogia como ciência ou definir se Educação e Pedagogia 

se constituem como um campo só de investigação, ao menos não pode desconsiderar que nela 

são produzidos conhecimentos científicos. Saviani (2008) afirma que: 

 

Com efeito, mesmo nos casos em que se procura articular a educação e a pedagogia 

no contexto dos chamados novos paradigmas que vieram a obter grande circulação 
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a partir da década de 90 do século XX, o estatuto científico da pedagogia é 

admitido sem restrições. (SAVIANI, 2008, p: 141).  

 

O primeiro ponto considerado um avanço, é a relevância atribuída pelo autor referente 

à centralidade no educativo nos estudos pedagógicos. Embora outros autores também tenham 

destacado tal importância. Se durante muito tempo categorias de outras ciências foram os 

parâmetros de pesquisas para os pedagogos, agora se tem mais uma confirmação de que se o 

conhecimento do campo faz-se necessário, o ponto de partida para os estudos avançarem é ter 

o educativo como ponto central das análises. As outras áreas só interessariam do ponto de 

vista de suas especificidades e não como soluções para os problemas educacionais. Para 

Saviani (2008): 

 

As chamadas ciências da educação, em verdade, são ciências já constituídas com 

um objeto próprio, externo à educação, e que constituem, em seu interior, um ramo 

científico que considera a educação pelo aspecto de seu próprio objeto, recortando, 

no conjunto do fenômeno educativo, aquela faceta que lhe corresponde. 

Diferentemente, a ciência da educação, propriamente dita, se constituiria na medida 

em que constituísse a educação, considerada em concreto, isto é, em sua totalidade, 

como seu objeto. (SAVIANI, 2008, p: 139). 

  

Vale destacar que afirmando isso Saviani (2008) não isenta os problemas 

epistemológicos das outras ciências, mas não se pode negar que em relação a Pedagogia estas 

ciências se apresentam mais evoluída quando se trata de seu objeto de estudo, pois mesmo 

este não estando definido, tais ciências apresentam um consenso mínimo no que se refere ao 

seu foco de análise, coisa que esta longe de ocorrer no campo da Pedagogia. 

Outra contribuição que se revela no pensamento de Saviani (2008) é sua clareza 

referente ao saber escolar. Colocando este saber como um aspecto cultural que se desenvolve 

a partir de estratégias apriori estudadas pela pedagogia, o autor além de atribuir uma 

especificidade da ciência pedagógica, ou seja, elaborar e analisar maneiras de transmitir o 

conhecimento científico aos alunos, ele define a tarefa pedagógica e a função da escola 

referente ao saber. Isso não significa que o autor restringe a tarefa da escola ao ensino, mas se 

tem uma coisa que é o ponto de partida para que outras aprendizagens sejam adquiridas, é, 

principalmente, aprender sobre os conteúdos científicos, assim como, algumas ferramentas 

para lidar com estes conhecimentos, como por exemplo, saber ler e escrever.  

Daí o autor fala sobre a questão dos conteúdos em si, ou seja, os conteúdos por si 

mesmo são objeto das ciências afins, mas enquanto aspectos que possam contribuir para a 

natureza humana, em segundo plano, enquanto características que o homem tem que adquirir, 

é o ponto que interessa a pedagogia enquanto campo de investigação.  
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Uma questão intrigante para o estudo, é afirmar categoricamente se os elementos que 

Saviani (2008) traz, de fato, podem ser considerados como aquilo que torna a Pedagogia uma 

ciência própria. Que a Educação deve ser o ponto central das análises, isso é relevante, até 

ponto podemos afirmar que categorias trazidas pelo mesmo são específicas do pedagógico? 

Outro entrave do estudo é a questão da crítica a forma como as teorias da pedagogia 

como ciência vem desdobrando os estudos, pois o próprio Saviani (2008), bem como, outros 

estudiosos, já apontavam para a necessidade dos pedagogos constituírem categorias de 

análises próprias, superando a “velha” tradição que predominou no campo das ciências 

humanas, assim como, na Pedagogia, utilizar categorias de análises de outras ciências que não 

lidam com o mesmo objeto de análise. No entanto, a teoria de Saviani (2008) embora mostre 

categorias próprias, mostra claramente um vínculo entre a função da educação essencialmente 

política, logo, a Pedagogia como ciência inevitavelmente se constrói sobre categorias que 

visam desenvolver o aspecto político da educação. Não seria a teoria de Saviani um estudo de 

caráter político? 

Não se afirma isso por causa da atribuição da função política da Educação nomeada 

pelo Saviani (2008) quando o mesmo afirma que esta se manifesta através da competência 

técnica do professor em saber selecionar os conteúdos e criticamente identificar a qual projeto 

de sociedade esta servindo, bem como, formar alunos capazes de transformar sua realidade, e, 

sim, partindo do pressuposto de que o autor coloca a Educação como fenômeno humano que 

se manifesta através das recriações culturais para sua sobrevivência, ou seja, o trabalho.  

Sabe-se que analisar a partir da categoria do trabalho, visto que o autor, também, deixa 

claro que é o materialismo-histórico a forma de compreender melhor a sociedade para melhor 

atuar nela, acaba-se por reduzir o fenômeno educacional, assim como, o ser humano, ao 

materialismo. Então, cabe questionar, o homem se esgota naquilo que pode materializar ou 

tem outras dimensões que se manifestam sem o conhecimento do mesmo? Poderia a 

Educação abarcar outros aspectos ou sua função se concentra naquilo que de imediato pode 

ser manifestado? 

Tais questionamentos entram no estudo como reconhecimento da necessidade de 

aprofundar a análise da Epistemologia da Pedagogia, pois em acordo com Saviani (2008) 

defende-se a educação escolar como o lugar primordialmente do saber escolar, mesmo que 

outras possibilidades de conhecimentos possam ocorrer. Isso não é uma tendência a restringir 

a Educação ao ensino, mas não perder de vista seus objetivos. De tanto a Educação ter tantas 

responsabilidades, acaba-se por não focalizar nenhuma, daí uma das consequências da escola 

de hoje não conseguir atingir objetivos elementares, ensinar a ler e escrever.  
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Portanto, sendo a Educação escolar uma especificidade da escola, logo, a Pedagogia 

como campo de investigação da universidade é o local responsável pela produção de 

estratégias de levar o conhecimento para a sociedade, até aqui, tem sido uma preocupação 

específica, da pedagogia, encontrar melhores formas de desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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É certo que muitas perguntas e angústias que moveram o interesse pela problemática 

ainda estão na minha memória, no entanto mostram um grau de maturidade maior. Durante 

muitas aulas no mestrado os momentos de indignação foram inevitáveis, mas aos poucos 

percebi que o diálogo era complexo. Isso, também, por causa das convicções e correntes 

teóricas adotadas por cada aluno (a) ou professor (a). Embora a Ciência muito tenha discutido 

sobre a ideia da “verdade” nota-se sutilmente que no meio acadêmico impera a “verdade de 

cada pesquisador”. Além disso, os interesses e vaidades pessoais são outros obstáculos para 

que o debate ao menos se faça presente. Logicamente, estabelecida uma Pedagogia como 

ciência muitas posições podem sentir-se ameaçadas, pois os empréstimos realizados a outras 

ciências afins custam a estes pesquisadores vínculos “eternos”, podendo essa ciência 

denunciar quais interesses tais pesquisadores estão a serviço.   

Se antes da pesquisa não tinha clareza sobre o que constitui a Pedagogia, e, não 

conseguia compreender porque muitos dos colegas negam a profissão de pedagogo, hoje, 

apesar de não ter as respostas sobre tais pressupostos, tenho uma postura mais firme referente 

ao que, de fato, pode ser nomeado de pesquisa científica. Se os pedagogos não podem colocar 

seus alunos em tubos de ensaio, também, não devem se envergonhar ou acreditar na mística 

que afirma a Pedagogia como uma área longe de alcançar status científico porque é uma área 

que lida apenas com práticas sociais.  

Minha falta de conhecimento na área de Epistemologia, especificamente da Pedagogia, 

significou que tudo que revistei durante a graduação em quase nada se aproximou sobre essa 

problemática. Foi através das discussões no curso de extensão intitulado “Dilemas 

Epistemológicos do Campo Pedagógico” coordenado pelo professor Gildemarks Costa e 

Silva, que consegui, pouco a pouco, conhecer com mais profundidade as questões implícitas 

no debate sobre a Ciência, Epistemologia e Pedagogia enquanto ciência relativamente 

autônoma. Contudo, reconheço que o domínio da temática com propriedade não foi realizado 

completamente, deixando muitas lacunas para próximos trabalhos.    

Contudo, pode-se perceber que a trajetória do campo científico mostrou o quanto à 

ciência foi manipulada por pequenos grupos de cientistas e sua aplicação na sociedade nem 

sempre esteve voltada para o bem comum da maioria dos seres humanos. Diante do exposto, 

supõe-se que a “genialidade” dos cientistas e a busca incessante por respostas sobre o mundo 

foram uma das causas que levou a ciência a destruir com intensidade parte da humanidade da 

mesma forma que trouxe benefícios para a mesma. Um dos exemplos, é a bomba atômica, que 

após a sua desastrosa aplicação fez com que muitos cientistas repensassem sobre o significado 

das pesquisas científicas para todas as sociedades.  



 101 

Porém, foi devido a esta que a humanidade pode avançar em muitos aspectos. Diante 

desse argumento, fica descartada qualquer possibilidade de negar a importância da ciência, 

considerando que seu uso moderado, ainda, pode em muito contribuir para a evolução da 

sociedade, bem como o bem estar da maioria dos seres humanos.  

Atualmente, a ciência chega até a maioria da população através da tecnologia. Ou seja, 

através de produtos técnicos como celulares ou máquinas digitais. Cada produto técnico 

carrega em si um corpo de projeções anteriormente pensadas por cientistas da referida área. 

Na área da saúde é onde pode ser presenciada com mais intensidade a manifestação da ciência 

tecnológica, por exemplo, nos aparelhos de exames utilizados em hospitais e laboratórios, que 

por sua vez, são cada vez mais capazes de diagnosticar determinadas doenças com maior 

precisão e detalhes em curto prazo de tempo. Neste sentido, a negação da ciência não se 

justifica nos argumentos do fracasso de alguns projetos da Modernidade. Embora os exemplos 

trazidos tenham sido de outras ciências, a negação da Pedagogia também ocorre em torno da 

falta de credibilidade da ciência em geral perante a sociedade. 

A situação se torna mais grave quando encontramos autores, principalmente, da pós-

modernidade afirmando que a ciência é uma metanarrativa utilizada para esconder as 

desigualdades sociais, sendo assim, qual o sentido de seus estudos e seus artigos. A ciência 

não pode ser compreendida como qualquer falácia, pois apresenta uma linguagem própria 

com regras e métodos específicos, bem como um corpo de cientistas formados para tal.  

Pode-se notar nas análises sobre o debate da Pedagogia, que muitos dos problemas que 

persistem na área têm o mesmo caráter de problemas presentes tanto na área da Epistemologia 

como na Ciência, assim como em outras ciências afins. Como se observou durante todo o 

trabalho não são poucos os obstáculos que contrariam perspectivas de desenvolver uma 

Pedagogia como ciência, mesmo assim, ainda tem aqueles que se aventuram nesse terreno. 

Das poucas tentativas no Brasil, ainda há enormes lacunas, pois tais estudos dificilmente 

chegarão a algum consenso sobre as bases científicas da Pedagogia, isso sem destacar o 

grande número de autores que negam à Pedagogia status científico. Vale destacar, que 

legitimar a Pedagogia como ciência é muito mais complexo do que possa parecer, pois 

envolve ideologias e vaidades acadêmicas. Contudo, não se pode camuflar toda a produção 

cientifica que anualmente é apresentada nos centros de educação das universidades do país, 

seja no Mestrado ou no Doutorado.  

Falar sobre a Pedagogia como ciência no Brasil não é uma tarefa muito simples, isso 

devido à escassez de trabalhos na área, bem como o desinteresse da maioria dos pedagogos e 

estudiosos do campo. Outra implicação que dificulta a realização de estudos desse caráter, é a 
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forte presença do modismo acadêmico em torno de determinadas correntes teóricas, nesse 

contexto, no campo científico da Pedagogia, que quase sempre funcionou em torno 

perspectivas científica de outras ciências, não poderia ser diferente. Daí uma das hipóteses da 

carência de financiamento de estudos que sigam nessa linha de pesquisa. Isso pode ser 

constatado no presente estudo que só no último semestre recebeu financiamento, o que 

dificultou o processo de coleta de dados, visto que a biblioteca de educação da universidade 

do referido programa de Pós-Graduação em Educação não disponibiliza livros ou artigos 

sobre tal problemática.   

Embora o estudo tenha apontado alguns resultados que mostram alguns pressupostos 

do pensamento de Gramsci que possibilitaram Saviani fundamentar sua teoria, não se pode 

deixar de falar sobre algumas dificuldades do estudo, principalmente, na escolha das 

categorias de análises. Primeiro ponto se refere ao grande número de obras publicadas por 

Saviani, e, mesmo escolhendo um texto como mediador do debate, em que o autor sistematiza 

os pressupostos de tal ciência, ele aponta outras bibliografias que completam o esquema 

trazido na obra base. O segundo ponto tem a ver com a carência de estudos na área que tratem 

sobre a Epistemologia entre os pedagogos, o que dificultou reconhecer o que, de fato, 

caracteriza uma área como ciência, visto que a Pedagogia lida diretamente com o 

comportamento humano, que por sua vez não pode ser analisado sob categorias estáticas.   

Contudo, pode-se perceber que embora Saviani tenha feito esforço em atribuir 

algumas categorias ao campo pedagógico para justificar sua cientificidade, sua teoria coloca 

um “peso” maior sobre o elemento político. Logicamente, isso não descaracteriza algumas 

contribuições fundamentais para o avanço da epistemologia da área. No entanto, contradiz 

alguns argumentos do próprio Saviani no que se refere à denúncia de trabalhos que adotam 

como base pressupostos de outras áreas do conhecimento. Neste caso, foi identificada forte 

presença do aspecto político. 

Um ponto que o estudo converge com Saviani (2008) são suas considerações sobre o 

saber acumulado pela humanidade enquanto elemento cultural, e, a escola como a principal 

responsável pela socialização de tais saberes. Para ele, o saber escolar é um instrumento que 

pode ajudar os indivíduos a se libertarem das condições sócio-econômicas que os oprimem. 

Por isso, a escola deve ter clareza sobre sua função na sociedade. Sabe-se que ao invés disso, 

a escola traz para si todas as responsabilidades sociais, por isso, que a mesma não está 

conseguindo realizar uma função elementar entre seus alunos, ensinar a ler e escrever.  

Para Saviani (2008), isso ocorre principalmente devido a ausência de clareza sobre 

quais pressupostos formativos devem compor a Pedagogia, ou seja, falta à área estabelecer 
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um consenso sobre quais pressupostos devem prevalecer na área. Partindo de tais ideias, 

acredita-se que a Pedagogia pode chegar a um consenso sobre seu núcleo teórico, mas é muito 

complicado afirmar que as práticas escolares atuais estão sucateadas por causa da falta de uma 

Pedagogia como ciência, pois os problemas que ocorrem na escola estão muito além do que 

uma ciência pode fazer pela mesma. Embora Saviani reconheça as limitações da Pedagogia, 

assim como da escola frente às contradições sociais.  

Acredita-se que um aspecto relevante trazido por Saviani e outrora apontado por 

outros autores é a distinção estabelecida entre Pedagogia e Educação. Apesar de alguns 

estudiosos defenderem que tal discussão não seja relevante para o debate da epistemologia da 

Pedagogia, sabe-se que ambas não nasceram no mesmo período, a Educação como o próprio 

Saviani (2008) diz, se confunde com a origem do homem, mas a Pedagogia enquanto campo 

de estudo da Educação e curso de nível superior data da Modernidade. Mesmo sabendo que a 

Educação tem sua gênese confundida com a origem da espécie humana, defende-se aquela 

educação que ocorre em espaço próprio para isso e conduzida por profissionais formados para 

tal. As práticas que ocorrem especificamente na escola interessam a Pedagogia enquanto 

campo de análise, possibilitando aos pedagogos cientistas conhecer com mais propriedade a 

área.  

Que a Pedagogia produz conhecimento científico o estudo não questiona, mas o 

problema é que na hora de realizar pesquisas sobre a área, cada profissional parte de uma 

ótica diferente, falta à Pedagogia pressupostos básicos que direcionem tais pesquisas. Diante 

disso, é preciso aumentar o número de estudos sobre a problemática, desta forma, poderão 

conhecer melhor os problemas que cercam a problemática. Esse poderá ser um caminho para 

que se alcance algum consenso entre os pedagogos, o que não tem a ver com afirmar que os 

problemas em Educação poderão ser resolvidos, no entanto, poderão ser denunciados com 

mais clareza os estudos sobre a Educação que visam atender aos interesses de ordem política, 

econômica, religiosa ou social, colocando o pedagógico em último plano.  

No geral, não se sabe até que ponto a Pedagogia como ciência pode contribuir para as 

“flutuações pedagógicas” existentes no campo, mas se for possível estabelecer algum 

consenso sobre a problemática, sabe-se que será possível desmascarar teorias que utilizam a 

Pedagogia e a Educação com o fito de atingir objetivos que não são condizentes com os 

interesses propriamente pedagógicos, bem como poderá contribuir para que a identidade da 

Pedagogia seja, de fato, definida.  Nesse ínterim, espera-se com a presente análise que outros 

estudos possam continuar investigando maneiras de pensar a Pedagogia como uma ciência 

relativamente autônoma. 
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