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Resumo 

O trabalho exposto tem como pano de fundo debate sobre a prática social como 

atividade revolucionária e transformadora e a Pedagogia Histórico-Crítica formulada 

por Dermeval Saviani, cuja base se erige sobre a Filosofia da Práxis que, no léxico 

gramsciano, é senão o próprio marxismo. Nesse sentido, objetivamos aprofundar a 

discussão que relaciona a Pedagogia Histórico-Crítica, como teoria pedagógica de 

inspiração marxista, com a práxis (prática social) considerada como guia da ação 

revolucionária e transformadora no âmbito do marxismo e, a partir dessa relação, tecer 

algumas considerações sobre a ação docente necessária ao sucesso e incremento da 

pedagogia inaugurada por Saviani. Para tanto, fazendo uso de pesquisa bibliográfica, 

ancoramos, principalmente, em autores como Saviani (2012, 2008, 2004), Kosik (1969), 

Marx e Engels (2009) e Vázquez (1977) para chegarmos às reflexões apresentadas. Os 

resultados apontam que para a construção de uma pedagogia marxista, nos moldes da 

pedagogia proposta por Saviani, o professor carece de uma consciência apurada 

(consciência filosófica) sobre os laços que envolve, reciprocamente, a teoria e a prática, 

caso contrário, sua prática não se consubstanciará como práxis, muito menos, se 

colocará como revolucionária a ponto de transformar ao menos os processos 

pedagógicos algo.  
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Introdução 

 

O debate trazido neste trabalho espera contribuir com as teorias críticas 

pedagógicas, especialmente a Pedagogia Histórico-Crítica, uma teoria educacional ou 
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método de ensino proposto por Dermeval Saviani no final dos anos de 1970, o qual leva 

em conta um entendimento ampliado de formação humana, àquela mesma demarcada 

pelo pensamento marxiano. Nela o homem, no seu conjunto de relações: 

homem/natureza e homem consigo mesmo, em seus múltiplos desdobramentos, se 

estabelece como ser social e histórico.  

Para Saviani (2012), a educação é vista como ato de produção, direto e 

intencional em que os indivíduos, nas suas singularidades, apropriam-se da humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. No entanto, essa 

apropriação é obstaculizada à maioria dos indivíduos numa sociedade historicamente 

determinada, como é o caso da alicerçada no modo de produção capitalista, a julgar por 

a educação não possuir o mesmo significado dado por Saviani.   

 Nessas condições, observamos que a Pedagogia Histórico-Crítica, como teoria 

pedagógica fundamentada no marxismo, privilegia a ação coletiva, consciente e 

organizada, busca descortinar as contradições criadas pela sociedade capitalista e 

apresenta subsídios para o questionamento desta mesma sociedade. Ao mesmo tempo, 

oferece possibilidades de construção de estratégias para a sua superação. 

Quando se avalia, a “[...] produção direta e intencional, em cada aluno e em 

todos alunos, do domínio dos conhecimentos necessários ao seu pleno desenvolvimento 

como seres humanos” (SAVIANI e DUARTE, 2012, p. 3) na Pedagogia Histórico-

Crítica, é mister pensar-se também sobre o papel relevante e ativo do educador para o 

seu incremento e sucesso. E isto, implica saber-se produto e produtor das circunstâncias 

no processo em que se desenvolvem as relações sociais e econômicas, quando se reflete 

sobre a educação escolar e sua relação essência/existência frente aos enormes desafios 

postos na sociedade supracitada.  

 Nessa direção, Marx e Engels (2009) a respeito das Teses sobre Feuerbach, 

especificamente a tese III, expressam que a prática revolucionária consiste na tomada de 

consciência daqueles que vão ocasionar, por meio de seus atos e ações, a mudança das 

circunstâncias. A dimensão da prática dada por eles, enquanto prática revolucionária, 

não desconsidera a dialeticidade da relação desta com os campos ontológico, filosófico, 

histórico, econômico, político, dentre outros. Com outras palavras, o desenvolvimento 

de uma ação humana consciente que compreenda a realidade para além das aparências e 



 
da sua imediaticidade; que favoreça atitudes na contramão daquelas privilegiadas pela 

sociedade capitalista no seu “modo de pensar, sentir e agir”, se levada em conta a 

realidade desse educador “concreto” de hoje. 

 Diante desse breve preâmbulo, objetivamos para o debate em tela, problematizar 

o relacionamento da Pedagogia Histórico-Crítica, como teoria pedagógica de inspiração 

marxista, com a práxis (prática social) considerada como guia da ação revolucionária e 

transformadora no âmbito do marxismo e, a partir disso, tecer algumas considerações 

sobre a ação docente necessária ao sucesso e incremento da pedagogia inaugurada por 

Saviani. 

   

Teoria, prática social e materialidade da ação docente 

 

 A educação  é considerada por Saviani (2008) “uma atividade mediadora no seio 

da prática social global” e, nessa direção, a Pedagogia Histórico-Crítica incorpora esse 

preceito ao considerar que a prática social é tomada como ponto de partida e de chegada 

do método de ensino proposto por ele. Diferentemente de outras pedagogias 

(Tradicional, Nova e Tecnicista), nas quais, no entendimento de Saviani, a relação entre 

educação e sociedade aparece, algumas vezes, sem contradição, harmoniosa e até sem 

vínculo entre si. 

 A pedagogia saviniana, ao contrário, discorda da posição adotada pelas 

pedagogias que pensam desse modo, considera os antagonismos presentes na sociedade 

capitalista (separação entre classes sociais e conflitos de interesses entre as mesmas). A 

partir dessa análise de filiação marxiana, a teoria pedagógica proposta por Saviani, com 

vistas à transformação da sociedade, tem a pretensão “também” de orientar a prática3. 

 

[...] a pedagogia proposta, uma vez que se pretende a serviço dos 

interesses populares, terá contra si os interesses até agora dominantes. 

Trata-se, portanto, de lutar também no campo pedagógico para fazer 

prevalecer os interesses até agora não dominantes. E esta luta não 

parte do consenso, mas do dissenso. O consenso é vislumbrado no 

ponto de chegada. Para se chegar lá, porém, é necessário, pela prática 

                                                             
3 Lembramos, usando as mesmas palavras proferidas por Saviani (2012, p. 72), “a apropriação de 

conceitos e teorias é feita a partir dos interesses, da visão de mundo e da posição que os indivíduos 

ocupam no quadro social”. 



 
social, transformar as relações de produção que impedem a construção 

de uma sociedade igualitária. (SAVIANI, 2008, p. 60). 

 

Com efeito, “[...] o ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2012, 

p. 13), demanda um trabalho educativo de natureza específica. Exige dos educadores 

um certo domínio teórico-metodológico do marxismo, ou seja, a compreensão de que a 

prática está, dialeticamente, intricada com a teoria. 

 Quando Duarte (2015) avalia que “a Pedagogia Histórico-Crítica não silencia 

sobre a realidade concreta da classe trabalhadora nem sobre as possibilidades de futuro 

para a humanidade”, é prudente fazer as mesmas considerações trazidas por Gramsci 

sobre a unidade da relação teoria/prática na qual se insere afirmação dada, segundo ele: 

 

Já que toda ação é o resultado de diversas vontades, com diverso grau 

de intensidade, de consciência, de homogeneidade, com o conjunto 

íntegro da vontade coletiva é evidente que também a teoria 

correspondente e implícita será uma combinação de crenças e pontos 

de vista igualmente desordenados e heterogêneos. Todavia, existe 

adesão completa da teoria à prática, nestes limites e nestes têrmos. 

(GRAMSCI, 1978, p. 51).   

 

Esse alerta se faz necessário quando falamos “sobre a materialidade da ação 

pedagógica”, subtítulo de uma seção do livro Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani 

(2012, p. 91), em que ele alega que “a ação educativa [...] desenvolve-se a partir de 

condições materiais e em condições também materiais”, ou seja, a Pedagogia Histórico-

Crítica “[...] considera que a teoria tem seu fundamento, seu critério de verdade e sua 

finalidade na prática. Então o primado da prática sobre a teoria é posto aí de forma 

clara. Isso significa que não podemos nos limitar apenas a pensar a prática a partir do 

desenvolvimento da teoria”, mas, sim, numa relação dialética do par teoria/prática como 

esclarece Saviani na passagem a seguir. 

 

Quando entendemos que a prática será tanto mais coerente e 

consistente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida 

quanto mais consistente e desenvolvida for a teoria que a embasa, e 

que uma prática será transformada à medida que exista uma 



 
elaboração teórica que justifique a necessidade da sua transformação e 

que proponha as formas de transformação, estamos pensando a prática 

a partir da teoria. Mas é preciso também fazer o movimento inverso, 

ou seja, pensar a teoria a partir da prática, porque se a prática é o 

fundamento da teoria, seu critério de verdade e sua finalidade, isso 

significa que o desenvolvimento da teoria depende da prática. 

(SAVIANI, 2012, p. 91). 

 

Vejamos o que Saviani (2012, p. 91-92) tem a acrescentar mais um pouco à 

discussão apresentada: “como as condições de desenvolvimento da prática [às vezes] 

são precárias, também se criam óbices, criam-se desafios ao desenvolvimento da 

teoria”, de acordo com ele, num duplo sentido, primeiro, “na medida em que, se a 

prática que fundamenta a teoria e que opera como seu critério de verdade e sua 

finalidade tem um desenvolvimento precário, enfrentando no âmbito da sua 

materialidade entraves complexos, ela coloca limites à teoria, dificultando seu avanço”. 

E, segundo, ao passo que o desacerto da prática, entendida como precária, instiga a 

teoria a descobrir maneiras “[...] de compreender esses entraves e, ao compreendê-los, 

buscar os mecanismos mais efetivos e, portanto, também práticos, formulando-os com a 

clareza que a teoria exige, tendo em vista a sua mobilização para a transformação 

efetiva dessas mesmas condições”.  

A partir destas considerações, Saviani propõe abordar a materialidade da ação 

pedagógica (“problemática que envolve a prática”) dividindo-a em três eixos 

(Problemas/desafios) com relação a situação da educação brasileira na qual a Pedagogia 

Histórico-Crítica, tangente ao seu caráter questionador e transformador, encontra-se na 

contramão de direção do ordenamento teórico instituído. 

Primeiro entrave prático no avanço da teoria, nas palavras de Saviani (2012, p. 

91-92), “é o fato de nós não dispormos de um sistema de educação no âmbito nacional”. 

Um segundo entrave, estaria na contradição de uma estrutura educacional organizada 

em determinada concepção teórica que por sua vez “orienta/orientada” por uma 

determinada prática. Sem se dar conta disso, “formulamos um outro tipo de teoria e 

pretendemos que essa outra teoria se possa viabilizar numa prática, numa estrutura 

organizacional da educação que está montada segundo uma perspectiva teórica diversa 

ou até mesmo oposta à perspectiva por nós formulada”. E, por último, é a 

descontinuidade, próprias à atividade educacional.  



 
Saviani se apressa em mostrar alguns entraves que eram possíveis de serem 

previstos no momento inicial da formulação da sua teoria pedagógica, de ordem 

material e objetiva. No entanto, nos resumimos a não desenvolvê-los nos termos postos 

por ele, contexto da “materialidade” da ação pedagógica. Todavia, este texto busca 

problematizar outros obstáculos presentes na relação teoria/prática não esgotada na 

discussão feita por Saviani. Em nosso entendimento, ligada à questões mais subjetivas e 

anterior à relação professor/aluno. 

A ausência de compreensão ou de clareza de algumas categorias fundantes da 

teoria marxiana, em nosso entendimento, tem implicação direta relacionada aos 

objetivos, finalidades e possibilidades como teoria pedagógica de natureza 

revolucionária. Tendo claro, que “a Pedagogia Histórico-Crítica não silencia sobre a 

realidade concreta da classe trabalhadora nem sobre as possibilidades de futuro para a 

humanidade” (DUARTE, 2015, p. 24), também não podemos nos esquecer que “a teoria 

em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas para 

isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que 

vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação” (VÁZQUEZ, 1977, 206-

207).  

Cabe enfatizar que a Pedagogia Histórico-Crítica, nesse sentido, busca 

equacionar a relação professor-aluno tendo como ponto de partida e de chegada a 

prática social dos envolvidos, sem, no entanto, perder de vista as bases teórico-

metodológicas com foco no marxismo.  

Saviani também chama a atenção sobre a necessidade do professor ter clareza 

sobre a teoria pedagógica proposta, pois a mesma exige consciência dos educadores 

concernente às suas práticas (social e pedagógica, sendo a segunda extensão da 

primeira) que, necessariamente, devem estar sintonizadas, dialeticamente, com as 

premissas da teoria e sua filiação teórico-metodológica. Ou seja, “o marxismo é 

propriamente a filosofia da verdadeira atividade transformadora, isto é, a prática” como 

nos abona Vázquez (1977, p. 179).  

Sem arredar pé da afirmação deste autor, não podemos desconsiderar o papel 

relevante desempenhado pelo o professor na teoria dada, na sua função mediadora entre 



 
a teoria, o conhecimento, e o aluno. Nessa mediação encontra-se a práxis como prática 

social, que no marxismo assume caráter de centralidade. 

 

Práxis: prática social  como atividade transformadora 

 

 Antes de transcorrermos sobre o conceito de práxis, interpretado no marxismo 

“como atividade material do homem que transforma o mundo natural e social para fazer 

dele um mundo humano” (VÁZQUEZ, 1977, p. 3), é prudente tecer alguns 

esclarecimentos sobre a terminologia práxis. O termo práxis4 por vezes é melhor 

identificado como conceito filosófico e que no marxismo está relacionado como 

atividade transformadora e revolucionária, diferentemente, do vocábulo prático ou 

prática mais usados na linguagem cotidiana.  Esclarecimentos a parte, Opitz (1980, p. 

104) ao escrever sobre A Praxis como categoria central da teoria marxista da 

sociedade, diz o seguinte: 

 

Marx designava o sentido mais geral da palavra, por práxis e processo 

na qual a humanidade, através da transformação da Natureza e das 

relações sociais, assegura a sua existência e a continuação da sua vida, 

a práxis é processo de vida material, objetivo, empiricamente 

constatável, da sociedade humana. 

 

 Sem perder o foco de que os homens são produtores e reprodutores de suas 

próprias vidas, ou seja, como seres objetivos e materiais. Prossegue na argumentação o 

autor (1980, p. 104-105): “os homens só podem, deste modo, conservar-se em vida e 

reproduzir a sua própria vida porque transformam e convertem de acordo com um 

objetivo o seu meio natural e social e, assim criam um mundo de objetos que está 

adequado às suas necessidades vitais”. A práxis, neste sentido, é considerada um “modo 

de manifestação vital humana no qual os homens produzem um mundo natural e social 

que os rodeiam, configurado e formado por eles, a fim de satisfazer as suas necessidades 

                                                             
4 De acordo com Vázquez (1977, p. 3-4), “[...] em italiano se pode dizer prassi e practica. Em francês 

emprega-se quase exclusivamente o termo practique, em russo só se usa a palavra práktika, e em inglês o 

vocábulo correspondente é practice. Em alemão se conserva o têrmo grego original escrito do mesmo 

modo que em espanhol e português – praxis –, com a particularidade de que apenas  se dispõe dêste, ao 

contrário das demais línguas modernas, que têm um têrmo próprio que se usa com caráter exclusivo, ou 

junto com a palavra grega praxis.”  



 
vitais”. A práxis, acrescenta o autor, é uma atividade consciente, guiada pela consciência 

dos homens. 

 Posição semelhante a de Opitz encontramos em Buhr e Kosing (1980, p. 16), 

que expõem: “[...] a actividade prática dos homens é sempre, e simultaneamente, 

actividade consciente e orientada para um fim, transformação concreta da realidade 

objectiva para fins conscientemente visados”. Os autores reforçam que na sociedade 

capitalista de classes em oposição, a práxis tem caráter de classe sendo dirigida por seus 

interesses. “O conceito de práxis reflecte o essencial do modo de existência 

especificamente humano, o processo social da vida, e, por isso, é um conceito 

fundamental para a filosofia e, em especial, para a teoria do conhecimento”. Segundo 

eles, é por meio da prática que esta “condiciona o reflexo da realidade na consciência 

dos homens”, abrindo ou possibilitando o acesso ao mundo material, isto é, ao 

conhecimento, “[...] pois as necessidades práticas dos homens guiam o conhecimento 

para determinados objectos e tarefas e estimulam o progresso do conhecimento”. Como 

consequência, o conhecimento, por sua vez, possibilita o domínio da natureza e a 

formação de relações sociais pelo motivo da prática ser a finalidade de todo o 

conhecimento e considerada critério de verdade. 

 Colaborando com as posições defendidas por Buhr e Kosing (1980), Rosental e 

Iudine (1980, p. 13) afiançam que o “critério da verdade é a prática social”. Reforçam 

que as teorias científicas só podem ser verificadas na prática, “[...] na actividade 

revolucionária das massas visando a transformação da sociedade. Se a teoria é 

empregue na prática com sucesso significa que é verdadeira”. Devemos entender prática 

como critério da verdade na teoria do conhecimento como expressão pertencente ao 

marxismo. 

 Nessa concepção, sustenta Zanella (2003, p. 228), “o critério da verdade situa-se 

na prática social, desde que esta seja investigada e interpretada pelo homem que, através 

do pensamento, busca encontrar as leis do devir que sempre devem ser confirmadas na 

realidade natural ou social (prática social)”. Dessa forma, acrescenta, “[...] para o 

marxismo, é a verdade, no sentido da produção histórica, que guia a ação prática 

humana e não o contrário”. 



 
Para Marx a problemática que envolve a práxis, necessariamente, tem a ver com 

a relação do homem como agente transformador da natureza e da realidade social. De 

acordo com Vázquez  (1977, p. 176), a práxis é categoria central para Marx, “na medida 

em que só a partir dela tem sentido a atividade do homem, sua história, assim como o 

conhecimento”. E reitera que o homem, como ser prático, nos moldes preconizados na 

filosofia marxiana, só se justifica quando assume a práxis como a filosofia da 

transformação do mundo. 

 Vázquez (1977) percorre de maneira cronológica os escritos de Marx, da fase 

juvenil até da sua maturidade, para mostrar a extensão e a evolução do seu pensamento 

e da filosofia por ele inaugurada, como a verdadeira filosofia da práxis ou “filosofia da 

ação”. E que sua consolidação só foi possível à medida que o próprio Marx aprofundou 

seu conceito de história, na descoberta das leis internas que orientam o modo de 

produção capitalista, nos conflitos das classes sociais, na natureza e na função do Estado 

na sociedade capitalista. Ou seja, se preocupou com a base material objetiva até então 

negligenciada ou não percebida como sendo objetivações do próprio homem, tanto pelo 

idealismo hegelino como pelo materialismo feuerbachiano.   

 Explicitando melhor, ao fazer com que a atividade prática transformadora 

ocupasse o papel principal na trama que circunscreve toda relação humana, suas 

consequências, inevitavelmente, não deixariam de chegar ao campo do conhecimento. A 

práxis, neste sentido, aparecerá como fundamento, critério de verdade e finalidade do 

conhecimento.  

 

Práxis como critério de verdade:Teses sobre Feuerbach 

 

 Quando pensamos em práxis como fundamento do conhecimento, estamos 

tratando de um conhecer que é fruto ou produto de uma percepção de um mundo criado 

pelo próprio homem e que não existe fora da história do pensamento humano, pelo 

menos, é o que defende o marxismo. “A historia só é possível quando o homem não 

começa sempre de novo e do princípio, mas se liga ao trabalho e aos resultados obtidos 

pelas gerações precedentes” (KOSIK, 1969, p. 218).  



 
 O homem só se cria e se perpetua diante da práxis humana. Por isso, a práxis é a 

categoria central para Marx. No entender de Vázquez (1977, p. 176-177), “[...] na 

medida em que só a partir dela tem sentido a atividade do homem, sua história, assim 

como o conhecimento. O homem se define, certamente, como ser prático. A filosofia de 

Marx adquiriu assim seu verdadeiro sentido como filosofia da transformação do mundo, 

isto é, da praxis”.  

Nas Teses sobre Feuerbach, declara Vázquez, 1977, p. 153), Marx insere a 

prática no trajeto do conhecimento, ou seja, como fundamento e não “[...] à margem da 

atividade prática do homem (posição do materialismo tradicional) e ao negar também a 

possibilidade de um verdadeiro conhecimento se o objeto é considerado como mero 

produto consciência (posição do idealismo)”. O conhecimento é o conhecimento dos 

objetos integrados à relação entre o homem e a natureza proveniente da atividade 

prática, como demonstra a primeira Tese a seguir: 

 

O principal defeito de todo materialismo existente até agora (o de 

Feuerbach incluído) é que o objeto, a realidade, o sensível, só é 

apreendido sob a forma do objeto ou da contemplação, mas não como 

atividade humana sensível, como prática; não subjetivamente. Daí o 

lado ativo, em oposição ao materialismo, [ter sido] abstratamente 

desenvolvido pelo idealismo – que, naturalmente, não conhece a 

atividade real, sensível como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, 

efetivamente diferenciados dos objetos do pensamento: mas ele não 

apreende a própria atividade humana como atividade objetiva. [...] Ele 

não entende, por isso, o significado da atividade ‘revolucionária’, 

‘prático-crítica’. (MARX; ENGELS, 2009, p. 119, grifos no original). 

 

 Marx percebia no materialismo feuerbachiano alguns limites e defeitos 

concernente à sua concepção das relações humanas, diferentemente de suas análises, 

Feuerbach não fazia diferenciação dos aspectos sociais, observava as relações gerais do 

homem com a natureza e também com outros homens. Percebia o caráter concreto5 do 

                                                             
5 Feuerbach, a partir de uma crítica anti-religiosa, aplica também à filosofia idealista. “Essa filosofia 

assenta, dizia ele, tal como a religião, numa inversão do sujeito e do atributo, que faz da Ideia um ser 

divino e do homem a sua criação, e engendra por isso mesmo, tal como a religião, a alienação do homem. 

Ao contrário da filosofia idealista, Feuerbach considerava que o espírito não era o elemento criador, mas 

sim produto do homem, e que o homem concreto, concebido nas suas relações com a natureza e com os 

outros homens, constitui o princípio de qualquer filosofia verdadeira. Derrubando assim a relação 

idealista entre o ser e a consciência, fazendo do ser o sujeito e da consciência o atributo, ele opunha à 

filosofia idealista uma concepção materialista do mundo”. (CORNU, 1980, p. 43). 



 
homem, da natureza e das relações humanas, no entanto, “[...] não considerava a vida 

humana do ponto de vista da práxis, da actividade revolucionária, que transforma tanto 

o homem como a natureza [...]”, via no homem um ser sensível e contemplativo e, ao 

mesmo tempo, a natureza não era vista como objeto da ação, apenas contemplação. 

(CORNU, 1980, p. 43). 

 Se na Tese I Marx coloca a prática como fundamento do conhecimento, na Tese 

II a práxis aparece como critério de verdade: 

 

A questão de saber se o pensamento humano cabe alguma verdade 

objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na 

prática que o homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o 

poder, a natureza citerior [caráter terreno] de seu pensamento. A 

disputa acerca da realidade ou não realidade do pensamento – que é 

isolado da prática – é uma questão puramente escolástica. (MARX; 

ENGELS, 2009, p. 119-120, grifos no original). 
   

 Imbricada à primeira, a Tese apresentada infere: se a natureza é mediada pelo 

homem que com sua prática produz um conhecimento, logo, a verdade do pensamento 

não pode fundar-se se não abandonar a esfera do pensamento. Acrescenta Vázquez 

(1977, p. 155), “para mostrar sua verdade, tem que sair de si mesmo, plasmar-se, 

adquirir corpo na própria realidade, sob forma de atividade prática”. 

 Da premissa estabelecida, não se pode negligenciar o papel da prática como 

critério de verdade, mas, também, assumidas em visões de mundo distintas do 

marxismo, as limitações deste critério quando considerado como critério de absoluta 

verdade. Lembrando que nenhum critério pode ser confirmado ou refutado 

completamente, isto é, nenhum conhecimento pode alcançar um status absoluto, como 

bem observou Lênin ao tratar do materialismo e o empiriocriticismo.  

 O importante nesta segunda Tese, destaca Vázquez (1977, p. 157), “é na prática 

que o homem tem de provar a verdade”, uma teoria não pode ser tratada de forma 

isolada da prática. “O critério de verdade está na prática, mas só se descobre uma 

relação propriamente teórica com a prática mesma”. Noutras palavras, o autor enfatiza o 

papel da prática no conhecimento numa dimensão distinta: “não só proporciona o objeto 

do conhecimento como também o critério de sua verdade” (p. 155). 



 
 A prática revolucionária aparece na terceira Tese sobre Feuerbach como práxis 

que visa transformar a sociedade, diferentemente do materialismo anterior, cuja 

transformação do homem fora reduzida a um trabalho de educação de parte da 

sociedade sobre outra (VÁZQUEZ, 1977). Segue a Tese III: 

 

A doutrina materialista sobre a modificação das circunstâncias e da 

educação esquece que as circunstâncias são modificadas pelos 

homens, e que o próprio educador tem de ser educado. Ela tem, por 

isso, de dividir a sociedade em duas partes – a primeira das quais está 

colocada acima da sociedade. A coincidência entre a alteração das 

circunstâncias e a atividade ou automodificação humanas só pode ser 

apreendida e racionalmente entendida como prática revolucionária. 

(MARX; ENGELS, 2009, p. 120, grifo no original). 

 

 Marx sublinha a função ativa do homem não só como produto mas também 

como produtor das circunstâncias. Se incomoda com o pensamento iluminista de achar 

que a sociedade pode ser transformada pela via da educação, tendo como fundamento a 

ideia do homem como ser racional. Isto é,“basta esclarecer a consciência com a luz da 

razão, para que a humanidade progrida, entre na idade da razão e viva um mundo 

construído de acôrdo com os princípios racionais. [...] educar é transformar a 

humanidade” (VÁZQUEZ, 1977, p. 158). 

 Na visão de Vázquez (1977), Marx não concordava com cisão entre educadores 

e educandos que, no pensamento iluminista, colocava os primeiros em condição de 

transformar a realidade esquecendo “que o próprio educador tem de ser educado”.  

 

Dêsse modo, a tarefa de transformar a humanidade – concebida como 

educação da espécie humana – fica nas mãos de educadores que, por 

sua vez, não se transformam a si mesmos, e cuja missão é transformar 

os demais. Êles são, portanto, os verdadeiros sujeitos da história; os 

demais sêres humanos não passam de uma matéria passiva que eles 

devem modelar. Ao afirmar-se que os educadores também devem ser 

educados, repele-se a afirmação que o princípio do desenvolvimento 

da humanidade se encarne numa parte da sociedade, parte que não 

existe também sua própria transformação.(p. 159-160). 

  

 Em relevo, o incômodo de Marx ao defrontar com a passividade do homem 

diante das necessidades educativas para a transformação da sociedade, colocada nas 



 
mãos de alguns poucos “escolhidos”. Até pelo fato de a educação ser por ele 

considerada também produto do próprio homem (produto e produtor das 

circunstâncias). 

 

Os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre 

outras coisas, consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em 

que dominam como classe e determinam todo conteúdo de uma época 

histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, 

entre outras coisas, dominam também como pensadores, como 

produtores de ideias do seu tempo, regulam a produção e a 

distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto, as suas ideias são 

as ideias dominantes da época. (MARX; ENGELS, 2009, p. 67). 

 

 

 O condicionamento das circunstâncias era percebida por Marx e Engels e, ao 

mesmo tempo, que ficava claro a negação do papel da práxis na relação sujeito-objeto, a 

qual o homem transforma a si mesmo e transforma a realidade social num duplo 

movimento continuado. Como poderia uma parte dos homens (educadores) estar 

apartado dessa relação? 

 Para Vázquez (1977, p. 160), salvaguardado pelos argumentos 

marxiano/engelsiano, “as circunstâncias [relações sociais e econômicas] que modificam 

o homem são, ao mesmo tempo, modificadas por ele; o educador que educa tem que ser 

ao mesmo tempo educado”. É o homem que tem a responsabilidade e a possibilidade de 

mudar as circunstâncias que são produzidas por ele mesmo, dialeticamente, também ele 

é transformado. Não está imune ao processo. É nisso que consiste a prática 

revolucionária, como resposta aos condicionamentos presentes na realidade social. 

 

[...] a mudança das circunstâncias não pode ser separada da 

transformação do homem, da mesma maneira que as mudanças que 

nêle se operam – ao elevar sua consciência – não podem ser separadas 

da mudança das circunstâncias. Mas essa unidade entre circunstâncias 

e atividade humana, ou entre transformação das primeiras e 

autotransformação do homem, só se verifica em e pela prática 

revolucionária. (VÁZQUEZ, 1977, p. 160).   

 

 Nessa direção situa a Tese XI sobre Feuerbach que diz: “os filósofos apenas 

interpretam o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX; 



 
ENGELS, 2009, p. 122). Vázquez (1977, p. 161) entende que a práxis revolucionária, 

ação sobre as circunstâncias, não pode ser compreendida ou separada de uma ação sobre 

a consciência. “Ela define a conexão histórica entre a filosofia e a ação, e, por sua vez, a 

relação que o marxismo mantém com a prática, rompendo com tôda filosofia 

tradicional”. 

 Para Vázquez (1977), a Tese em questão, expressa o mundo em sentido duplo: 

“como objeto de interpretação, e como objeto da ação do homem” (p. 161). A filosofia 

marxiana é posta como guia da ação que rompe com a filosofia anterior (da aceitação do 

mundo como ele é). Rechaça a relação em que a teoria se encontra apartada da práxis, 

ou seja, que não tenha a pretensão de transformar o mundo. A filosofia inaugurada por 

Marx visa transformar o mundo, “[...] é teoria da práxis, no sentido de teoria – e, 

portanto, compreensão, interpretação – que torna possível sua transformação. [...] trata-

se de transformar com base numa interpretação” (p. 163). 

 No conjunto das Teses expostas, a preocupação de Marx e Engels em evidenciar 

o que seja uma práxis revolucionária, cuja unidade entre a teoria e a prática se mostra 

determinante. Teoria e prática, cujo fim último na sua unidade, seja a transformação da 

realidade social por meio da ação consciente (filosófica) do homem. 

 Para que a práxis revolucionária seja reconhecida como tal é necessário orientar 

o modo mais apropriado de como empreendê-la: ações, objetivos, possibilidades e 

forças sociais envolvidas, isto é, é preciso uma teoria que não somente faça uma análise 

estrutural da sociedade, mas também que determina ações e esclareça objetivos, a fim 

de romper os obstáculos que se interpõem ou que se encontrem não contramão da 

prática, entendida agora como práxis. 

 Entretanto, “ainda que a teoria seja formulada com esse duplo aspecto (como 

fundamento de ações reais e como crítica teórica), nem por isso deixa de ser teoria, isto 

é, não é em si atividade prática” afirma Vázquez (1977, p. 171). A teoria só deixa de ser 

teoria quando materializa-se na prática. Somente a ação pode validá-la. Assim, uma 

teoria que pretende ser revolucionária deve conter o conhecimento da realidade social 

que se deseja transformar. Tem-se que avançar para além dos muros da consciência e 

estabelecer-se no terreno da ação. 

 



 
 

Algumas Considerações 

 

A nossa intenção aqui foi apontar a importância da categoria prática social no 

marxismo, tendo em vista, que na Pedagogia Histórico-Crítica ela ocupa uma posição 

privilegiada. A prática social é determinante no processo descrito por Saviani, no 

entanto, anterior à relação entre professor e aluno está a relação do professor com a 

teoria, do professor com a prática, ou seja, do professor com o método, com uma 

configuração material de visão de mundo. 

A prática social no marxismo pode ser traduzida em práxis, isto é, consciência 

segura da sua prática como atividade material, que visa transformar o mundo natural e 

social tornando-o cada vez mais humano. A práxis visa, nesse sentido, compreender o 

fenômeno na sua essência, para além da superficialidade apresentada. É preciso ter uma 

consciência segura (consciência filosófica)6 dos atos práticos, da dimensão histórico-

social (antagônica e conflitual). 

A práxis também implica compreender a relação teoria e prática na sua unidade 

dialética, da organicidade de ambas. A práxis é atividade teórico-prática.  Uma prática 

sem teoria é vazia de elementos contestadores do ponto de vista da transformação, assim 

também, uma teoria apartada da prática não se “plasma” na realidade. A compreensão e 

extensão da prática do homem será produtiva, à medida em que esta esteja articulada 

com a teoria. Assim, como a consciência comum da prática não pode ser considerada 

práxis, também uma teoria, por mais elaborada que seja, não o será. 

                                                             
6 Em, Educação: do senso comum à consciência filosófica, Saviani (2004, p. 17-19),  escreve: “[...] o 

aprofundamento na compreensão dos fenômenos se liga a uma concepção geral da realidade, exigindo 

uma reinterpretação global do modo de pensar essa realidade”. Neste sentido, reforça a importância, para 

o professor e a educação em geral, de uma reflexão filosófica que ele resume em três requisitos, a saber: a 

“radicalidade” (a exigência de uma reflexão aprofundada sobre a raiz da questão abarcada e os seus 

fundamentos), o “rigor” (proceder, segundo métodos determinados, que permita a compreensão da 

questão escolhida perante “[...] as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a 

ciência pode ensejar”) e a “globalidade ou de conjunto” (não podendo a questão ser examinada isolada ou 

parcialmente do contexto que esta se insere). A reflexão filosófica aqui apontada nada mais é do que 

deixar para trás o senso comum (atitude de passividade) para assumir uma consciência filosófica (ativa, 

intencional e articulada) que nada mais é do que uma consciência da práxis.  



 
Concordamos com Zanella (2003, p. 259) quando descreve sobre a práxis 

reflexiva necessária ao educador, se pensarmos que a Pedagogia Histórico-Crítica é uma 

teoria pedagógica, 

 

[...] é preciso que aquele que faz a reflexão (professor) tenha claro de 

que lugar ela[e] está falando. É preciso que o professor se veja como 

pertencente a uma classe social, a qual tem interesses específicos e 

uma visão de mundo própria, pois o professor enquanto trabalhador da 

educação, não é autônomo, está vinculado a um determinado grupo 

social e, consciente ou inconscientemente é intelectual de alguém. 

(grifo do autor). 
 

O autor da passagem citada compara o professor a um “intelectual orgânico” 

(conceito gramsciano), àquele que dá sentido, dialeticamente, à relação teoria e prática. 

Uma teoria revolucionária pressupõe conhecimento da sociedade que se pretende 

revolucionar mas, necessita também, de uma prática consciente que demarque posições 

no terreno da ação.  

Uma pedagogia marxista, nos moldes da pedagogia proposta por Saviani, o 

professor carece de uma consciência apurada (consciência filosófica) sobre os laços que 

envolve, reciprocamente, a teoria e a prática, caso contrário, de acordo com as 

discussões engendradas ao longo deste ensaio, sua prática não se consubstanciará como 

práxis, muito menos, se colocará como revolucionária a ponto de querer transformar 

algo.  

Uma teoria pedagógica de filiação marxista vai ter dificuldades de “plasmar-se” 

na realidade educacional se a prática identificada com esta teoria se mantiver distante ou 

se estiver identificada como prática do senso comum. Por outro lado, a prática será 

incapaz de enriquecer a referida teoria, também, muito provavelmente, não poderá 

validá-la. 

Rematando, a práxis, no entendimento de Kosik (1969), é articulada com o 

homem em todas as suas manifestações, determina sua totalidade e a totalidade do 

mundo e, nessas condições, a práxis não pode ser considerada exterior a ele. Logo, a 

atividade humana é intencional. O desejo de mudança da realidade pelo homem é o 

desejo de uma consciência social objetivada nos seus produtos (conhecimento).  Se não 



 
o que faria o homem negar a realidade existente e buscar assegurar uma outra realidade 

que ainda não existe e que ainda não conhece?  
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