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RESUMO: As reflexões sobre a formação dos educadores em arte têm-se intensificado nas 
últimas décadas, porém, situando-se a formação docente em perspectiva histórica, observa-
se que a partir do século XIX configuraram-se dois modelos contrapostos: um modelo que 
se edifica em torno do domínio dos conhecimentos específicos da disciplina que o educador 
irá lecionar e o modelo que, ao contrário do anterior, considera os procedimentos didáticos-
pedagógicos determinantes da formação dos educadores (SAVIANI, 2009). A questão 
central deste texto é, pois, a partir do exame da separação forma e conteúdo, dois aspectos 
indissociáveis da função docente, e da crítica às fragmentações formação-atuação, 
indivíduo-sociedade, pensar: que educador é este – enquanto subjetividade e objetividade – 
que se constrói no processo de alienação crescente da atual sociedade? 
 
Palavras-chave: conteúdo-forma, formação-atuação, subjetividade-objetividade; ensino de 
artes visuais, alienação-humanização. 
 
 
ABSTRACT: In the last decades, reflections on the art teacher education have been 
intensified.  However, if seeing from a historical perspective comprising the 19th century on, 
we can notice two opposing models of the art teacher education: the first model is built up 
based on the specific knowledge field chosen by the teacher and the second is based on 
essential didactic-pedagogic procedures addressed to teacher education (SAVIANI, 2009). 
The present text aims at analyzing the two models through dissociating form from contents, 
two inseparable aspects of teaching, as well as considering the already existing criticisms of 
education-performance and individual-society fragmentations: taking into consideration 
subjectivity and objectivity aspects we ask; who is such teacher that has his/her education 
built through the present increasing alienating process our society is experiencing 
nowadays? 
 
Key-words: form-contents; education-performance; subjectivity-objectivity; visual art 
teaching; alienation-humanization.  
 

 

As reflexões sobre a formação docente têm-se intensificado nas últimas décadas, 

porém, situando-a em perspectiva histórica, observa-se que só se põe como 

necessária a partir do século XIX, pari passu a exigência de se universalizar a 

instrução elementar. Nesse contexto, de organização dos sistemas nacionais de 

ensino, configuraram-se dois modelos contrapostos de formação de educadores: o 

modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo pedagógico-didático 

(SAVIANI, 2009b, p. 148). 
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Descendo às raízes destas dicotomias, pode-se dizer que essa e outras 

contraposições – por exemplo, a cisão forma-conteúdo ou a separação indivíduo-

sociedade – caracterizam o fenômeno histórico da alienação que 

é própria de sociedades onde têm vigência a divisão social do 
trabalho e a propriedade privada dos meios de produção 
fundamentais, sociedades nas quais o produto da atividade do 
trabalhador não lhe pertence, nas quais o trabalhador é expropriado 
– quer dizer, sociedades nas quais existem formas determinadas de 
exploração do homem pelo homem (NETTO e BRAZ, 2010, p. 49).  

Qual é, entretanto, a relação entre a alienação e o processo de formação do 

educador enquanto uma dimensão inseparável da sua atuação? Ora, a partir da 

lógica dialética, em que os termos contraditórios mutuamente se incluem, 

compreende-se a alienação como o animus da formação, por isso, só pode ser 

pensada em sua relação com a alienação e a partir da base material que lhes 

imprime movimento: a prática social. Na perspectiva do materialismo histórico-

dialético, a formação do educador em arte não é outra coisa senão o 

aprofundamento de sua consciência, uma capacidade criadora e reflexiva: radical, 

rigorosa e de conjunto (SAVIANI, 2009b, p. 24), vital no enfrentamento das 

problemáticas inerentes ao projeto político-pedagógico de acesso e democratização 

da arte e da cultura, 

Porém, evitando-se confusões, longe do idealismo que se enreda na postura 

ingênua de acreditar que a “consciência” do educador se constitui descolada da 

realidade, é necessário alertar que a relação dialética entre formação e atuação é 

muito mais complexa do que parece e traz a tona um questionamento crucial: é a 

“consciência” que promove mudanças na realidade ou o seu contrário?  

A visão dialética, ao contrário da postura idealista, exige muita atenção na 

interpretação do modo de pensar essa questão, primeiro, por que ainda é reinante a 

concepção de que a transformação da educação em geral e do ensino da arte em 

particular, se dá pela via da transformação do discurso (KLEIN, 2008, p. 38). Vale 

lembrar aqui um princípio chave bastante explanado por Marx e Engels (1993, p. 2): 

“Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a 

consciência”. Por conseguinte, não basta tomar como referência os discursos, por 

mais bem intencionados que sejam; pois, como foi dito antes, saber quem é o 
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educador implica uma compreensão, tal como propõe Kosik (1976, p. 10), de que 

sua consciência se constrói no interior dos processos formativos, que são subjetivos 

e também plenos de objetividades.  

A consciência não é outra coisa senão uma “tomada de posição”, uma direção, uma 

escolha de valores e, por isso, é perpassada de visões, concepções de alguém, de 

um grupo, de uma classe; ou seja, é sempre interessada. Assim, se o grande 

desafio é a formação do educador, no sentido de uma qualificação que o torne 

capaz de realizar “um trabalho pedagógico exitoso com seus alunos” (KLEIN, 2008, 

p. 19), em conformidade com a lógica dialética, é preciso igualmente compreender 

que a realidade não se fragmenta em realidade do aluno, da escola, do professor, 

etc. E a formação do educador, sua “consciência”, sua “subjetividade”, sua 

“identidade” também não se realizam a parte da sua atuação, das condições 

materiais, objetivas, muito menos em separado dos princípios de ordem econômica, 

política e social do país em cujo seio se desenvolve a práxis educativa em arte 

(SAVIANI, 2009b, p. 40).  

Rasgando o véu da boa fé e levando em conta às condições materiais, em vez de  

acreditar que: “Apesar das contradições existentes no ensino da arte, uma nova 

concepção vem surgindo e se concretizando”; é preciso voltar-se às contradições aí 

existentes; pois explicam o que impulsiona o “surgimento” assim como o que se 

“concretiza”, o que se valoriza ou desvaloriza, o que se conquista e retrocessos 

impostos a educação em arte. E, ainda, por que se acredita que a simples 

afirmativa: a arte tem um domínio, uma linguagem, uma história etc. aponta para a 

“tão esperada mudança na concepção da arte e do ensino da arte” (BIASOLI, 1999, 

p. 80)? Esta autora explica que a arte e seu ensino têm sofrido revezes políticos e 

conceituais: do ponto de vista político a arte e seu ensino sofrem em razão das 

determinações e orientações da vida educacional e pelo descaso e preconceito da 

classe dirigente; conceitualmente, em razão da “desvalorização da arte como área 

de domínio específico do conhecimento humano por parte da classe dominante” e, 

talvez, por uma parcela dos próprios professores de arte. Conclui: “O discurso 

político atual é veemente na ênfase de sua responsabilidade para com a melhoria da 

educação básica”. Assim entende que o conflito está encerrado!  
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Mas, ao tentar encerrar, contraditoriamente, desvela o conflito!  Ou seja, dizer ou 

escrever que o conflito se encerrou não muda nada na realidade; pois os discursos, 

por mais veementes que sejam, carecem de enraizamento na vida material, as 

palavras precisam se transformar em ações, o que não é o caso. Esta é a razão pela 

qual é necessário, acima de tudo, levar em conta as condições econômicas, a partir 

das quais o educador realiza sua docência. Afinal, 

não são os pensamentos e os desejos dos homens que fazem a vida 
e as circunstâncias materiais, são as condições econômicas que 
formam a base de todas as manifestações intelectuais da sociedade 
humana. Se há educação, são portanto as condições materiais que é 
preciso “educar” ou melhor revolucionar, e não as pobres cabeças!  
(MARX e ENGELS, 1978, p.25) 

Aliás, conforme esclarece Klein (2008, p. 25), certos princípios “são alardeados 

como se neles residisse a solução para todos os problemas da educação, e, mais 

ainda, da sociedade”. E sem uma rigorosa e profunda compreensão do seu 

conteúdo acabam transformados em meros clichês. É o que se observa em relação 

ao preconceito, o descaso e a desvalorização da arte e seu ensino, frequentemente 

denunciados. Porém, pouco se denuncia os princípios que sustentam um modo de 

vida em que a atividade artística torna-se exclusividade de poucos privilegiados 

enquanto o trabalho mecânico degradante destina-se à grande maioria. Nem se 

percebe que é no processo de alienação crescente da sociedade capitalista, 

fundada na divisão social do trabalho, que a maioria não tem acesso à arte e a 

cultura. 

Igualmente esquece-se que as condições de existência são históricas, pois 

produzidas nas relações que se travam entre os homens e a realidade humano-

social, são sociais, contraditórias e podem ser superadas sim no processo de 

desenvolvimento histórico. Assim encarada, a alienação  

marca as expressões materiais e ideais de toda sociedade – esta e 
seus membros  movem-se numa cultura alienada que envolve a 
todos e tudo: as objetivações humanas, alienadas, deixam de 
promover a humanização do homem e passam a estimular 
regressões do ser social (NETTO e BRAZ, 2010, p. 44). 

Em síntese, na perspectiva histórica que conduz esta reflexão, é preciso esclarecer 

que as cisões manifestas nas separações – teoria e prática, forma e conteúdo, 
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disciplinas de conteúdos e didáticas – são decorrentes da divisão social do trabalho, 

que faz com que “a atividade intelectual e material, o prazer e o trabalho caibam em 

partilha a indivíduos diferentes’”. Mas isso não é tudo, a divisão do trabalho tem 

outras consequências para a maioria: da “oposição entre riqueza e pobreza, entre 

saber e trabalho”, igualmente a divisão do homem, assim como todas as suas 

potencialidades intelectuais e físicas são sacrificadas, cabendo-lhe a realização de 

uma única atividade: a venda de sua força de trabalho (MARX e ENGELS, 1978, p. 

11). 

É a partir desta premissa – da alienação como uma das raízes deste modelo de 

sociedade, que se funda na divisão social do trabalho e na propriedade privada dos 

meios de produção – que se pode empreender uma análise crítica do processo de 

formação do educador como processo também de alienação, deformação ou 

conformação.  E, tendo como referência tal pressuposto, a posição que aqui se 

defende é a seguinte: examinar seriamente os clamores dos educadores significa 

não esquecer que as manifestações reivindicatórias dos educadores apenas 

ressaltam a urgência histórica de um enfrentamento decisivo e real contra o poder 

da alienação do modelo de sociedade atual, que impõe limites insuperáveis, 

primeiro, à emancipação humana ou ao amadurecimento do lado subjetivo de cada 

educador; segundo, à apropriação da produção material existente, que a todos 

pertence.  

É nesse processo, de acordo com as condições sociais que lhe são oferecidas, que 

os seres humanos vão se apropriando das objetivações existentes na sua 

sociedade; mas não só, aí se dá também o processo de construção da sua 

subjetividade. Uma subjetividade, concordando com Netto e Braz (2010, p. 47), que 

não se elabora nem a partir do nada, nem num quadro de 
isolamento: elabora-se a partir das objetivações existentes e no 
conjunto das interações em que o ser singular se insere. A riqueza 
subjetiva de cada homem resulta da riqueza das objetivações de que 
ele pode se apropriar. 

É, pois, “imprescindível um exame detido das condições objetivas em que se 

desenvolve a atividade educativa”, pois só assim se poderá compreender de onde 

provêm os clamores da escola e quais são, de fato, as necessidades do educador; 
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por em questão: quais são os problemas que se impõem objetivamente e são 

assumidos subjetivamente (SAVIANI, 2009b, p. 19)? 

Nesta linha de raciocínio, um exame dos efeitos da alienação-formação do educador 

requer um resumo das suas reivindicações, pois, embora o cansaço decorrente da 

repetição, suas queixas esclarecem quais os principais limitadores da práxis 

educativa, o que é permanente, o que está na sua alçada e o que implica ações das 

Secretarias de Educação ou do estado, por exemplo. 

Pois bem, dos cinco problemas enfrentados, a exigência de um perfil de um 

educador polivalente é o primeiro no rol das críticas dos professores, como se pode 

constatar nos resultados de sua pesquisa de Biasoli (1999, p. 19):  

a) atuação polivalente, atuação em sala de aula com diversas 
linguagens artísticas; b) desconhecimento da concepção de arte 
como forma de construção do conhecimento; c) concepção do ensino 
da arte como sendo apenas expressão pessoal por meio do fazer 
artístico; d) deficiência no domínio do conhecimento e na apreensão 
das estruturas básicas desse conhecimento para possibilitar o 
trabalho dos conteúdos da educação básica tanto com crianças 
como com adolescentes e adultos, em cursos diurnos e noturnos; e) 
dissociação entre o conhecimento da arte e o da educação, com sua 
aplicação na realidade concreta do aluno e da escola. 

 

Observando-se que esta pesquisa foi realizada quinze anos atrás, é possível 

questioná-la, pois, de lá para cá, muita água rolou pelas rodas do moinho. No 

entanto, a velha atuação polivalente em sala de aula ainda permanece uma das 

principais distorções do atual paradigma de ensino de arte, como bem comprova a 

realidade que a maioria dos educadores enfrenta diariamente. Esta realidade 

distorcida põe imediatamente e de modo inconteste a seguinte contradição: de um 

lado, os projetos de formação dos centros de formação dos cursos de licenciatura e 

da reestruturação dos currículos, na tentativa de romper com a velha matriz 

curricular da antiga Licenciatura em Educação Artística, enterram no passado a 

prática polivalente e passam a propor cursos nas linguagens específicas, salvo 

algumas experiências aqui e acolá, que, grosso modo, são exceções que confirmam 

a regra. De outro, as Secretarias de Educação propõem, sistematicamente, 

concursos que exigem dos novos licenciados, se forem aprovados, que trabalhem 

proporcionalmente os conhecimentos das quatro linguagens. Ora, como exigir uma 



 
 

468 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

abordagem das quatro áreas em igual proporção se a formação do educador é 

exclusivamente em uma linguagem? 

Esta problemática evidencia que a questão não se reduz a formação, nem depende 

exclusivamente do educador, além disso, ultrapassa os limites da escola e exige 

ações das Secretarias de Educação ou do estado. Afinal, a exigência de que o 

educador trabalhe com linguagens que desconhece não levará consequentemente a 

superficialidade tanto do conteúdo quanto da forma de abordá-lo?  

Mais uma vez a pesquisa de Biasoli (1999, p. 21) é exemplar, pois, nos anos finais 

do século XX, já apontava a necessidade de uma mudança, alertando para a 

exigência de “uma nova concepção de arte e de educação” e para o fato de que “a 

arte tem conteúdo como as demais disciplinas”. O que causa estranhamento é que – 

constada a “deficiência no domínio do conhecimento e na apreensão das estruturas 

básicas desse conhecimento para possibilitar o trabalho dos conteúdos da educação 

básica tanto com crianças como com adolescentes e adultos, em cursos diurnos e 

noturnos” – muitos pesquisadores, a exemplo de Biasoli (1999, p.21), acabam 

apelando para uma consciência do educador, como os argumentos dela 

comprovam:  

Para um efetivo ensino de arte é preciso que o professor tenha, além 
de uma formação adequada e atualizada, a consciência de que toda 
mudança que se faz necessária implica conhecer a essência da 
expressão das linguagens artísticas e como ela se desenvolve no 
campo da educação e como se aplica à realidade do aluno. (Grifo 
nosso). 

É frequente tanto o argumento de que o êxito na atuação estaria, então, 

inextricavelmente vinculado a uma formação adequada e atualizada, e que se 

realizaria por meio da “consciência” é muito frequente; quanto a explicação de que 

as mudanças estão condicionadas ao conhecimento da “essência” da expressão das 

linguagens artistas e outros pesquisadores concluem também que o critério 

balizador do processo ensino-aprendizagem é a realidade do aluno. Evidentemente, 

nada contra o educador dominar seu objeto de estudo, tenha em mente quem é seu 

aluno, sua realidade e domine o processo ensino-aprendizagem, pois aí se garante 

parte de sua autonomia em relação à área em que atua. O que se quer enfatizar é o 

seguinte: embora a maioria dos projetos de formação docente faça referência à 
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“realidade”, a “sociedade” atual, ao “contexto social” em que vive o educador, pouco 

se problematiza ou se explica: afinal, que realidade é esta? Que características são 

predominantes no modelo de sociedade capitalista? (KLEIN, 2008)  

Depois, os problemas do educador não são criações da sua “consciência”, são reais 

e exigem respostas, que só podem ser encontradas na realidade humano-social, ou 

seja, a partir das condições objetivas (e subjetivas) proporcionadas ao educador e 

que são próprias da sociedade em que vive e atua. 

Esse esclarecimento opera uma inversão na análise da problemática: primeiro, por 

que traz à frente as dificuldades enfrentadas pelo educador, evidenciando que são 

próprias da realidade em que ele vive: uma sociedade em que existem formas 

determinadas de exploração do homem pelo homem, na qual os trabalhadores são 

expropriados ou que os produtos do trabalho não pertencem a todos os homens. 

Segundo, por que, em vez da simples crítica à contraposição forma-conteúdo, pois 

todos concordam que os conteúdos e os procedimentos didático-pedagógicos têm 

de integrar o processo de formação da profissão docente, evidencia que é 

necessário superar tal desvinculação, além de por em questão, finalmente: como 

articulá-los adequadamente? 

Aliás, em que pese uma experiência individual rica ou um olhar profundo sobre a 

realidade, ampliando a análise, é necessário clarear outra possível confusão: de que 

os problemas que os educadores enfrentam são dificuldades unicamente pessoais e 

fazem parte apenas da experiência individual. Tal confusão é possível, segundo 

Saviani (2009b, p. 17), pois muitas vezes as necessidades do educador, tendo em 

vista o pouco rigor conceitual que perpassa muitos discursos atuais, são tratadas no 

restrito âmbito da “experiência individual”.  

Ora, a existência humana, enquanto experiência individual ou social, “apresenta um 

lado subjetivo e um lado objetivo, intimamente conexionados numa unidade 

dialética”. Vale dizer: o educador constrói sua existência sim, mas o faz sempre “a 

partir de circunstâncias dadas, objetivamente determinadas” (SAVIANI, 2009b, p. 

18). Assim, pode-se deduzir que não basta ao educador boa vontade. Na verdade, 

sair do desconhecimento para conhecimento das circunstâncias dadas, 



 
 

470 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

objetivamente determinadas, é a primeira exigência para quem tem como ambição 

compreender a problemática educacional concreta e pressupõe, de um lado, uma 

investigação do contexto histórico do ensino da arte no Brasil; de outro:  

investigações de ordem econômica, política e social do país em cujo 
seio se desenvolve o fenômeno educativo que se quer compreender, 
uma vez que é esse processo de investigação que fará emergir a 
problemática educacional concreta” (SAVIANI, 2009b, p. 40). 

O conhecimento do lugar histórico ao qual se pertence coloca para o educador uma 

segunda exigência: a elaboração de uma concepção de educação em arte em 

consonância com os interesses da classe trabalhadora. Exige uma reflexão sobre os 

fundamentos da formação do professor, sobre os pressupostos teóricos e 

metodológicos implícitos nos processos de formação, sem esquecer que os 

processos de formação são sempre históricos e contraditórios, que não se esgotam 

na interior da sala de aula ou na relação interindividual. A terceira exigência é uma 

compreensão de que a própria formação se dá no interior da formação social. Pois 

se pertence a uma determinada formação social, no caso, um modelo de sociedade 

marcado pelo antagonismo de classes e é nesse contexto que se trava uma luta, 

uma luta de interesses. 

Concordando com Saviani (2009b, p.3), 

numa formação social  como a nossa, marcada pelo antagonismo de 
classes, as relações entre o senso comum e a filosofia se travam na 
forma de luta – a luta hegemônica. Luta hegemônica significa 
precisamente: processo de desarticulação-rearticulação, isto é, trata-
se de desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que 
estão articulados em torno deles, mas não são inerentes à ideologia 
dominante e rearticulá-los em torno dos interesses populares, dando-
lhes a consistência, a coesão e a coerência de uma concepção de 
mundo elaborada, vale dizer, de uma filosofia. 

 

E a educação, nesta perspectiva, como se insere na luta hegemônica? 
 

A forma de inserção da educação na luta hegemônica configura dois 
momentos simultâneos e organicamente articulados entre si: um 
momento negativo que consiste na crítica da concepção dominante 
(a ideologia burguesa); e um momento positivo que significa: 
trabalhar o senso comum de modo que se extraia o seu núcleo válido 
(o bom senso) e lhe dê expressão elaborada com vistas à formulação 
de uma concepção de mundo voltada aos interesses populares 
(SAVIANI, 2009b, p. 4). 
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Assim, pois, uma última exigência se coloca ao educador: a necessidade de uma 

filosofia; sem esquecer que a filosofia não só orienta, também determina a formação 

do educador. Para Saviani (2009b, p.34), o educador assim terá as condições 

políticas e pedagógicas de se inserir na luta pela “formulação de uma concepção de 

mundo adequada aos interesses populares”.  Pode-se deduzir que a educação 

artística, nessa visão, filia-se ao projeto histórico e social socialista de humanização 

e refinamento dos sentidos. Conforme destaca Mészáros (2006, p.185), a 

emancipação dos sentidos humanos é “a raison d’être do socialismo”, nesta linha, os 

processos de formação do professor são também processos de formação-educação 

estética, fundamentais, sobretudo na superação da satisfação limitada e unilateral e 

na realização do ser humano na imensa variedade e riqueza de seus sentidos.  

Obviamente, numa sociedade como a nossa, que privilegia o ter em detrimento do 

ser, organizada sob o princípio do intercâmbio dos produtos do trabalho humano, 

todos os bens apresentam-se como mercadorias. Mészáros (2006, p.184), 

fundamentado em Marx, é particularmente esclarecedor a essa respeito:  

Os dois fenômenos observados – o empobrecimento dos sentidos e 
de sua satisfação, de um lado, e os intermináveis ataques à 
objetividade dos padrões a valores estéticos, de outro – estão assim 
intimamente ligados. Tais ataques, em sua negatividade e repetição 
triviais, tornam-se um substituto para o pensamento estético, 
defendendo ou mesmo glorificando os tipos de experiência estética 
que caracterizam as condições de privatização, fragmentação, 
“solidão bruta e auto-satisfação egoísta. Tudo isso pode ser 
resumido dizendo-se que o lugar de todos esses sentidos físicos e 
mentais foi ocupado pelo “simples estranhamento de todos os 
sentidos, pelo sentido do ter”. (Grifos do autor).  

Assim se pode esclarecer que os argumentos de que os significados da arte são 

revelados, de que a produção artística é resultado de inspiração divina, na verdade, 

são outras tentativas de justificar a posição historicamente inferior da arte na 

hierarquia das disciplinas escolares, afinal é para poucos escolhidos. O mais 

perverso é que mascara outra desigualdade social: o conhecimento e a produção 

artística não se distribuem por igual.  

Diante dessas exigências, três questionamentos finais se colocam: que concepção 

de formação de professor tem sido absorvida? Partindo-se do materialismo histórico-

dialético, que formação se coloca como fundamental à emancipação humana, ou 
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seja, que leva o educador a uma atitude filosófica, sobretudo no enfrentamento dos 

problemas com os quais se depara na práxis? Por último, se a questão da formação 

de professores não pode ser dissociada do problema das condições de trabalho 

relativas à carreira docente, que exigências colocam-se como fundamentais? 

Tomando-se a história da formação docente, no caso, dos educadores em artes, é 

também evidente um embate tanto teórico quanto prático entre dois modelos 

diferentes de formação: no primeiro modelo, uma formação com ênfase no domínio 

dos conhecimentos artísticos e culturais correspondentes à disciplina que o 

educador irá lecionar. Nesse caso, acredita-se que a formação para a atuação no 

processo ensino-aprendizagem se dará em decorrência do domínio dos conteúdos 

próprios do conhecimento artístico logicamente organizado. No segundo modelo, 

contrapondo-se ao anterior, considera-se “que a formação propriamente dita dos 

professores só se completa com o efetivo preparo pedagógico-didático” (SAVIANI, 

2009a, p. 149). 

É claro que, nessa linha de raciocínio, conforme ressaltado no Currículo Básico de 

Curitiba (1988, p. 25): as condições de trabalho relativas à carreira docente 

envolvem questões salariais, de jornada de trabalho, etc.; por conseguinte, as 

políticas educacionais devem ser traduzidas em condições materiais: além de 

salários dignos e aperfeiçoamento profissional contínuo e sistemático, com 

discussões sobre os conteúdos e métodos curriculares que correspondam ao projeto 

de emancipação das classes populares, escolas e salas de aula em boas condições, 

assim como bibliotecas bem aparelhadas. O que se conclui é que todos os 

problemas, sem exceção, só podem ser compreendidos “sem se menosprezar os 

aspectos políticos que determinam, em última instância, a execução das políticas 

educacionais”. Como alerta Saviani (2009a, p. 153):  

Com efeito, as condições precárias de trabalho não apenas 
neutralizam a ação dos professores, mesmo que fossem bem 
formados. Tais condições dificultam também uma boa formação, pois 
operam como fator de desestímulo à procura pelos cursos de 
formação docente e à dedicação aos estudos. Ora, tanto para 
garantir uma formação consistente como para assegurar condições 
adequadas de trabalho, faz-se necessário prover os recursos 
financeiros correspondentes. Aí está, portanto, o grande desafio a 
ser enfrentado. 
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Obviamente, em conformidade com os fundamentos marxistas, é a partir das 

interdependências entre subjetividade-objetividade, da compreensão da formação 

como atuação em suas múltiplas relações, que se pode superar a falsa dicotomia 

“do tipo indivíduo-sociedade”, sem se jogar para o indivíduo o problema e sua 

solução. E, às vezes, embora se possa dirigir o olhar a uma parcela da realidade, 

deve-se examiná-la em função do conjunto (SAVIANI, 2009b, p. 21) e sem se perder 

de vista as razões históricas, econômicas e sociais (totalidade) que levam as 

fragmentações: formação versus atuação, arte versus ciência, emoção versus razão, 

teoria versus prática (MARX, 1978).  

Enfim, são imensas as contribuições de uma concepção marxista na fundamentação 

de um projeto de formação do educador, de uma individualidade livre e universal 

(emancipada), para que ele possa, de fato, atuar também no processo de 

humanização, como processo de produção da humanidade. (MÉSZÁROS, 2006). 

Afinal, o processo de formação, de emancipação de todas as qualidades e sentidos 

humanos, é inseparável da atuação do educador e – na contramão da alienação, 

que perpassa a sociedade de classes – constitui-se na tarefa primeira da arte na 

educação.  
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