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Resumo 

Neste trabalho se examina alguns elementos categoriais constantes do que o filósofo brasileiro 

J. Chasin denominava lógica onímoda do trabalho, visando a subsidiar a reflexão sobre o 

educar. Referenciado pela tese mencionada e parametrizado pelo horizonte da emancipação 

humana, retoma-se o debate em torno da categoria marxiana trabalho, estabelecendo 

analiticamente os aspectos determinativos virtualmente passíveis de articulação com a prática 

pedagógica, tomada em sua particularidade.  
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Introdução. 

Neste trabalho se objetiva levantar e examinar, de maneira preliminar e sumária, 

alguns elementos categoriais constantes do que o filósofo brasileiro J. Chasin denominava 

lógica onímoda do trabalho, com o intuito de subsidiar a reflexão acerca do educar. Reflexão 

esta arrimada em uma compreensão efetivamente crítica das suas determinações sociais e 

parametrizada pelo horizonte da emancipação humana. Nesse sentido, pretende-se, tendo por 

referencial a tese chasiniana acima mencionada, retomar o debate em torno da categoria 

marxiana trabalho, buscando estabelecer analiticamente seus aspectos determinativos 

virtualmente passíveis de articulação com a prática pedagógica, tomada em sua 

particularidade. 

De início, faz-se necessário advertir, de uma parte, que a atividade produtiva é aqui 

referida não como um modelo geral abstrato a ser seguido ou imputado ao educar. Mas, 

porque se a compreende como ato relacional fundamental de apropriação humana de mundo, 

esta indica certas pontuações de talhe geral que estão presentes também na efetuação 

formativa da individualidade humana. De outra parte, não se postula, ao invés, tomar o 

trabalho em sua existência imediata e empiricamente vivenciada, intuída e representada 

enquanto forma já posta da prática autoformativa emancipada. O modo de ser do trabalho 

como mediação da valorização ampliada do valor, do capital como forma de existência da 

riqueza social, efetiva-se como processo contraditório de autoposição social dos indivíduos. 

Na medida em que pressupõe uma analítica categorial, parte-se evidentemente do trabalho na 
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forma como este se apresenta concretamente no contexto contraditório, mas intentando 

capturar e delimitar o conjunto de suas determinações essenciais que podem ser afirmadas 

como positividade – dada ou virtual – em tensão com sua existência imediata, 

preponderantemente negativa no mundo do capital. Para tanto, servir-se-á das elaborações de 

Chasin, tomando-as ao modo de indicações luminares para a formulação de uma nova 

perspectiva teórica acerca da educação. A categorização chasiniana delimita a figuração da 

atividade produtiva propriamente humana, a partir do pensamento de Marx, como 

contemplando aspectos que a caracterizam como processualidade de autoprodução social dos 

homens. Por isso, uma educação verdadeiramente arrimada na lógica onímoda do trabalho 

tem como pressuposição básica a compreensão categorial dos desenvolvimentos da produção, 

de caráter crítico, ou seja, buscando configurar conceitualmente os aspectos que, na realidade, 

indiquem virtualidades de transformação individual e societária da vida humana.  

 

Trabalho e formação humana. 

A dimensão efetivadora, constitutiva, formativa da atividade humana é, precisamente, 

o que a especifica como ação que “diz respeito unicamente ao homem” como assevera Marx 

ao analisar o processo de trabalho no item 1 do capítulo V de O Capital. Por meio do trabalho 

os humanos, simultaneamente, produzem seus meios de existência e a si mesmos. 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 
em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 
com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência 
natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil 
para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa 
e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o 
jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX, 2013, p.255). 
 

É decisivo, primeiramente, precisar o caráter objetivo da atividade de produção. Trata-

se de um processo efetivo de apropriação da naturalidade que transcorre em situações 

concretas, segundo condições e condicionantes reais. Muitas destas circunstâncias não estão 

na esfera da volição individual ou da deliberação humana. A relação ativa para com a 

natureza se dá, por conseguinte, sob o signo desta dependência inicial para com o teor 

autônomo de entes e processos que são incorporados como objetos da atividade produtiva. 

Incorporação que exige da parte dos homens um dado esforço de apropriação, cujas matrizes 

categoriais – a objetividade dos materiais, a dos meios e o conjunto de propriedades físicas 

dos indivíduos – perseveram, mesmo na vigência das formas mais sofisticadas de produção. O 

trabalho, por isso, de modo algum pode ser entendido como um gesto autossuficiente ou 



deflagrado no recesso da interioridade que reconhece carecimentos e qualidades, propõe 

meios e identifica fins. É o decurso de uma processualidade concreta e contingente que obriga 

a mobilização, por parte dos indivíduos que produzem, de suas propriedades reais fisicamente 

situadas em seus corpos e, como tais, também dependentes da sua manutenção e 

reprodutibilidade no tempo. Ato de enfrentamento da realidade como realidade irredutível, 

que abre e provoca – “ao mesmo tempo” – outra processualidade: a transformação do sujeito 

inteiro que trabalha. Não se trata, ressalte-se, de alterações apenas, e em primeiro lugar, no 

indivíduo como subjetividade ou interioridade. As modificações atingem sua existência real e 

igualmente têm, evidentemente, consequências para a dimensão da subjetividade. Este aspecto 

é de importância vital para a educação, desde que se a compreenda em sua natureza 

formadora do humano, tanto no nível da produção dos comportamentos qualificados, quanto 

naquele relacionado às autodescobertas de potências possíveis de serem mobilizadas pelos 

sujeitos que produzem. Esse sentido eminentemente ontológico da relação ativa, na medida 

em que esta participa do engendramento das diversas dimensões do sujeito real – e não 

somente de sua subjetividade interior – apresenta traços que distinguem o escopo amplo e 

ampliável da atividade humana daquele que pode ser observado na atividade dos demais seres 

vivos animais.  

A atividade humana, como enunciada por Marx, não é simples consequência da 

padronagem biológica, dos instintos demarcados pelo pertencimento direto a uma espécie 

viva. A mobilização de suas propriedades concretas, nos limites de sua existência objetiva e 

finita na individualidade, faz emergir uma forma de interioridade ela mesma também ativa. 

Integrando atividade ideal e atividade concreta, o trabalho humano, enquanto atividade 

sensível, objetiva, isto é, realiza um resultado que 

(...) já estava presente na representação do trabalhador no início do processo, 
portanto, um resultado que já existia idealmente. Isso não significa que ele se limite 
a uma alteração da forma do elemento natural; ele realiza neste último, ao mesmo 
tempo, seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, o tipo e o modo de sua 
atividade e ao qual ele tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um 
ato isolado.  Além do esforço dos órgãos que trabalham, a atividade laboral exige a 
vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção do trabalhador durante a 
realização de sua tarefa, e isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo seu 
próprio conteúdo e pelo modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto 
menos este último usufrui dele como jogo de suas próprias forças físicas e mentais.  
Os momentos simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, a atividade 
orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto e, 
em terceiro, seus meios. (Idem, p. 256). 
 

Chasin observa que neste tópico de O Capital – O Processo de Trabalho – verifica-se 

“um exemplo do exercício de uma ontologia estatutária – a positividade (sua efetividade ou 

operosidade) universal do trabalho enquanto atributo vital e inalienável do homem, 



independentemente de suas formas concretas, que se apresentam na forma do trabalho 

alienado” (CHASIN, apud VAISMAN, 2001, p. XVI). Nesse sentido, “abstratamente 

permanente, abstratamente positivo, mas onde essa abstratividade não corresponde a uma 

simples determinação conceitual. Corresponde a uma efetividade em sua figura própria em 

cada forma social determinada” (idem). Ainda conforme Chasin, “a natureza geral (universal) 

da atualização da força de trabalho que se encontra em potência nos indivíduos” (idem) é o 

motivo pelo qual Marx salienta que a “produção de valores de uso ou de bens não sofre 

nenhuma alteração em sua natureza pelo fato de ocorrer para o capitalista e sob seu controle, 

razão pela qual devemos, de início, considerar o processo de trabalho independentemente de 

qualquer forma social determinada.” (MARX, 2013, p.255).  

Uma ontologia estatutária é a referência ao ser das coisas e à forma de ser dos entes 

antissistêmica, não afeita a construções apriorísticas, nem exercitada como puro jogo de 

categorias. Como explicita Chasin “A ontologia marxiana não é um sistema abstrato de 

verdades absolutas ao feitio tradicional, mas um estatuto teórico, cuja fisionomia é traçada por 

um feixe de lineamentos categoriais enquanto formas de existência do ser social. Se pode ou 

deve ser entendida como um realismo, trata-se de um realismo crítico” (CHASIN, 1999, p. 

16). No que tange à atividade humana,  

É a determinação universal do trabalho, o traço de sua legalidade última, sua 
determinação mais geral e essencial, dimensão que não desaparece nem mesmo sob 
suas formas concretas mais negativas. 
A ontologia estatutária registra o traço ou rastro dessa dimensão permanente, que 
atravessa as formas concretas em sua efetividade contraditória e especialmente 
desfavorável para o homem enquanto maioria subjugada ao longo de toda a pré-
história da humanidade. 
Permanente, mas permanente processual, mutável, diversamente positivo, 
quantitativa e qualitativamente, em cada uma das formas concretas em que o 
trabalho aparece nas configurações sociais determinadas. (CHASIN, apud 
VAISMAN, 2001, p. XVII). 
 

Examinando os trechos acima citados do texto de Marx, no quais há a descrição do 

trabalho e o reconhecimento de sua natureza, Chasin enuncia que 

(...) no pensamento de Marx, as categorias ou complexos categoriais são 
reconhecidos sob as três formas: in mente (existem idealmente na imaginação, ou 
como reprodução mental das coisas, categorias da representação), ante res (prévia-
ideação) e in rebus, como efetividades, quando estão na 'forma de ser'.  Como 
confirmação tome-se mais esta passagem do mesmo capítulo: “No processo de 
trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o meio de trabalho, uma 
transformação do objeto de trabalho, pretendida desde o princípio. O processo 
extingue-se no produto. Seu produto é um valor de uso; uma matéria natural 
adaptada às necessidades humanas mediante transformação da forma. O trabalho se 
uniu com seu objeto. O trabalho está objetivado e o objeto trabalhado. O que do lado 
do trabalhador aparecia na forma de mobilidade aparece agora como propriedade 
imóvel na forma do ser do lado do produto. Ele fiou e o produto é um fio”. (Idem, p. 
XIX) 
 



Como categorias in mente, prossegue Chasin, “estão na forma da reprodução ideal 

das coisas. Trata-se da subjetividade receptora que reproduz 'as coisas', não captando 

apenas seus dados empíricos, superando, pois o empirismo e elabora, portanto, a reprodução 

ideal dos entes, e onde a subsunção aos objetos é a atividade de sua elaboração ideal.” 

(Idem).  

A experiência humana de dação de forma exibe determinadamente, no interior do ato 

de produzir, um modo de se apropriar das conexões que supera a fisionomia 

preponderantemente pragmática da animalidade. Os liames operantes na junção de meios e 

objetos de trabalho se mostram, tanto positiva quanto negativamente, duplamente 

qualificados: apreensão e proposição. Instaura-se a experiência propriamente prática, na 

medida em que a interioridade passa a desempenhar um papel real na produção concreta e 

como momento dela. Assim, cada movimento, gesto, recuo, passagem, são, propriamente, 

formas de objetivação. Objetivam, na totalidade integrada da produção da coisa, a vigência de 

determinados elementos subjetivos que se expressam como aquele conjunto de ocorrências 

reais causadas sobre um algo igualmente concreto que não é redutível à interioridade daquele 

que trabalha. Produção que é, de um lado, dação de forma humana ao mundo, a criação de 

objetos numa configuração adequada à satisfação das necessidades e carecimentos, mas que  

é também, por outro lado, produção dos próprios indivíduos como sujeitos concretos. Ou, 

como expressa Chasin: “dizer, pois, que o homem e o mundo são atividade sensível, que por 

criar seu mundo cria a si mesmo, é determinar o homem como a criatura criadora de seres” 

(idem, p. XIX-XX). 

Demonstrado está, pois, o caráter formativo inerente à atividade humana. Nesse 

sentido, em termos genéricos e sem nenhum caráter valorativo, todo trabalho é educativo; 

mais ou menos educativo, dependendo do modo e das condições da atividade. Toda atividade, 

qualquer que seja, faz com que o indivíduo que a desempenha alcance um nível de cognição, 

porque toda atividade produz um tipo de cognição, dado que o agente necessita apreender as 

determinações do objeto sobre o qual atua. Conhecimento do objeto e conhecimento de si, 

pois para e ao desempenhar atividades, os indivíduos mobilizam “suas forças naturais” físicas 

e mentais, desenvolvendo capacidades e habilidades, como também submetendo a si mesmo 

ao seu autodomínio, autodisciplinando-se para o desempenho de seu trabalho. Desenvolver o 

autocontrole e a disciplina é uma imposição não apenas devido à natureza alienada da 

atividade. Ao contrário,  

Os trabalhos efetivamente livres, p. ex., compor, são justamente trabalhos ao mesmo 
tempo da maior seriedade e do mais intenso esforço. O trabalho da produção 



material só pode adquirir tal caráter 1) se seu caráter social é posto, 2) se é 
simultaneamente trabalho de caráter científico e geral, e não esforço do ser humano 
como força natural adestrada de maneira determinada, mas como sujeito que aparece 
no processo de produção não só em forma simplesmente natural, emergindo 
diretamente da natureza [naturwüchsig], mas como atividade que regula todas as 
forças da natureza. (MARX, 2011, p. 509). 
 

De modo que, sob a vigência da prática produtiva, o indivíduo produtor emerge na 

qualidade de um conjunto articulado de propriedades. Não importa muito, aqui, para a 

caracterização da espessura de ser deste indivíduo, a valoração que se possa identificar ou 

atribuir a esta transformação. Seja como sujeito altamente qualificado, seja como indivíduo 

atrofiado, é fato que ele não mais se reduz à sua figura anterior ao processo produtivo. A 

atuação engendrou nele uma ordem de determinações concretas, dos músculos às redes 

neurais, que supera sua datidade inicialmente existente. Ele é, por assim dizer, um outro dado 

existencial.  

Este aspecto da analítica empreendida por Marx quase nunca é percebido em sua 

ampla extensão de consequências para o entendimento do humano: uma forma de ser sempre 

in actu, um modo atuante específico que não somente externa propriedades, mas também as 

produz e reproduz na potência de uma diferenciação crescente e indefinidamente aberta. O 

que não significa tornar o movimento ser, uma vez que o humano é entificação determinada. 

Antes indica que o devir ente é resultante constante de seu atuar concreto e contingentemente 

material, objetivo. Daí a positividade da atuação sobre a natureza, sua incorporação efetiva 

como objeto, para uma compreensão adequada do humano. 

 
Autoconstrução humana e contradição 
 

A tematização da individualidade, no contexto do pensamento de Marx, pressupõe 

sempre ter claro que sua essência, como afirmado na VI tese Ad Feuerbach, “não é uma 

abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações 

sociais” (MARX, 2007, p. 534). O mundo humano é, pois, um produto da interatividade 

social dos homens, da forma como, historicamente, indivíduos socialmente determinados 

empreendem seu comportamento ativo, a produção objetiva dos âmbitos de sua existência 

concreta por meio da transformação da natureza. Produção que se configura, no decurso 

histórico, como um modus de ser concretamente, nos quadros do qual se inscrevem não 

somente o caráter das coisas produzidas em resposta às necessidades vitais, mas aquele 

dos próprios produtores e dos seus carecimentos. Nos termos inscritos em A Ideologia 

Alemã:  



O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, 
da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de 
reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o 
aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, 
uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua 
vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos 
exteriorizam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com sua 
produção, tanto com o que produzem como também com o modo como produzem. O 
que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. 
(Marx & Engels, 2007, p. 87). 
 

Produção social efetiva de entes sociais que, ao responderem ativamente ao desafio 

de suas carências, produzem-se simultaneamente como tais. À produção humano-societária 

corresponde, portanto, o engendramento ativo da totalidade da vida humana, como articulação 

das diversas formas e modalidades de atividade – “a história das forças produtivas em 

desenvolvimento e que foram recebidas por cada nova geração (...) é a história do 

desenvolvimento das forças dos próprios indivíduos” (idem, p. 68). Todo este que abarca 

múltiplas possibilidades, faculdades e potências, desde os modos mais imediatos de relação 

com o mundo até aqueles por meio dos quais tais modos de relação se expressam. Da 

objetividade à subjetividade humanas, o núcleo determinativo é a forma efetiva da atividade, 

do comportamento ativo social dos indivíduos. Ou,  conforme expressa Chasin, 

Do gênero ao indivíduo, compreendidos por suas tramas especificadoras, os 
homens são, como diz Marx, ‘o que fazem e como fazem’. /.../. Assim, o como é, 
incontornavelmente, responsável pelo nível do produto realizado. De modo que 
produto e seu meio de produção – o como – se tornam a realidade do próprio ser do 
produtor... (CHASIN, 1999, p. 24-25). 
  

Assim, o que se põe aqui como decisivo é a reflexão sobre o modo como se dá, na 

atualidade, a produção da vida, e a indagação sobre a relação desta produção com a formação 

dos indivíduos. Observa Marx (2011, p. 445) que “a tendência universal” do modo de 

produção capitalista “o diferencia de todos os estágios de produção precedentes”. 

Embora limitado por sua própria natureza, o capital se empenha para [o] 
desenvolvimento universal das forças produtivas e, desse modo, devém o 
pressuposto de um novo modo de produção, fundado não no desenvolvimento das 
forças produtivas para reproduzir e, no máximo, ampliar um estado determinado, 
mas onde o próprio desenvolvimento das forças produtivas – livre, desobstruído, 
progressivo e universal – constitui o pressuposto da sociedade e, por isso, de sua 
reprodução; onde o único pressuposto é a superação do ponto de partida. (Idem). 
 

Esta demanda de “superação do ponto de partida”, gera uma efetiva explosão de 

desenvolvimento social das potências humanas de apropriação e transformação da natureza e 

de conformação do mundo em mundo humano-societário.  

O capital põe a própria produção de riqueza como pressuposto de sua reprodução e, 
consequentemente, o desenvolvimento universal das forças produtivas, a contínua 
revolução de seus pressupostos existentes. O valor não exclui qualquer valor de uso; 



portanto, não inclui nenhum tipo de consumo etc., de intercâmbio etc., como 
condição absoluta; e, da mesma forma, cada grau de desenvolvimento das forças 
produtivas sociais, do intercâmbio, do conhecimento etc., se apresenta para ele 
unicamente como obstáculo que ele luta para superar. O seu próprio pressuposto – o 
valor – é posto como produto, e não como pressuposto superior, pairando sobre a 
produção. (Idem, p.447). 

Entretanto, salienta Marx, imediatamente na sequência: 

O limite do capital é que todo esse desenvolvimento procede de modo contraditório, 
e o aprimoramento das forças produtivas, da riqueza universal etc., do conhecimento 
etc., aparece de tal forma que o próprio indivíduo que trabalha se aliena 
[entäussert]; se relaciona às condições elaboradas a partir dele não como suas 
próprias condições, mas como condições de uma riqueza alheia e de sua própria 
pobreza. Todavia, essa própria forma contraditória é evanescente e produz as 
condições reais de sua própria superação [Aufhebung]. O resultado é: 
tendencialmente e δυνάμει [potencialmente], o desenvolvimento universal das forças 
produtivas – da riqueza em geral – como base, bem como a universalidade do 
intercâmbio e, portanto, do mercado mundial, como base. A base como 
possibilidade do desenvolvimento universal dos indivíduos, e o efetivo 
desenvolvimento dos indivíduos a partir dessa base como contínua superação de seu 
limite, que é reconhecido como limite, e não passa por limite sagrado. A 
universalidade do indivíduo não como universalidade pensada ou imaginária, mas 
como universalidade de suas relações reais e ideais. (Idem). 
 

Ou seja, forças produtivas sociais alienadas e autonomizadas na forma de forças do 

capital, cujo desenvolvimento pode, dada a totalidade e intensidade de potenciais de 

socialização universal dos indivíduos, de suas atividades e seus produtos, entrar em 

contradição com o conjunto das relações de produção preponderantemente dominantes na 

sociedade capitalista. Aqui se põe o cerne do que Chasin denomina lógica onímoda do 

trabalho presente na tematização marxiana. 

 O que cabe ser ressaltado é o fato evidenciado por Marx de que, no modo de produção 

capitalista, a ciência se torna “a forma mais sólida da riqueza, tanto seu produto quanto sua 

produtora” (idem, p.446). A aplicação do conhecimento utilizada de modo capitalista, embora 

contraditória, apresenta graus de complexidade exponenciais à mediação técnica da atividade 

humana que incrementam a apropriação de mundo. Ao lado disso, a analítica marxiana 

assinala também para o surgimento potencial do que denomina de general intellect (Cf., 

Idem), a criação progressiva de uma interdependência de caráter universal, que abarca os 

pressupostos científicos e espirituais, a produção do conhecimento e do saber, como uma rede 

social.  Interconexão social potencial que se encontra em contradição virtual com as 

determinações essenciais da produção da riqueza como capital. Possibilidade que se abre para 

a superação real do princípio do antagonismo social baseada não no voluntarismo, mas na 

demanda efetiva do carecimento recíproco dos indivíduos. 

 



A natureza não constrói máquinas nem locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos, 
máquinas de fiar automáticas etc. Elas são produtos da indústria humana; material 
natural transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza ou de sua 
atividade na natureza. Elas são órgãos do cérebro humano criados pela mão 
humana; força do saber objetivada. O desenvolvimento do capital fixo indica até que 
ponto o saber social geral, conhecimento, deveio força produtiva imediata e, em 
consequência, até que ponto as próprias condições do processo vital da sociedade 
ficaram sob o controle do intelecto geral e foram reorganizadas em conformidade 
com ele. Até que ponto as forças produtivas da sociedade são produzidas, não só na 
forma do saber, mas como órgãos imediatos da práxis social; do processo real da 
vida. (Idem, p. 589). 
 

 Marx identifica uma dimensão civilizatória no capitalismo, conquanto o télos da 

produção seja a ampliação dos círculos de reprodução do valor, ao invés do usufruto da 

ciência e do desenvolvimento tecnológico.   

Voltando agora ao tempo de circulação do capital, a sua redução (na medida em que 
não seja desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte necessários para 
levar o produto ao mercado) é em parte criação de um mercado contínuo e, por isso, 
um mercado continuamente ampliado; em parte desenvolvimento de relações 
econômicas, desenvolvimento de formas do capital, pelas quais o capital reduz 
artificialmente o tempo de circulação. (Todas as formas do crédito.) {Nesse ponto 
pode ainda ser assinalado que, uma vez que só o capital detém as condições de 
produção do capital e, por conseguinte, as satisfaz e se empenha para realizá-las, a 
tendência geral do capital, em todos os pontos que constituem pressupostos da 
circulação, seus centros produtivos, é assimilar tais pontos, i.e., transformá-los em 
produção capitalizante ou produção de capital. Essa tendência propagandística 
(civilizadora) é exclusiva do capital – diferentemente das condições de produção 
precedentes. Os modos de produção em que a circulação não constitui condição 
imanente e dominante da produção não [têm], naturalmente, as necessidades de 
circulação específicas do capital e, por isso, tampouco têm a elaboração seja das 
formas econômicas, seja das forças produtivas reais que lhes correspondem. (Idem, 
p. 448). 
 

De modo que o capital põe em relação com os avanços científicos e técnicos o 

contingente humano, as personæ do trabalho, que estiveram necessariamente apartados destas 

questões. Ao tornar tudo assunto da capitalização, a produção do valor valorizado 

obrigatoriamente encampa num mesmo conjunto, trabalho e ciência. A este respeito, Marx 

retoma o "tecnólogo" britânico Charles Babbage indicando como a técnica tornada tecnologia, 

em face da utilização intensiva e extensiva das ciências da natureza à produção dos valores, 

torna-se um imperativo inescapável para a reprodução do capital:  

"Esse desenvolvimento contínuo de saber e de experiência”, diz Babbage, "é nossa 
grande força". Esse desenvolvimento, esse progresso social, pertence [ao] e é 
explorado pelo capital. Todas as formas de propriedade precedentes condenam a 
maior parte da humanidade, os escravos, a ser puro instrumento de trabalho. O 
desenvolvimento histórico, o desenvolvimento político, a arte, a ciência etc. movem-
se acima deles nas altas esferas. Mas só o capital capturou o progresso histórico e o 
colocou a serviço da riqueza. (Idem, p. 490). 

Existindo devido a um conjunto de necessidades da reprodução ampliada do valor das 

condições de produção do mais-valor, esta tendência civilizatória põe o trabalho em relação 



ontologicamente necessária para com o conhecimento das diversas dimensões da natureza, de 

seus elementos, relações, processos, forças, etc. Conjunção entre desenvolvimento das 

ciências e trabalho produtivo e reprodutivo das condições vitais da sociedade. 

Seguindo o diapasão marxiano, Chasin (2000, p.72) argumenta que, em face ao 

“desenvolvimento da potência do trabalho humano” na atualidade,  

(...) o conhecimento impulsiona mais a produção do que o lucro, que o saber tomou 
lugar da propriedade como fator decisivo e dinâmico da produção e reprodução da 
base material da vida; vale dizer, a força motriz do espírito empreendedor, gestada 
pelo interesse ou egoísmo pessoal, que foi o ardil responsável pela mais fantástica 
produção de riqueza (e pobreza) dos últimos 600 anos da história humana, mostra, 
por fim, sua estreiteza e mesquinhez, a finitude de seu alcance, diante da amplitude 
sem fronteiras das possibilidades de realização do saber, um empreendimento por 
natureza supra-individual e cooperativo, ou seja, intrinsecamente social, cujo lucro 
inerente é a irradiação universal de benefícios. Está posto em evidência, não importa 
que contexto dolorosamente contraditório, que a cooperação é superior à 
competição, não apenas como valor moral, porém, material e produtivamente. 
Assim, a humanidade principia ou pode começar a aprender de forma irreversível – 
embora derramando ainda muito sangue, e outra não tem sido nunca, infelizmente, a 
via de seu aprendizado no curso da história (ou, a rigor, até aqui de sua pré-história) 
– que a força produtiva da cooperação, em todos os níveis da vida, é mais digna e 
fundamental, mais produtiva e rentável do que a competição. (Idem). 

Chamando a atenção para a contradição atualmente existente entre o nível de 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção, afirma que 

As relações sociais, a partir das quais aquela capacidade foi produzida, não são 
capazes de conter e tirar proveito de sua realização, enquanto tais para se 
conservarem ferem de morte a própria humanidade, tornam letal a sua maior 
realização: a) aniquila parte da própria humanidade, dos produtores da realização; b) 
aniquila a autoprodução da individualidade, acentua a alienação (do produto, do 
trabalho, do gênero); c) agora a dispensa do próprio trabalho (alienado).  
Os homens desenvolveram sua capacidade de produzir, de se apropriar 
produtivamente da natureza, ou seja, suas forças vitais de efetuação de mundo, mas 
ainda não alcançaram o desenvolvimento de suas forças vitais necessárias à 
produção de si mesmos, sua forma máxima de produção. Sabem lidar e moldar os 
predicados do ser natural, mas não as categorias do ser social. (Idem, p. 73). 

 Nesse sentido, 

(...) o futuro humano, se futuro houver, será posto pela possibilidade emergente das 
perspectivas da síntese do saber – a fusão entre o melhor e mais avançado do saber 
científico-tecnológico e o mais agudo e universal do saber humanista, ou seja, da 
aglutinação natural entre o saber do mundo e o saber de si. Hoje, o homem já está se 
tornando o demiurgo da natureza, falta se converter no demiurgo de si mesmo.  

Numa palavra, capacidade ilimitada de produção material, domínio da vida de seu 
próprio gênero e do planeta, e humanismo, no sentido de capacidade de produção do 
humano. Em síntese, capacidade de produção da vida, inclusive da genuína vida 
consciente. (Idem, p. 72-73). 

Assim, refletir sobre a educação como formação humana a partir da lógica onímoda do 

trabalho pressupõe a determinação rigorosa do papel das ciências na formação do humano, 

considerando a série de implicações para a formação dos sujeitos que produzem o 



conhecimento acerca do mundo e o traduzem em meios práticos concretos de produção e 

reprodução da vida humana. Pensar este processo como Paideia ou Bildung, ou seja, em 

termos que não se limitem  ao mero adestramento de competências e de treinamento 

especializado, requer a posição de questões que muito embora não sejam visíveis na prática 

imediata, enraízam-se no fazer concreto do conhecimento e da tecnologia.  

Produção que é ao mesmo tempo, tradução objetiva e objetual das propriedades 

concretas da vida individual material e socialmente dada na forma de um ente ou efeito real 

posto no mundo. Por outro lado, é igualmente a produção dos sujeitos efetivos que produzem, 

porquanto estes se expressem como forças físicas de natureza muscular e/ou intelectual na 

elaboração humana da matéria preexistente e, neste processo como tal, tomam uma 

determinada configuração como seres humanos, transformando o conjunto de disposições e 

energias físicas de sua corporalidade em capacidades movidas e apropriadas por eles como 

capacidades e potências de sua atividade. Os indivíduos, pela processualidade particular de 

sua produção, sempre se realizando num determinado artigo ou efeito, não passam, pois, 

incólumes ao ato de objetivação, transformam-se, positiva ou negativamente, segundo as 

características particulares da atividade na qual se engajam. E isto, em virtude mesmo do 

caráter propriamente humano da relação ativa que os homens mantêm com a natureza. Pois, 

"o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado que deve ser consumido de 

um modo determinado, por sua vez mediado pela própria produção" (idem, p. 47). A 

exteriorização dos homens é sempre um modo particularizado e específico de produção que 

se concretiza numa forma objetiva igualmente particular de existência, com propriedades que 

delimitam e definem possibilidades e limites de uso e apropriação por parte de seu 

consumidor. Nesse sentido, a categoria da produção possui um sentido muitíssimo mais 

amplo que aquele tomado corriqueiramente. A produção de valores de uso, como o pôr 

concreto de um ente ou efeito real no mundo se dá sempre na forma do particular, do finito, 

do específico. Dirige-se tanto no seu engendramento, como produto e uso da capacidade de 

trabalhar, quanto no seu consumo, na forma de um objeto determinado que modula e produz a 

relação de sua apropriação e o sujeito humano que dele se apropria. Assim,  

A produção não apenas fornece à necessidade um material, mas também uma 
necessidade ao material. O próprio consumo, quando sai de sua rudeza e 
imediaticidade originais – e a permanência nessa fase seria ela própria o resultado de 
uma produção aprisionada na rudeza natural –, é mediado, enquanto impulso, pelo 
objeto. A necessidade que o consumo sente do objeto é criada pela própria 
percepção do objeto. O objeto de arte – como qualquer outro produto – cria um 
público capaz de apreciar a arte e de sentir prazer com a beleza. A produção, por 
conseguinte, produz não somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito 
para o objeto. (Idem). 



Produção virtual do consumidor ou do utilizador do valor de uso que expressa na 

forma do ser do produto dimensão imanentemente particular da atividade que lhe deu vida, 

delimitando o escopo das mobilizações futuras que o artigo oferece, bem como pondo em 

relevo a particularidade do conjunto da produção da vida na qual o produto veio a ser. 

 Por conseguinte, a produção se expressa como um conjunto de procedimentos de 

transformação da objetividade material e concreta pela qual os movimentos executados e o 

tempo dos sujeitos que trabalham tomam realidade como um resultado objetivamente 

existente, que se dirigem a uma série de carecimentos específicos humanos. A especificidade 

da relação entre objeto produzido e carecimentos humanos indica o caráter particular tanto da 

produção quanto do consumo. Produção que, de uma parte, é articulação das características 

reais corporalmente dadas da força de trabalho com aquelas do objeto de trabalho, 

determinada pela finalidade que orienta desde o início a efetuação dos movimentos e da 

utilização dos meios para transformar a matéria-prima em receptáculo da atividade sensível 

do trabalhador. Por outra parte, este aspecto determinante da atividade, traduzido na forma 

objetiva do valor de uso produzido como uma síntese de propriedades dadas que defrontam o 

sujeito no consumo, acaba por formatar tanto o modo de consumi-lo quanto as qualidades 

subjetivamente existentes naquele que se serve do produto. Neste sentido, a relação produtiva 

do sujeito concreto com o mundo supera o sentido restrito da produção imediata, ampliando-

se como interação modulada e moduladora dos indivíduos com os objetos de seu carecimento.  

 O exercício dos sentidos humanos na apropriação subjetiva dos produtos da atividade 

é a produção dos sentidos e da sensibilidade socialmente determinada. Não se trata de mera 

educação dos sentidos dados naturalmente, mas da formação da æthesis concreta dos seres 

humanos como tal. Levando-se em conta a radicalidade mesma da observação marxiana que 

serve aqui como arrimo categorial, pode-se dizer que não apenas se trata de uma "educação 

dos sentidos" historicamente determinada, mas propriamente da produção historico-social dos 

sentidos e carecimentos humanos.  

É necessário, portanto, encontrar no modo de ser da produção, como este existe a cada 

momento histórico de seu evolver, as relações contraditórias que expõem aporias e 

incompletudes como objetos da propositura prático-ativa de transformação: 

(...) no âmbito da sociedade burguesa, da sociedade baseada no valor de 
troca, geram-se tanto relações de intercâmbio como de produção que são 
outras tantas minas para fazê-la explodir. (Uma massa de formas antitéticas 
da unidade social cujo caráter antitético, todavia, jamais pode ser explodido 
por meio de metamorfoses silenciosas. Por outro lado, se não 



encontrássemos veladas na sociedade, tal como ela é, as condições materiais 
de produção e as correspondentes relações de intercâmbio para uma 
sociedade sem classes, todas as tentativas para explodi-la seriam 
quixotadas.) (Idem, p. 107). 

A proposição revolucionária como deliberação que se pôs na medida do 

reconhecimento de um mandato social pode ser a expressão das virtualidades sociais tornadas 

movimento possível para além do capital. O mandato social é necessário, pois para Marx, o 

movimento da produção humana não é, em sua substância, sujeito, embora apareça aos 

indivíduos sociais, na sua autonomia relativa, como um sujeito. Mas tal é um modo de 

aparecer de relações que transcorrem entre indivíduos sociais, carnais, vivos e ativos. Daí que 

apenas a ação dos indivíduos, em grupos específicos sociais concretos, direcionada a tornar o 

virtual da transformação, dado em algumas das categorias da produção, em possibilidade real 

de revolução social, continua requerida. A revolução, por conseguinte, não é um efeito 

automático e impessoal de algum espírito do mundo encarnado nas forças produtivas, mas 

resultado possível da ação concreta de enfrentamento dos poderes do capital. O 

posicionamento dos indivíduos, arrimado e delimitado pelo conjunto de seus liames 

recíprocos permanece, não obstante num registro diferente que daquele tradicionalmente 

observado na reflexão filosófica, como uma exigência da ação. No entanto, este conjunto de 

ações sociais, politicamente implementadas, precisa responder à existência concreta de 

contradições reais das categorias da produção, senão cair-se-ia numa forma de voluntarismo 

heroico, de ação quixotesca. Nesse sentido,  

a revolução social do homem que produz com máquinas a vapor é distinta da 
revolução do homem que produz por meio de artefatos elétricos. A revolução social 
da humanidade que tem por instrumentos a eletrônica e a biotecnologia implicam a 
elevação e complexidades, antes de tudo espirituais, da individualidade humana 
revolucionária nunca dantes cogitadas, nem muito menos exigidas. Todo 
pensamento revolucionário até aqui foi matrizado pelos estágios primários do 
desenvolvimento da capacitação humana de efetivação material e de realização de si 
mesmo, enquanto tais são a lógica do passado, que não mais leva à inteligibilidade 
do presente nem muito menos ao horizonte possível do futuro. (CHASIN, 1999, 
p.73). 

A determinação essencial cujo reconhecimento levou Marx, em seu tempo, a 

identificar no proletariado industrial urbano, assimilado ao sistema de maquinaria de ponta, o 

sujeito social da emancipação humana, não se tratou de uma eleição pessoal subjetiva, 

emocional e moral, mas da identificação de um contingente societário cujo status econômico 

o colocava em conexão interna com a existência processual contraditória entre o conteúdo da 

produção, o complexo das forças produtivas, e a forma preponderante, o conjunto das relações 

sociais de produção. O decisivo desta precisão não é tanto a delimitação político-ideológica 

do contingente de classe tomada como questão de princípio, nunca o foi para Marx. A questão 



hoje, segundo Chasin, “é divisar o produto mais autêntico do novo patamar da forma de 

produção do capital” (idem, p. 67). Ou seja, encontrar, se for possível, um novo sujeito social 

que participe da produção do mais-valor e tenha, na medida desta participação mesma, 

virtualidade interventiva na efetividade econômica, depende do reconhecimento do 

incremento do mais-valor contemporâneo.  
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