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RESUMO: 

O presente artigo é um instrumento por meio do qual remontamos as bases históricas e 

ontológicas, isto é, essenciais, da dimensão educacional. Investigamos, sobretudo, a origem e 

natureza da educação para que, desta forma, possamos compreender os limites, as ilusões e as 

limitações que diversas teorias contemporâneas nos trazem no campo atual. Além disso, é 

essencial analisá-la dentro da totalidade social, buscando no respaldo histórico real, o 

movimento essencial e  estrutural do objeto estudado. Uma vez que explicitamos este 

entendimento, avançamos para a função social da educação escolar numa premissa 

preocupada com as autênticas necessidades formativas dos seres humanos. Com base nisto, 

buscar entender todo processo histórico até hoje, como a educação atua nas diferentes formas 

de sociedade. Assim, podemos apreender quais são de fato, os limites e as possibilidades da 

educação, dentro da totalidade social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo tem como fundamento, apreender em sua forma mais essencial, a natureza 

da educação. Para isto, é de fundamental importância entender através de uma perspectiva 

histórico-ontológica a sua origem. Entender a gênese e a natureza da educação é essencial 

para apreender sua função social. Desta forma, não caímos em discursos romantizados e 

podemos trabalhar, dentro dos limites existentes diante da totalidade, funções que fato, possa 

movimentar aos poucos a estrutura da sociedade atual. 

A contemporaneidade está tão fadada ao idealismo que, a obviedade de determinadas 

temáticas se perdeu ao longo do caminho. Não é diferente com a educação. O irracionalismo 

passa a tomar conta das demandas, dificultando ainda mais os desafios a serem enfrentados. A 

supervalorização projeta na educação coisas as quais não condizem com a realidade. Pensar 

que ela por si só, tem a capacidade de uma transformação social plena é jogar em suas costas, 

funções as quais  ela não irá cumprir. Por outro lado, não podemos desprezá-la de forma 

dogmática, acreditando que ela não assume um papel importante para o movimento da 

totalidade.  

Contudo, uma abordagem crítica, permite que possamos retomar os fundamentos do 

que é de fato a educação, qual a sua origem, natureza e função social. Muitas vezes, as 

pesquisas são feitas de formas tão rasas, enquadradas e recortadas, com prioridade nas 

vontades e anseios dos sujeitos, que perdemos de vista o ponto principal para traduzir a 
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essência do objeto pesquisado: a realidade. Assim, obtemos teorias com muitas limitações, 

que não incorporam avanços e sim, um retrocesso, onde a consequência é catastrófica. A 

busca no respaldo do processo histórico real é extremamente necessária para extrair de forma 

primordial o que realmente é o objeto. 

Portanto, para entendermos o papel da educação na sociedade atual, antes de mais 

nada, devemos voltar na história e compreender a origem do ser social,pois,sem este, não 

haveria o desenvolvimento deste e dos demais complexos existentes. Ao fazermos esta 

análise, descobriremos que o trabalho é a categoria fundante do ser social e impulsionador das 

diversas categorias existentes e a partir dele, têm-se a gênese da educação. “Um olhar muito 

superficial ao ser social mostra a inextricável imbricação em que se encontram suas categorias 

decisivas como o trabalho, a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho. (LUKÁCS, 

2012, p.01). 

Além disso, precisamos compreender a especificidade da educação escolar numa 

prerrogativa conectada com os interesses essenciais de formação humana. 

 

O TRABALHO COMO CATEGORIA FUNDANTE DO SER SOCIAL 

 

Para de fato podermos entender a origem de algum complexo social, isto é, a 

dimensão social que comporta a existência humana, devemos anterior a isto, entender a 

origem do ser social. Desta forma, conseguimos apreender a vida em sociedade 

acompanhando a própria dinâmica do processo histórico real. Ou seja, para entendermos a 

real natureza e função social da educação, devemos começar pelo trabalho. O trabalho no 

sentido de articulação entre o homem e a natureza e que é responsável pela produção dos bens 

materiais para a sobrevivência humana.  

É claro que o trabalho não age como um complexo isolado, mas é fundamental 

entendê-lo como um salto qualitativo do ser biológico para o ser social. “Como exigência do 

próprio trabalho ou como necessidade de enfrentamento de novos problemas surgidos com a 

complexificação da sociedade, surgem outras dimensões da atividade social. Cada uma delas 

tem uma origem, uma natureza e uma função social diferente” (TONET, 2018, p.04). 

Sendo assim, para que de fato haja trabalho, existe uma série de diversos processos e é 

nele que, pela primeira vez, se tem a origem de um pôr teleológico, o qual se dá pela 

articulação entre a consciência e a realidade. Podemos dizer então que, este é o principal 

aparato que nos diferencia dos outros animais. Apesar de a consciência ter um papel essencial 



para este desenvolvimento, quem dá o campo de possibilidades para a 

produção/transformação sempre é a realidade. 

Fazendo uma breve retomada histórica, temos três elementos essenciais para a nossa 

existência. A primeira é o ser inorgânico. Sua característica principal se dá pelo simples fato 

do seu processo de transformação ser algo que se transmuta em outro, no sentido de que uma 

pedra aos poucos se torna terra. Não possui vida. Através do “salto ontológico” (qualitativo, 

essencial), temos o salto do ser inorgânico para o ser orgânico. Tem-se então, uma nova 

característica inexistente no ser anterior que é a ineliminável reprodução do mesmo. E por 

último, o salto qualitativo do ser orgânico ao ser social. Pela primeira vez, existe uma esfera 

capaz de reproduzir incessantemente, o novo. Pela primeira vez, existe o papel da consciência 

e o conhecimento de si, enquanto gênero humano. Outra questão muito importante é que, 

existe uma dependência ontológica entre essas esferas. Uma não vive sem a outra. 

Como dito anteriormente, o pôr teleológico é a capacidade que a consciência humana 

tem de criar algo inteiramente novo e social. A luta pela existência, fez com que pudesse 

existir a produção dos bens materiais. Esse conjunto de habilidades, técnicas e valores, foram 

o momento predominante no surgimento do ser social. Podemos dizer então, que toda essa 

produção material é fruto da auto-atividade humana, feita através da articulação entre o 

homem e a natureza. Logo, o trabalho é a categoria fundante do ser social e todo ato de 

trabalho é um ato social, o que não quer dizer que, tudo se esgote a ele. A partir dele, são 

fundados os diversos complexos sociais como a filosofia, arte, educação, ciência, etc. e assim, 

a rede de complexos aumenta de acordo com a evolução social. Todas essas outras atividades 

sociais “têm sua origem a partir do trabalho, mas sua função social já não é transformar a 

natureza, mas mediar as relações entre os próprios seres humanos. Daí porque todas elas têm 

uma autonomia, embora relativa, em relação ao trabalho. ” (TONET,2018, p04). 

Resumidamente, durante o processo de transformação da natureza, o indivíduo 

transforma também a si mesmo, e a cada nova transformação, geram-se novas necessidades e 

novas possibilidades. Novamente, o ato de trabalho é sempre um ato social. Não nascemos 

predispostos biologicamente já sabendo o que deve ser feito, o indivíduo “não vem com um 

código genético que lhe permita, instintivamente, como no caso dos animais, agir de uma 

forma pré-determinada” (TONET,2018, p.05).Todo o conjunto de conhecimento, habilidades, 

valores para produção e transformação da natureza, só serão possíveis, se transmitidos e 

apropriados socialmente,logo, essa apropriação/transmissão do patrimônio cultural e material 

é a gênese da educação. 



Em relação a isto, concluímos que o trabalho foi impulsionador do complexo chamado 

educação. Estes dois complexos possuem uma dependência ontológica entre si, ou seja, não 

existe educação sem trabalho. Porém, suas funções sociais, são distintas. Logo, a educação 

atua em meio às demandas do trabalho e da totalidade, ambos interagindo entre si. 

 

EDUCAÇÃO: ORIGEM E NATUREZA 

         Novamente, em relação à categoria do trabalho, podemos resumir que existe uma 

articulação entre a consciência e a realidade objetiva, fundamental para comandar o processo 

de ação para a transformação da natureza, a fim da produção de materiais necessários para a 

existência humana. Sendo assim, a partir do momento em que surge o trabalho, surge a 

história do gênero humano. A partir deste, cria-se a necessidade de outros complexos, ou seja, 

é impulsionador das diversas categorias existentes na vida do ser social. 

O desenvolvimento do homem se difere do desenvolvimento dos outros animais, pois, 

pela primeira vez, esse avanço se dá pelas leis sócio-históricas. O indivíduo não tem a 

capacidade apenas de se adaptar ao ambiente, ele tem o poder de transformá-lo.  É importante 

frisar que, as leis biológicas, não são desprezíveis. Pelo contrário, elas foram necessárias para 

as adaptações e condições de acordo com todo o processo evolutivo. Até certo ponto, foram 

essenciais, no entanto, apesar de ainda existirem, o desenvolvimento passou a ser mínimo 

comparado com desenvolvimento sociocultural. Neste caso, recordemos dos saltos e das 

dependências ontológicas. 

 Portanto, já que o homem não nasce pré-determinado biologicamente a fazer algo, 

pensemos a questão de como ao longo de toda a história, se fixou todo o emaranhado de 

complexos que hoje nos é dado. Ora, se o trabalho é a categoria fundante do ser social e a 

partir dele se conduz aos infinitos complexos, podemos dizer então, que essa fixação foi dada 

“ (...) sob uma forma absolutamente particular,forma que só aparece com a sociedade humana: 

a dos fenômenos externos da cultura material e intelectual” (LEONTIEV,2004, p.283). Toda 

a evolução de certa forma está condensada nos produtos (materiais, intelectuais, etc.). Cada 

indivíduo que nasce, se apropria das criações feitas pelas gerações anteriores e as enriquecem, 

aperfeiçoando, tanto a produção material, quanto a intelectual, a ideal,etc. 

 Podemos considerar até aqui o fato de que o indivíduo nasce com potencialidades 

humanas e seu desenvolvimento dependerá das riquezas das relações sociais a qual ele se 

encontra. O filme francês “O Menino Selvagem”, do diretor François Truffaut, retrata muito 

bem esta questão do desenvolvimento do indivíduo através das relações sociais. O filme conta 

a trajetória do médico Jean Itard (França, 1798), que trata um menino (Victor de l'Aveyron), 



em torno de 12 a 13 anos, encontrado na selva em condições de total isolamento, vivendo 

apenas com animais. Aos poucos, se inicia um processo de relações as quais serão essenciais 

para o desenvolvimento do menino enquanto ser humano. Logo, 

Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a 

natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. 

É-lhe preciso ainda adquirir o que foi alcançado no decurso do 

desenvolvimento histórico da sociedade humana. (LEONTIEV, 2004, 

p.285). 

 

  

Neste sentido, a função da educação é justamente esse processo de apropriação desde 

o nascimento, através das relações de transmissão/apropriação com os outros seres humanos, 

ao longo de um processo de comunicação, para aprender determinadas capacidades. Durante o 

desenvolvimento social, ela passa por diversas formas de “aplicação”. Sua origem mais 

primitiva, por exemplo, funcionava por um simples processo de imitação de acontecimentos 

que estavam ao seu redor, em seguida, a necessidade de complexificação em virtude da 

evolução social, ela vai se moldando, de acordo com os momentos predominantes de cada 

sociedade, como a educação escolar, por exemplo. Fica explícito então que, sem a função da 

educação, seria impossível o seguimento de todo o processo histórico, em outras palavras, “O 

movimento da história só é, portanto, possível, com a transmissão, às novas gerações, das 

aquisições da cultura humana, isto é, com educação” (LEONTIEV, 2004, p.291). Importante 

recordar sempre que, a educação possui uma dependência ontológica com o trabalho e esta, 

não está descolada da totalidade social, diante disto, não podemos deixar de falar sobre a 

divisão social do trabalho, já que estes dois complexos interagem entre si. 

Com a divisão social do trabalho, todo produto, toda mercadoria (que agora já não é 

mais produzida para atender somente às necessidades humanas, mas possui “vida própria” e 

assim sendo, outra função além da essencial) passa a se concentrar nas mãos de uma minoria 

dominante, isso inclui tanto a atividade material, quanto a intelectual. Assim sendo, de uma 

perspectiva universal, a categoria do ser social, se apropria, aperfeiçoa, se desenvolve a cada 

passo dado na história. Pela primeira vez, têm-se a capacidade de atender às necessidades de 

todos. Por outro lado, a consequência da divisão, da separação, da distinção de classes, ou 

seja, na vigente sociedade capitalista, traz como resultado o empobrecimento (material e 

intelectual) de tantos outros indivíduos. Enquanto uma menor parte tem a possibilidade de 

desenvolver-se com o que há de mais rico, no sentido cultural, intelectual, sócio histórico, a 

maior parte, deve contentar-se em apenas cumprir funções que lhes são determinadas para 

atender às demandas das classes dominantes, com um mínimo de desenvolvimento. À vista 



disso, fica evidente que, dentro desta sociedade, é impossível o acesso a todos do que há de 

mais elaborado e desenvolvido do patrimônio comum, seja ele material, intelectual, espiritual, 

etc., pois, é a totalidade que põe o campo de possibilidades. 

 Não poderíamos deixar de abordar esta questão, mesmo que de forma introdutória, 

porque ela nos mostra como a educação opera de certa forma, na contemporaneidade. A 

totalidade social exige que o complexo educacional proceda de maneira a atender às 

demandas das classes mais favorecidas, para que alimente a reprodução desta sociedade, 

gerando uma desigualdade de desenvolvimento. “Mas mesmo as camadas mais altas, não 

conseguem de fato se apropriar do que há de mais elaborado, de forma plena, ou seja: “ (...) as 

sociedades de classes, mesmo para o pequeno número que usufrui as aquisições da 

humanidade, estas mesmas aquisições manifestam-se nas suas limitações, determinadas pela 

estreiteza de caráter obrigatoriamente restrito da sua própria atividade (...)” (LEONTIEV, 

2004, p.301) e consequentemente, como citado anteriormente, a aquisição para a maior parte é 

dada dentro de limites miseráveis. 

Em síntese, a educação: 

 
(...) consiste em propiciar ao indivíduo a apropriação de conhecimentos, 

habilidades, valores, comportamentos, etc. que se constituem em patrimônio 

acumulado e decantado ao longo da história da humanidade. Deste modo, 

contribui para que o indivíduo se construa como membro do gênero humano 

e se torne apto a reagir face ao novo, de um modo que seja favorável à 

reprodução do ser social na forma em que ele se apresenta num determinado 

momento histórico. (TONET, 2005, p.142). 

 

 Além disso, vimos como a educação e trabalho estão completamente articulados entre 

si. Entender isto, através de uma perspectiva ontológica, é de fundamental importância para 

compreender como a educação age nesta sociedade. Portanto, com este fundamento fica de 

certa forma, “mais fácil” analisar o processo de romantização que se passa acerca deste 

complexo atualmente. O que se tem hoje é uma análise predominantemente idealista, trazendo 

perspectivas as quais a realidade não pode oferecer, limitando-se apenas no campo da 

aparência. Isso se dá pela necessidade de reprodução da atual sociedade, neste caso, do 

capitalismo,“Assim, quanto maior a crise do capital, maior será a necessidade de ele controlar 

o conjunto do processo social e, portanto, também o processo educativo.” (TONET, 2005, 

p.07). A educação burguesa, em sua gênese, era revolucionária e sua principal função era 

converter os sujeitos em cidadãos. Quando se tornou conservadora, a busca pela igualdade 

primordial entre a humanidade deixou de existir, assumindo assim, as diferenças entre si. Isto 

levou a basicamente, uma justificativa da desigualdade, trazendo a partir de então, uma 



perspectiva de cunho gnosiológico, onde as centralidades das teorias existentes já não eram 

mais mediadas pela realidade concreta. Entender o processo educativo está muito além de 

entender como atua a educação dentro do complexo escolar.  

A educação enquanto práxis social deve ser considerada desde sua origem e então, 

todo o seu desenvolvimento ao longo do processo sócio-histórico, buscando apreender sua 

função social e sua natureza, captando o que há de mais essencial dentro de seus limites, 

enquanto uma categoria dentro do infinito emaranhado de complexos sociais. Por outro lado, 

o imobilismo dogmático, também não consegue apreender o real movimento estrutural deste 

objeto. Não apreende sua real função. Novamente, apreender toda essa estrutura histórico-

ontológica, traz para o campo educacional, possibilidades concretas a serem exploradas. 

Dando continuidade e indo para questões mais específicas, para Saviani (2011), as 

teorias contemporâneas acerca da educação escolar no Brasil, não garantiam uma base que  

possibilitaria grandes transformações no campo social, onde haveria a articulação entre 

educação x transformação. O que de fato elas trazem, mesmo que implicitamente é a mera 

reprodução da atual sociedade. 

 Como já dito anteriormente, um dos grandes problemas que essas teorias também 

apresentam é que, partem da ideia de que a educação tem um grande poder diante da 

transformação social, deixando de lado suas limitações, tratando-a como um campo descolado 

da totalidade. A importância de uma abordagem crítica é justamente mostrar esse campo 

ilusório e idealista que as teorias não-críticas tanto apresentam. 

 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 Uma vez que entendemos a origem da educação a partir do processo histórico de 

autoconstrução humana, podemos avançar para explicitar a função social da educação escolar. 

Como Saviani (2011) nos ensina, a escola já existia em sociedades anteriores ao modo de 

produção capitalista. Todavia, tanto na Antiguidade clássica, quanto na sociedade feudal, a 

escola era frequentada pelas classes que não trabalhavam e podiam se dedicar à filosofia, às 

artes e ciências.  

Quando surge na história a apropriação de terras, surge ao mesmo tempo, uma classe 

ociosa na qual, não tinha a necessidade de trabalhar, porque outros estão garantindo sua 

sobrevivência. A partir disto, surge a escola.  “Escola, em grego, significa “o lugar do ócio”. 

O tempo destinado ao ócio. Aqueles que dispunham de lazer, que não precisavam trabalhar 

para sobreviver, tinham que ocupar o tempo livre, e essa ocupação do ócio era traduzida pela 

expressão escola. (SAVIANI, 2011, p.81). 



 Com a entrada em cena da sociedade capitalista a escola torna-se necessária como 

instituição responsável pela transmissão dos rudimentos das ciências, da filosofia e das artes à 

todos os cidadãos. A luta das classes dominantes, no início do capitalismo, aproximadamente 

até a primeira metade do século XIX, se dava no sentido de defender a educação pública a 

todos os cidadãos, de modo laico e gratuito.  

 Evidencia-se dessa forma que a forma dominante da educação (o que não quer dizer 

que seja exclusiva) na sociedade capitalista é a educação escolar. Os trabalhadores terão 

acesso ao mínimo de rudimentos dos conhecimentos elaborados necessários para viverem 

nesta forma de sociabilidade e poderem vender a sua força de trabalho em troca de um salário. 

 Concordamos com Saviani (2011) ao entender que a realidade social não se resume 

nos seus aspectos mais aparentes e fenomênicos. A realidade objetiva é um compêndio, em 

movimento dinâmico e histórico, entre aparência e essência. Dessa forma, são os 

conhecimentos eruditos, mais elaborados e desenvolvidos das artes, da filosofia e das ciências 

que possibilitarão compreender, com rigor e profundidade, a objetividade para além de suas 

aparências. Lutar por uma educação escolar que promova a socialização dos conhecimentos 

eruditos, portanto, é uma luta humanamente emancipatória. 

 A ideia de educação escolar que se tem hoje se desenvolveu historicamente através da 

burguesia, enquanto ainda era revolucionária, em outras palavras: 

 

“Os ideólogos da burguesia colocavam a necessidade de 

educação de forma mais geral e, nesse sentido, cumpriam o 

papel de hegemonia, ou seja, de articular toda a sociedade em 

torno dos interesses que se contrapunham à dominação feudal. 

Enquanto a burguesia era revolucionária, isso fazia sentido; 

quando ela se consolidou no poder, a questão principal já não 

era superar a velha ordem, o Antigo Regime. Esse, com efeito, 

já fora superado, e a burguesia, em consequência, já se tornara 

classe dominante; nesse momento, o problema principal da 

burguesia passa a ser evitar as ameaças e neutralizar as pressões 

para que se avance no processo revolucionário e se chegue a 

uma sociedade socialista. A burguesia, então, torna-se 

conservadora e passa a ter dificuldades ao lidar com o problema 

da escola, pois a verdade é sempre revolucionária. Enquanto a 

burguesia era revolucionária, ela possuía interesse na verdade. 

Quando passa a ser conservadora, a verdade então a incomoda 

choca-se com os seus interesses. Isso ocorre porque a verdade 

histórica evidencia a necessidade das transformações, as quais, 

para a classe dominante - uma vez consolidada no poder - não 

são interessantes; ela tem interesse na perpetuação da ordem 

existente.” (SAVIANI, 2011, p.86). 

 



 Ou seja, já que a verdade histórica se choca com os interesses da burguesia, é de pleno 

interesse das classes dominantes  ofuscar a real função da escola. O queacontece é que, a 

obviedade de seu cargo acaba se perdendo com atividades de cunho secundário. A 

socialização dos conhecimentos letrados deveria ser apresentada de forma primordial aos 

alunos, desde a educação infantil. No entanto, como citado anteriormente, as teorias 

pedagógicas contemporâneas, passam a supervalorizar assuntos, ideias que são de caráter 

secundário e, por conseguinte, os valores que teriam de ser supervalorizados, acabam 

perdendo seu caráter essencial. E como consequência disso, temos a mera reprodução 

contínua da vigente sociedade. 

Obviamente, não é qualquer conteúdo que deve ser transmitido paras os alunos. As 

teorias pautadas nos conhecimentos que, consequentemente, irão se traduzir nos conteúdos 

mais avançados e desenvolvidos servirá para uma formação transformadora. A prática 

pedagógica, não deve ser descolada dos fundamentos teóricos essenciais. Ela deve se 

desenvolver de uma forma coletiva. Para Saviani (2011), a pedagogia histórico-crítica ainda 

caminha e é necessário  expandir os fundamentos didáticos, a organização do ensino através 

do currículo, organização dos conteúdos escolares e os vários níveis de ensino, etc. 

 Portanto, é imprescindível que a escola transmita de forma essencial, o conhecimento 

de nível mais aperfeiçoado possível, pois, é nela principalmente que, os alunos poderão ter 

acesso ao que há de mais elaborado produzido pelo ser social, seja na parte das ciências, da 

história, da filosofia, das artes, etc. porque o conhecimento trazido pelo senso comum é 

limitado. Para a maioria, é apenas na escola que as crianças terão acesso aos conteúdos 

sistematizados, à linguagem culta, às músicas clássicas, às obras de arte, ao funcionamento 

das ciências, enfim, ao que há de mais desenvolvido através da história humana. Esta é sua 

verdadeira função social e,como dito antes, isto acarreta em uma luta humanamente 

emancipatória.  

“Com reflexões e análises do tipo das aqui apresentadas, 

procura-se fundar e objetivar historicamente a compreensão da questão 

escolar, a defesa da especificidade da escola e a importância do trabalho 

escolar como elemento necessário ao desenvolvimento cultural, que 

concorre para o desenvolvimento humano em geral. A escola é, pois, 

compreendida com base no desenvolvimento histórico da sociedade; 

assim compreendida, torna-se possível a sua articulação com a 

superação da sociedade vigente em direção a uma sociedade sem 

classes, a uma sociedade socialista” (SAVIANI, 2011, p.88) 

 



 Frisamos novamente a urgência de se retomar aos fundamentos históricos reais, 

buscando entender desde a origem, a natureza e a função social tanto da educação, enquanto 

práxis social, quanto da educação escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
         Finalmente, é fato que a análise crítica em relação à romantização da educação, deve 

ter bases fundamentais, que vão além de teorias de cunho idealista. A perspectiva ontológica 

entra como um alicerce indispensável e urgente para essa possibilidade de investigação. 

Dentro disso, seu principal papel requer apreender, traduzir, explicitar o real movimento do 

objeto estudado. Além disso, um estudo teórico com respaldo na realidade é imprescindível 

para podermos articular com a prática. 

         Continuamente, reconhecer que o campo da educação possui seus limites e 

possibilidades é, ao mesmo tempo, não jogar em suas costas responsabilidades as quais ela de 

maneira alguma irá cumprir e também, entender que ela tem de fato, um papel fundamental na 

questão de desenvolvimento e transformação do ser social. É saber equilibrar e extrair suas 

funções primordiais na teoria, para que se possa atrelar à prática dentro do campo de 

possibilidades ao qual a sociedade atual está inserida. 

         Por fim, a possibilidade de investigação acerca deste complexo é bem extensa e 

extremamente necessária. Não para que haja uma supervalorização, mas pelo contrário, 

justamente para pode entender o que de fato é sua função social e o que ela trás dentro do da 

totalidade predominante.  

 Contribuir de modo emancipatório na educação escolar implica a apreensão e 

transmissão da especificidade da dimensão educativa, bem como dos conhecimentos 

científicos, artísticos e filosóficos em suas formas mais desenvolvidas e elaboradas. 
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