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RESUMO 
Este artigo  foi o  resultado de uma experiência que emergiu no  interior do “Grupo de Estudos Trabalho 
Educação e Educação de Jovens e Adultos – GETREJA” da Escola Superior Aberta do Brasil – ESAB sobre a 
leitura e a  interpretação  feitas ao texto do Manifesto Comunista. Com o objetivo de analisar como tem 
sido interpretado, pelos componentes do GETREJA, o livro “manifesto comunista” produzido, por Marx e 
Engels na  Inglaterra no  ano de 1848, os membros do  grupo  se debruçaram em  interpretar este  texto, 
mesmo  correndo os  riscos que um processo de  interpretação pode  ter.  Para dar  conta deste objetivo 
utilizou‐se como aporte  teórico metodológico um estudo bibliográfico de algumas obras de Marx e dos 
marxistas,  especial  Eduard Palmer  Thompson, no que  tange  a  categoria  “experiência”. A  experiência  é 
tradada  neste  estudo  como  um  eixo  que  norteou  toda  a  produção  da  escrita,  pois  nos  proporcionou 
caminhar  sob  a  égide  de  que  a  experiência  é  um  dos  principais  pontos  de  referência  para  que 
conseguirmos entender diante da complexidade social as relações que cada sujeito social pode adquirir no 
ato de leitura de textos de tamanha invergadura quanto os textos produzidos por Marx no século XIX. Na 
leitura atenta do texto pudemos perceber que o poder do Estado moderno não passa de um comitê que 
administra os negócios  comuns da  classe burguesa  como um  todo.  Esta  afirmativa  feita por Marx nos 
permitiu  compreender  como  a  classe burguesa  tem  feito manobras de  ações políticas para manter de 
maneira  inabalável  o  seu  “status  quo”,  ou  seja,  no mesmo  estado  em  que  já  se  encontrava.  Como 
resultado deste trabalho, chegou‐se à conclusão de que, para ler as obras de Marx e Engels é necessário 
compreender os caminhos que estes autores fizeram, no intuito de entender a lógica da produção teórico‐
prática  e  as  ações  conscientes  que  os mesmos  realizaram  nos  seus  percursos  formativos,  tanto  como 
intelectuais  orgânicos,  quanto  como  militantes  das  causas  operárias  no  século  XIX  que  tinha  como 
principal ação atender as demandas advindas da classe operária que estavam sendo expropriada sua força 
de trabalho pela classe detentora dos meios de produção, a burguesa. 
 
Palavras‐chaves: Manifesto Comunista. GETREJA. Classe trabalhadora. 
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Resumo 

Este artigo foi o resultado de uma experiência que emergiu no interior do “Grupo de Estudos 
Trabalho Educação e Educação de Jovens e Adultos – GETREJA” da Escola Superior Aberta 
do Brasil – ESAB sobre a leitura e a interpretação feitas ao texto do Manifesto Comunista. 
Com o objetivo de analisar como tem sido interpretado, pelos componentes do GETREJA, o 
livro “manifesto comunista” produzido, por Marx e Engels na Inglaterra no ano de 1848, os 
membros do grupo se debruçaram em interpretar este texto, mesmo correndo os riscos que um 
processo de interpretação pode ter. Para dar conta deste objetivo utilizou-se como aporte 
teórico metodológico um estudo bibliográfico de algumas obras de Marx e dos marxistas, 
especial Eduard Palmer Thompson, no que tange a categoria “experiência”. A experiência é 
tradada neste estudo como um eixo que norteou toda a produção da escrita, pois nos 
proporcionou caminhar sob a égide de que a experiência é um dos principais pontos de 
referência para que conseguirmos entender diante da complexidade social as relações que 
cada sujeito social pode adquirir no ato de leitura de textos de tamanha invergadura quanto os 
textos produziodos por Marx no século XIX. Na leitura atenta do texto pudemos perceber que 
o poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da 
classe burguesa como um todo. Esta afirmativa feita por Marx nos permitiu compreender 
como a classe burguesa tem feito manobras de ações políticas para manter de maneira 
inabalável o seu “status quo”, ou seja, no mesmo estado em que já se encontrava. Como 
resultado deste trabalho, chegou-se à conclusão de que, para ler as obras de Marx e Engels é 
necessário compreender os caminhos que estes autores fizeram, no intuito de entender a 
lógica da produção teórico-prática e as ações conscientes que os mesmos realizaram nos seus 
percursos formativos, tanto como intelectuais orgnanicos, quanto como militantes das causas 
operárias no século XIX que tinha como principal ação atender as demandas advindas da 
classe operária que estavam sendo expropriada sua força de trabalho pela classe detentora dos 
meios de produção, a burguesa. 
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Introdução 

A interpretação de textos e ideias sobre temáticas tão amplas e complexas como as obras 
produzidas por Karl Marx e Friedrich Engels tem nos desafiado a pensar no interior do 
GETREJA quais contribuições que estes autores podem nos proporcionar no sentido de 
entender algumas questões sociais, principalmente sobre as relações de trabalho dos sujeitos 
que não tiveram acesso à escolarização no chamando “tempo certo”. 

Trilhamos um caminho árduo, mas muito interessante para a produção deste estudo, pois 
compreendíamos que para sistematizar este estudo em forma de artigo precisaríamos de várias 
mãos e entendimentos sobre a interpretação do texto o manifesto comunista pelos 
componentes do GETREJA/ESAB. Neste sentido e, com muitos desafios, foi que passamos a 
trabalhar com as primeiras ideias interpretadas sobre esta obra e foram dados os primeiros 
passos mesmo diante de caminhos incertos. 

Nestes passos, situamos os primeiros movimentos interpretativos do manifesto comunista, nos 
arriscamos a explicitar nossas interpretações, mesmo diante de desafios que enfrentávamos 
em compreender de fato os reais interesses de Marx e Engels na escrita do manifesto em 
período de intensa crise de relações de trabalho entre a classe operária e a classe burguesa na 
Europa. 

Após este primeiro movimento de escrita buscamos compreender quais eram de fato as vozes 
que ecoavam do manifesto do partido comunista para entender como os autores transitavam 
entre os movimentos operários europeus. Na continuidade desse processo de escrita fizemos 
uma discussão no sentido de entender nossas experiências interpretativas sobre o manifesto 
comunista e como estas poderiam contribuir de maneira efetiva nas discussões que 
destacamos no interior do GETREJA/ESAB. 

Como aporte teórico metodológico, utilizamos de um estudo bibliográfico de algumas obras 
de Marx e dos marxistas e chegamos à conclusão que, para ler as obras de Marx e Engels é 
necessário compreender os caminhos que estes autores fizeram no intuito de entender a lógica 
de suas produções teórico-práticas e das ações conscientes que os mesmos desempenharam 
em seus percursos formativos, tanto como intelectuais de vanguarda, quanto como militantes 
da causa operária. 

Primeiros passos de caminhos incertos 

Os percursos que aqui desenvolvemos no intuito de interpretar o texto de Marx e Engels nos 
levam a refletir sobre a indicação que Schopenhauer (2009, p. 67) descreve ao destacar que os 
tradutores devessem escrever “[...] seus próprios livros dignos de serem traduzidos e deixe 
outras obras como elas são”. Não é nossa intenção traduzir estes autores, mas, buscar a partir 
da leitura mais aprofundada no interior do Grupo de Estudos da Escola Superior Aberta do 
Brasil – ESAB que tem discutido as obras de Marx e de alguns marxistas, compreender se é 
possível que as discussões que estes autores fazem, contribuem para entender a sociedade 



pós-industrial, em especial nas relações de interfaceiam os campos de pesquisas trabalho e 
educação e educação de jovens e adultos. 

Com isso, destaca ainda Schopenhauer (2009, p. 67) “Sempre que possível, é melhor ler os 
verdadeiros autores, os fundadores e descobridores das coisas, ou pelo menos os grandes e 
reconhecidos mestres da área. E é melhor comprar livros de segunda mão do que ler 
conteúdos de segunda mão”. 

É sob esta indicação de Schopenhauer e sobre a curiosidade que nos movia nos momentos dos 
estudos que, buscamos na leitura do Manifesto do Partido Comunista algumas respostas no 
intuito de compreender a sociedade burguesa industrial que ainda hoje assola e desumaniza os 
trabalhadores.  

Importa destacar que o texto do Manifesto Comunista que acessamos e estudamos foi uma 
publicação da 1ª edição feita pela Editora Expressão Popular disponibilizada em 2008 para o 
público em forma de um livreto indicando como título “Manifesto do Partido Comunista”. 
Esta edição descreve em nota de rodapé que “foi uma reprodução de O Manifesta Comunista 
– 150 anos depois [...] se baseia no texto da última edição que foi revista por Friedrich Engels, 
em 1890. Ela contém pequenas alterações em relação às edições anteriores” (MARX; 
ENGELS, 2008, p.07) 

Ler e interpretar este obra nos desafiou a pensar os diversos aspectos da vida cotidiana em 
tempos de crise, pois ela surge em meio a grandes manifestações ocorridas na Europa nos 
anos 40 do século XIX, o que tem nos permitido caminhar em processos interpretativos 
intensos, para tentar compreender como este livro, nos dias de hoje, poderia indicar alguns 
elementos fundamentais diante do processo em que vive a sociedade capitalista pós-industrial, 
principalmente as questões ligadas à flexibilização e precarização das relações de trabalho. 

O texto nos permitiu fazer diversas reflexões ao nos situar em um momento ímpar da história 
dos trabalhadores de todo o mundo, em especial, os dos países que já haviam desenvolvido 
técnicas industriais para o avanço das maquinarias, em saber como utilizar estes instrumentos 
em prol de produzir uma força de trabalho propícia ao enriquecimento dos poucos burgueses 
industriais existentes na Europa no período de análise de Marx e Engels. 

Neste contexto, a experiência em escrever sobre as interpretações que fazíamos desta obra, 
surge também de uma demanda latente em compreender como Marx e Engels passam a 
pensar a classe operária diante das manifestações ocorridas no interior das fábricas em 
especial, na Inglaterra, França, Itália e Alemanha. 

Para não nos acometer em fazer interpretações equivocadas das ideias de Marx, vamos direto 
a fonte deste estudo (PAULO NETTO, 2011). Logo no início do texto Marx e Engels (2008, 
p. 08) descrevem o quanto é importante compreender que “a história de todas as sociedades 
até agora tem sido a história das lutas de classes”. Ao analisar desde as histórias mais remotas 
até a sociedade burguesa moderna destacam que “[...] toda a sociedade se divide, cada vez 



mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas: a 
burguesia e o proletariado”. (MARX; ENGELS, 2008, p. 9) 

Estas primeiras experiências interpretativas sobre o Manifesto já nos demonstravam o quanto 
estes autores trariam para nossas discussões no interior do GETREJA/ESAB elementos 
importantes para pensar as relações de produçao e relações de trabalho entre a classe burguesa 
e a classe trabalhadora naquele momento vivido na Inglaterra, que de certa forma, contribui 
para pensar as relações de trabalho existentes hoje. 

Estávamos a partir deste momento, nos preparando para, o vir a ser, de nossas interpretações. 
Vale destacar que o GETREJA nasceu, a partir da disciplina “Educação de Jovens e Adultos” 
que, ministrávamos na ESAB no curso de Pedagogia presencial. Este grupo tem trabalhado no 
intuito de pensar as relações que o campo de estudos Trabalho e Educação em interface com o 
campo Educação de Jovens e Adultos poderiam nos contribuir para identificar como estas 
relações tem sido reais nas vidas dos sujeitos que frequentam esta modalidade educacional. 

Ressaltamos, que o objetivo geral do GETREJA é o de identificar elementos teórico-
metodológicos presentes nas obras de Marx, Engels, os marxistas e principalmente do 
historiador marxista inglês Edward Palmer Thompson que contribuam para análise das 
relações históricas entre trabalho, educação, cultura e o ensino de jovens e adultos, 
considerando a singularidade da experiência humana coletiva na construção e reprodução da 
realidade histórico-humano-social. 

Com base nestas demandas que, ainda não haviam sido sistematizadas, a partir do primeiro 
semestre de 2014 começamos a nos encontrar enquanto grupo de estudos para debater se 
obras de Marx e dos marxistas contribuíam para pensar as relações existentes entre Trabalho 
Educação e Educação de Jovens e Adultos. Neste percurso, começamos a discutir textos que 
nos ofereciam bases metodológicas sobre as características do materialismo histórico e 
dialético (PAULO NETO, 2011). 

Retomando a interpretação do Manifesto Marx e Engels (2008, p. 12) irão abordar que “o 
poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da 
classe burguesa como um todo”. Esta citação é de suma importância para compreender como 
a classe burguesa tem feito manobras de ações políticas para manter de maneira inabalável o 
seu “status quo”, ou seja, no mesmo estado em que já se encontrava. Passamos então a 
entender que ainda hoje o Estado não está para servir de fato as demandas advindas da 
sociedade como um todo, mas, para atender à classe que detém o poder econômico e político, 
que movimenta o giro da roda ideológica de dominação. 

Neste sentido, uma das obras que tem contribuído para compreender estas relações tem sido a 
“crítica da filosofia do direito de Hegel”, pois para Marx, Hegel parte do Estado e faz do 
homem o Estado subjetivado, em contrapartida, a democracia parte do homem e faz do Estado 
o homem objetivado. Marx ainda irá destacar que, do mesmo modo que a religião não cria o 



homem, mas o homem cria a religião, assim também não é a Constituição que cria o povo, 
mas o povo a Constituição. (MARX, 2013). 

Cabe ponderar acerca das relações entre o pensamento dos teóricos e os desdobramentos de 
suas reflexões. Para Marx, na contramão do pensamento hegeliano, o Estado é a composição 
das forças políticas e sociais. No pensamento de Gramsci, o Estado é a composição da 
sociedade civil mais a sociedade política, diferentemente do pensamento marxiano, que 
inverte a lógica hegeliana sobre o nascimento do Estado. Já para Hegel é o Estado que cria a 
sociedade civil, mas Marx, ao contrário de Hegel, destaca que é a sociedade civil que cria o 
Estado, ou seja, o que temos enquanto Estado advém da sociedade civil. 

Nesse contexto, o seio da sociedade se torna o celeiro fértil de onde surgem as forças 
ideológicas, que remontam às lutas e empoderamentos históricos de movimentos 
sociopolíticos divergentes, cuja coexistência tem sido banhada com desigualdades e 
pejorações contra a classe trabalhadora, tanto no cenário internacional quanto no nacional, e 
isso até os dias atuais.  

É neste sentido, que entendemos o pensamento de Marx e Engels (p.12) ao dizerem que “a 
burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário”. Essa classe, no 
momento das revoluções burguesas, mudou as estruturas societárias agindo, algumas vezes, 
com tamanha violência ao ponto de degolar alguns reis europeus. 

As mudanças estruturais ocorridas na Europa promovida pelos burgueses fez emergir os 
grandes problemas no que tange às relações de trabalho e isto fica claro quando Marx (2006, 
p. 50) destaca que “o capital só pode se multiplicar sendo trocado por força de trabalho, 
criando assim o trabalho assalariado. A força de trabalho do operário assalariado só pode ser 
trocada por capital, multiplicando-o”, e esse movimento socioeconômico acaba por fortalecer 
o poder do qual o trabalhador é escravo. Com isso, continua Marx, a “multiplicação do capital 
é, por isso, multiplicação do proletariado, isto é, da classe operária”.  

Refletindo acerca desse jogo de poder, o trabalhador fica a mercê das mazelas que são 
produzidas pela lógica do sistema capitalista. Se para Marx, no seu tempo e espaço, este era 
um dos principais fatores de ampliação do capitalista burguês, ou seja, a multiplicação e 
fortalecimento de capital nas mãos de poucos, nos dias atuais a ideologia neoliberal, e sua 
defesa da liberdade, finge defender o espaço dos indivíduos, mas na verdade defende o espaço 
do mercado, os lucros das grandes empresas, o processo de acumulação de renda, e reduz as 
políticas sociais e os direitos trabalhistas, promovendo a exclusão social, minimizando as 
ações que o Estado tem como responsabilidade e maximizando as qualidades que advém do 
sistema privado. Nesta lógica, o liberalismo busca legalizar o processo de aumento dos lucros 
das grandes empresas, promovendo o processo de acumulação de renda, ao mesmo tempo em 
que elimina os direitos dos trabalhadores formais e produz a exclusão social. 

Essas têm sido as primeiras incursões interpretativas que o GETREJA tem produzido a partir 
da leitura do Manifesto do Partido Comunista. Nesse sentido, buscamos compreender quais 



são as reais vozes que ecoam desta obra de Marx e Engels, pois o que estes autores buscam na 
sua trajetória intelectual é situar as mazelas que o sistema capitalista estava produzindo para 
um grupo enorme de trabalhadores. 

As vozes que ecoam do manisfesto do partido comunista 

Este texto de fato, apesar de ter sido escrito por Marx e Engels, traz à tona as vozes de 
milhares de trabalhadores que naquele momento específico viviam em condições precárias de 
sobrevida. Engels, em seu texto “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”, já havia 
destacado as condições horríveis que os trabalhadores ingleses passavam. Segundo este autor 
(2010, p. 70) 

Todas as grandes cidades têm um ou vários “bairros de má fama” onde se concentra 
a classe operária [...] Na Inglaterra, esses “bairros de má fama” se estruturam mais 
ou menos da mesma forma que em todas as cidades: as piores casas na parte mais 
feia da cidade; quase sempre, uma longa fila de construções de tijolos, de um ou 
dois andares, eventualmente com porões habitados em geral dispostas de madeira 
irregular. [...] Habitualmente, as ruas não são planas nem calçadas, são sujas, 
tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgotos ou canais de escoamento, 
cheias de charcos estagnados e fétidos. A ventilação na área é precária, dada à 
estrutura irregular do bairro e, como nesses espaços restritos vivem muitas pessoas, 
é fácil imaginar a qualidade do ar que se respira nessas zonas operárias [...]. 

Entendemos ser importante destacar esta citação de Engels pelo fato de que, no Manifesto 
Comunista, Marx e o próprio Engels estão fazendo emergir as vozes destes seres humanos que 
nesta descrição de Engels, percebe-se, que viviam em condições extremamente precárias.  

Em nossa interpretação e entendimento, são as vozes destes que os autores irão fazer ecoar no 
Manifesto Comunista, para que, não somente a classe operária tenha consciência de que 
pertence à maior classe de pessoas, mas para que, também a classe burguesa compreenda que 
a vida dos operários era tratada sem nenhum valor, a não ser o valor da força de trabalho 
desprendida para fazer com que as riquezas fossem aumentadas pela exploração do trabalho e 
por meio da mais-valia, de modo que os valores agregados aos produtos ficavam, 
invariavelmente, nas mãos da burguesia. Essa reflexão nos remete ainda aos tempos de agora, 
uma vez que a disseminação social da ideia de que a liberdade para o trabalho e para a escolha 
de caminhos laborais, políticos e econômicos compõe a tônica liberal, mas sua intenção real é, 
expressa quando empreende forjar na classe trabalhadora vigente ilusões de consumo, o ter 
pelo não ser, ou seja, os valores das pessoas passam a ser os valores das coisas que elas 
possuem, descaracterizando-as como seres humanos aos quais se deve respeito e dignidade 
para a qualidade de vida e o bem estar desses sujeitos.   

Engels (1961), no dicurso que fez na sepultura de Marx em 1883, destacará que uma das 
maiores contribuições desse autor foi ter descoberto “a lei do desenvolvimento da história 
humana”. A partir desta revelação de Engels, fomos levados a inferir que todo o caminho 
percorrido por Marx será o de enfatizar as mazelas produzidas pelo sistema capitalista. 



Talvez fosse a própria voz do proletariado que contrapõem as acusações da burguesia, ao 
dizer que os comunistas queriam abolir a exploração das crianças pelos pais no que tange o 
trabalho infantil. Marx e Engels (2008, p. 38-39) destacaram que, 

Vocês afirmam, porém, que queremos abolir os vínculos mais íntimos, na medida 
em que propomos substituir a educação doméstica pela social. Mas a sua educação 
também não é determinada pela sociedade? Por acaso vocês não educam através de 
relações sociais, através de ingerência direta ou indireta da sociedade, com a ajuda 
das escolas etc.? Os comunistas não inventaram a interferência da sociedade na 
educação; eles apenas modificam seu caráter e tiram a educação da influência da 
classe dominante. 

 

Estas são as vozes que têm ecoado pelos quatro cantos da atmosfera social, pois muito mais 
do que explorar as crianças nos afazeres domésticos e sociais é situar para esses sujeitos a 
importância do trabalho para as questões da produção da vida individual e coletiva. 

Talvez os burgueses não tivessem dimensão das condições que o trabalho infantil pudesse 
gerar nas famílias inglesas. Engels descreve que (2010, p. 241) “[...] Em todas as partes, a 
família desagrega-se por causa do trabalho feminino e infantil ou vê-se subvertida pelo 
desemprego do homem”. Além disso, Marx e Engels no manifesto irão pontuar as 
divergências sobre o formato de educação pensado pela classe burguesa que estavam naquele 
momento tecendo duras críticas sobre as ideias da educação comunistas. Para estes autores  

O palavrório burguês sobre a família e educação, sobre as relações estreitas entre 
pais e filhos, torna-se tanto mais repugnante quanto mais a grande indústria rompe 
todos os laços familiares dos proletários e as crianças são transformadas em simples 
artigos de comércios e instrumentos de trabalhos. (MARX; ENGELS, 2008, p. 39) 

Pistrak alguns anos depois de Marx irá entrar nesta discussão para tratar dos fundamentos da 
escola do trabalho. Para este autor o trabalho deve ser 

[...] um instrumento que capacite o homem a compreender seu papel na luta 
internacional contra o capitalismo, o espaço ocupado pela classe trabalhadora nessa 
luta e o papel de cada adolescente [no seu espaço] para travar a luta contra as velhas 
estruturas. A escola do trabalho fundamenta-se no estudo das relações do homem 
com a realidade atual e na auto-organização dos alunos (PISTRAK, 1981, p. 10).   

Nesse sentido, a escola do trabalho é destacada por Pistrak como “[...] resultado da prática 
pedagógica, da sistematização de uma experiência concreta” (p.10), o que para Marx e Engels 
seria algo importante para educar as crianças a partir de outros mecanismos educativos que 
não apenas o de servir à classe burguesa nas suas indústrias insalubres. Para esse pensamento 
de Marx e Engels cabe uma ponderação acerca da educação que emancipa o sujeito, que o 
capacita para exercitar de maneira consciente e consistente o movimento de reflexão-ação, 
que desenvolve nas pessoas o pensamento crítico em relação às suas experiências e às 
vivências de terceiros na sociedade, nos campos epistemológicos e também nos campos de 
trabalho. Na verdade, é o pensar livremente o trabalho a partir de reflexões e críticas que 
estejam pautadas na leitura de mundo que esses indivíduos poderão fazer, quando expostos a 
um tipo mais elevado de saber-fazer, quando seu processo instrucional formativo alcançar 



patamares cada vez mais elevados no que tange a sua emancipação para a vida produtiva em 
sociedade. 

Ainda relacionado à família, Marx e Engels destacam que a burguesia acusa os comunistas de 
quererem introduzir a comunidade das mulheres. A resposta sobre essa acusação é imediata. 
Para esses autores, “o burguês vê sua mulher como mero instrumento de produção. Ele ouve 
dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados de forma comum e conclui, 
naturalmente, que haverá comunidade de mulheres” (MARX, ENGELS, 2008, p 39). 
Continua Marx e Engels “ele não imagina que, nesse caso, trata-se precisamente de abolir o 
papel da mulher como simples instrumento de produção” (p. 39). 

Estas situações revelam que a mentalidade burguesa produz uma estrutura de pensar que 
abomina qualquer tipo de pensamento mais emancipatório. É neste sentido que, querem 
manter uma pátria para os trabalhadores, porém, “os trabalhadores não têm pátria” diz Marx e 
Engels (p. 40), pois o trabalhador em qualquer parte do mundo tende a ser explorado pelo 
capitalista burguês, o que faz a classe trabalhadora não possuir emancipação fixa. 

Nesse sentido, vale entender que “o domínio do proletariado fará com que tais contradições 
desapareçam ainda mais. A ação unificada do proletariado, pelo menos nos países civilizados, 
é uma das condições primordiais para sua emancipação” (p. 41), é o ecoar das vozes que 
advém do manifesto comunista. Tal unidade representa o despertar das massas para sua real 
condição de ente sócio-político-econômico-cultural que precisa, urgentemente, desenvolver 
mecanismos que possibilitem seu status de liberade emancipatória, de maneira que sua 
expressão seja percebida nas classes burguesas de maneira ordenada e assertiva, com vistas a 
imprimir naquela classe respeito e mudança de postura frente às necessidades da classe 
trabalhadora, buscando humanizá-la, e não escravizá-la direta ou indiretamente a partir de 
seus estrategemas mercadológicos.  

Entender ou compreender: experiências interpretativas sobre o manifesto comunista 

Interpretar é sempre um risco, neste sentido, nos arriscamos a caminhar pelas páginas do 
manifesto comunista mesmo sabendo que poderíamos nos acometer de equívocos 
interpretativos, mas sem deixar de levar em consideração que mesmo diante deste risco vale a 
pena buscar entender as ideias que Marx e Engels estão destacando nesta obra.  

O Manifesto nos levou a pensar nas relações de trabalho, entre os proletariados e a classe 
burguesa, seus reflexos nos dias atuais, em especial, para a classe trabalhadora de origem 
popular que, de certa forma, são sujeitos da atual modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, modalidade essa que, tem sido nosso foco de estudos no GETREJA. 

Na experiência da escrita, buscamos dialogar com os autores que tínhamos proximidade, pois 
nada mais importante do que compreender neste estudo que “o tudo está em tudo”. 
(RANCIÈRE, 2011). Dessa maneira, a partir de nossas leituras e estudos sobre o manifesto 
comunista podemos inferir que esta obra proporcionou, a quem teve acesso naquele momento 
da história e, nos dias de hoje, um reconhecimento de que somos sujeitos da nossa própria 



história, e com isto possibilitar aos sujeitos da modalidade EJA refletir sobre o seu entorno e 
passar a enxergar o mundo com outra lente. Neste sentido, corroboramos com Rancière (2011, 
p.41) ao destacar que: 

Um livro que é um todo; um centro ao qual se pode associar tudo o que se aprender 
de novo; um círculo no interior do qual é possível compreender cada uma dessas 
novas coisas, encontrar os meios de dizer o que se vê, o que se pensa disso, o que se 
faz com isso. Este é o primeiro princípio do Ensino Universal: é preciso aprender 
qualquer coisa e a isso relacionar todo o resto. Para começar, é preciso aprender 
qualquer coisa. 

É neste sentido, que compactuamos com Larrosa ao descrever a apresentação do texto de 
Rancière “O Mestre Ignorante” ao fazer a seguinte abordagem: 

A experiência, e não a verdade é o que dá sentido à escritura. Digamos, com 
Foucault, que escrevemos para transformar o que sabemos e não para transmitir o já 
sabido. Se alguma coisa nos anima a escrever é a possibilidade de que esse ato de 
escritura, essa experiência em palavras, nos permita libertar-nos de certas verdades, 
de modo a deixarmos de ser o que somos para ser outra coisa, diferente do que 
vimos sendo. (LARROSA E KOHAN, apud RANCIÈRE, 2011, p. 6). 

Mas, precisamos compreender que o ato da escrita requer de nós certa centralidade de 
produção, pois escrever não é somente um juntar de palavras, mas refletir sobre o sentido que 
as palavras têm para o processo de formação dos sujeitos. Entendemos ser nesse contexto que 
a abordagem de Rancière (2008, p. 72-73) faz sentido, pois 

[...] Talvez agora se compreenda melhor a razão dos prodígios do Ensino Universal: 
os recursos que põe em ação são simplesmente os de toda situação de comunicação 
entre dois seres racionais. A relação de dois ignorantes com o livro que eles não 
sabem, ler somente radicaliza esse esforço de todos os instantes, para traduzir e 
contra-traduzir os pensamentos em palavras e as palavras em pensamentos. Essa 
vontade que preside à operação não é uma receita de taumaturgo. Este é esse desejo 
de compreender e de se fazer compreender, sem o qual nenhum homem jamais daria 
sentido às materialidades da linguagem. É preciso entendercompreenderem seu 
verdadeiro sentido: não o derrisório poder de suspender os véus das coisas, mas a 
potência de tradução que confronta um falante a outro falante. É essa mesma 
potência que permite ao "ignorante" arrancar o segredo do livro "mudo". Não há, 
contrariamente ao ensinamento do Fedro, dois tipos de discursos, um dos quais 
privado do poder de "se socorrer a si próprio" e condenado a sempre dizer 
estupidamente a mesma coisa. Toda palavra, dita ou escrita, é uma tradução que só 
ganha seu sentido na contra-tradução, na invenção das causas possíveis para o som 
que ouviu ou para o traço escrito: vontade de adivinhar que se apega a todos os 
indícios, para saber o que tem a lhe dizer um animal racional que a considera como a 
alma de um outro animal racional. 

A importância em evocar essa citação, expressa o nosso entendimento em apontar a questão 
do significado das palavras e o sentido que as palavras possuem; ela pontua o que temos 
conseguido produzir de conhecimento sobre o texto de Marx, pois ao se produzir 
conhecimento a partir das relações que os sujeitos têm com os espaços e tempos, nos quais o 
mesmo se reconhece como um ser dotado de críticidade política e social, desvela-nos a 
pontencialidade que a interpretação sobre deteminado conteúdo pode nos proporcionar. 



É neste sentido que, o Ensino Universal contribui para pensar processos interpretativos no que 
tange textos de tamanha complexidade como o Manifesto do Partido Comunista produzido em 
um período em que havia na Europa, em especial, conflitos intensos entre a classe 
trabalhadora e a classe burguesa. 

Quando Marx e Engels convocam os trabalhadores do mundo todo para o sonoro “uní-vos”, 
contra as mazelas que estavam sendo produzidas pelo Sistema Capitalista, esses autores têm a 
consciência e defesa de que os trabalhadores indepedente de sua nacionalidade fazem parte de 
uma classe que sofre com os descasos da classe detentora dos meios de produção. É nesse 
contexto, que Marx e Engels (2008, p. 40) irão pontuar que “os trabalhadores não têm pátria”. 
“Não lhes pode tomar uma coisa que não possuem. Porém, ao conquistar o poder político, ao 
se constituir em classe dirigente nacional, o proletariado precisa constituir ele mesmo em 
nação; assim, ele continua sendo nacional, embora de modo algum no sentido burguês”.  

Nossos percursos de debate e escrita no interior do GETREJA nos fez compreender/entender 
que a atividade e a força explicitadas pelos autores do Manifesto Comunista têm revelado o 
quanto os trabalhadores de todo o mundo precisavam no passado e, ainda hoje, estarem 
unidos no intuito de lutar contra todas as mazelas que o sistema capitalista tem produzido em 
torno de desconsiderar a condição humanizada dos trabalhadores, e não serem tratados como 
máquinas que estariam apenas para cumprir uma função de peça substituível no processo 
produtivo. 

Para além dessa questão, precisamos enquanto grupo entender, que os autores focalizaram a 
importância da conciscência da classe em que estão inseridas. Para tal, destacam os autores 
“será necessária inteligência tão profunda para entender que, com a mudança das condições 
de vida das pessoas, das suas relações sociais, de sua existência social, também se modificam 
suas representações, concepções e conceitos, em suma, também sua consciência” (MARX e 
ENGELS, 2008, p. 41). 

As amarras que os comunistas enfrentavam junto à classe burguesa eram no intuito de fazer 
com que a consciência da classe trabalhadora pudesse elevar suas condições de apenas 
vendedor de sua força de trabalho, para a concepção de que é uma classe social que em 
quantitativo é muito superior aos burgueses. Para Marx e Engels (2008, p. 65)  

Os comunistas não ocultam suas opiniões e objetivos. Declaram abertamente que 
seus fins só serão alcançados com a derrubada violenta da ordem social existente 
que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os 
proletários não têm nada a perder nela, além de seus grilhões. Têm um mundo a 
conquistar. 

No limite deste texto, importa destacar que nas experiências interpretativas feitas pelo 
GETREJA/ESAB sobre o Manifesto do Partido Comunista, há um grande foco que teremos 
enquanto grupo de estudos, buscar reduzir para que nas próximas obras lidas e intrepretadas 
consigamos fazer mais relações entre o que estes autores situam para compreender/entender o 
quanto os escritos marxianos e marxistas podem nos proporcionar enquanto espaços proficuos 
de debates em torno dos problemas sociais produzidos, pela lógica do sistema capitalista 



burguês, em especial, nas relações entre os sujeitos centrais do GETREJA que são os jovens e 
adultos da modalidade EJA. 

 

 

Conclusão 

Este estudo nos permitiu transitar de forma sistematizada em uma das principais obras de 
Marx e Engels. Os debates feitos no interior do GETREJA têm nos permitido avançar no 
entendimento dos escritos destes autores e compreender como os mesmos têm contribuído 
para pensar as relações entre trabalho e educação e educação de jovens e adultos. 

Pensar que estes autores escreveram esta obra em 1847-1848 seria para muitos conservadores 
desperdício utilizá-los para compreender algumas dinâmicas da vida prática nas relações entre 
a classe trabalhadora e a classe burguesa, que o próprio Marx irá definir esta última como 
revolucionária para aquele momento da história da humanidade. 

Foi neste sentido, que o GETREJA tomou o Manifesto do Partido Comunista para, a partir 
dele, compreender as relações entre a classe trabalhadora e a burguesia, e chegamos às 
considerações de que, para ler as obras de Marx e Engels, é necessário compreender os 
caminhos que esses autores fizeram no intuito de entender a lógica da produção teórico-
prática e das ações conscientes que os mesmos realizaram nos seus percursos formativos, 
tanto como intelectuais, quanto como militantes das causas operárias. Com isso, estamos 
tomando outras obras para entender a real contribuição destes autores no processo de 
entendimento das relações produzidas entre o que o Marx e Engels pensavam e suas 
contribuições para o debate atual entre as classes em questão.  

No processo da escrita, buscamos enfatizar o objetivo central do GETREJA que é o de 
identificar elementos, teórico-metodológicos, presentes nas obras de Marx, Engels e os 
marxistas, que contribuam para análise das relações históricas entre trabalho, educação, 
cultura e o ensino de jovens e adultos, considerando a singularidade da experiência humana 
coletiva na construção e reprodução da realidade histórico-humano-social. Este objetivo tem 
proporcionado enquanto grupo fazer diversos movimentos interpretativos, para buscar um 
melhor entendimento das relações existentes entre trabalho e educação e educação de jovens e 
adultos. 
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