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RESUMO 
As  crises  política  e  econômica  brasileira  e mundial,  com  todas  as  suas  consequências,  têm  colocado 
questões  que  nos  obriga  repensar  e  ressignificar  conceitos,  categorias  e  práticas.  Se  por  um  lado  a 
contradição capital‐trabalho, não é a principal mola propulsora das  lutas sociais atuais, pela diversidade 
dos sujeitos, problemas e temas que compõem o cenário social brasileiro e mundial, por outro, ela ainda 
ocupa o  lugar da origem dos graves problemas que  impedem a  construção de uma vida digna para os 
trabalhadores. A categoria trabalho é fundamental no processo de constituição do ser social. Ela reveste‐
se  de  diversos  sentidos  e  significados  que  resultam  das  diferentes  relações  sociais  estabelecidas  em 
diferentes épocas da história da humanidade e deriva daí, portanto, a necessidade de sua compreensão 
para  a  construção de uma hegemonia  apoiada nos  interesses da  classe  trabalhadora. Nesse  sentido,  a 
análise  da  categoria  trabalho  realizada  no  artigo,  busca  entendê‐la  considerando  sua  dimensão 
ontocriativa e sua dimensão deformadora, bem como sua contribuição para a constituição do ser social e 
como princípio educativo. Reafirma‐se a centralidade da categoria trabalho na constituição do ser social 
apoiada  em  dimensões  teleológicas  secundárias,  nas  novas  formas  de  lutas  contemporâneas  e  nas 
contribuições  das  categorias  pesquisa,  interdisciplinaridade  e  problematização,  como  estratégias 
metodológicas para a construção de práticas educativas emancipadoras. O artigo constitui‐se em revisão 
bibliográfica  apoiada  em  pesquisas  recentes  sobre  formação  no  mestrado  profissional  e 
interdisciplinaridade. Estrutura‐se em torno de dois eixos centrais: a explicitação das categorias trabalho, 
ontologia  e  educação  em Marx  e  no  segundo  apresenta‐se  um  possível  caminho metodológico,  com 
algumas  categorias  pedagógicas,  tendo  em  vista  a  construção  de  uma  práxis  educativa  emancipadora. 
Considera‐se que as discussões de Marx sobre educação ainda são pertinentes e dão conta de esclarecer e 
apontar caminhos para  uma educação que contribua para a construção de um projeto de sociedade que 
contemple os interesses da classe trabalhadora. 
 
Palavras‐chave: Pensamento Marxiano; Trabalho; Ontologia; Educação; Práxis Educativa Emancipadora. 
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TRABALHO, ONTOLOGIA E EDUCAÇÃO - A ATUALIDADE DO PENSAMENTO 

MARXIANO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁXIS EDUCATIVA 

EMANCIPADORA 

       QUARESMA, Adilene Gonçalves1 

Resumo 

As crises política e econômica brasileira e mundial, com todas as suas consequências, têm colocado questões que 
nos obriga repensar e ressignificar conceitos, categorias e práticas. Se por um lado a contradição capital-trabalho, 
não é a principal mola propulsora das lutas sociais atuais, pela diversidade dos sujeitos, problemas e temas que 
compõem o cenário social brasileiro e mundial, por outro, ela ainda ocupa o lugar da origem dos graves 
problemas que impedem a construção de uma vida digna para os trabalhadores. A categoria trabalho é 
fundamental no processo de constituição do ser social. Ela reveste-se de diversos sentidos e significados que 
resultam das diferentes relações sociais estabelecidas em diferentes épocas da história da humanidade e deriva 
daí, portanto, a necessidade de sua compreensão para a construção de uma hegemonia apoiada nos interesses da 
classe trabalhadora. Nesse sentido, a análise da categoria trabalho realizada no artigo, busca entendê-la 
considerando sua dimensão ontocriativa e sua dimensão deformadora, bem como sua contribuição para a 
constituição do ser social e como princípio educativo. Reafirma-se a centralidade da categoria trabalho na 
constituição do ser social apoiada em dimensões teleológicas secundárias, nas novas formas de lutas 
contemporâneas e nas contribuições das categorias pesquisa, interdisciplinaridade e problematização, como 
estratégias metodológicas para a construção de práticas educativas emancipadoras. O artigo constitui-se em 
revisão bibliográfica apoiada em pesquisas recentes sobre formação no mestrado profissional e 
interdisciplinaridade. Estrutura-se em torno de dois eixos centrais: a explicitação das categorias trabalho, 
ontologia e educação em Marx e no segundo apresenta-se um possível caminho metodológico, com algumas 
categorias pedagógicas, tendo em vista a construção de uma práxis educativa emancipadora. Considera-se que as 
discussões de Marx sobre educação ainda são pertinentes e dão conta de esclarecer e apontar caminhos para  uma 
educação que contribua para a construção de um projeto de sociedade que contemple os interesses da classe 
trabalhadora. 

Palavras-chave: Pensamento Marxiano; Trabalho; Ontologia; Educação; Práxis Educativa Emancipadora. 

 

Introdução 

As crises política e econômica brasileira e mundial, com todas as suas consequências, têm 

colocado questões que nos leva a repensar e ressignificar conceitos, categorias e práticas. Se 

por um lado a contradição capital-trabalho não é a principal mola propulsora das lutas sociais 

atuais, pela diversidade dos sujeitos, problemas e temas que compõem o cenário social 

brasileiro e mundial, por outro, ela ainda ocupa o lugar da origem dos graves problemas que 

impedem a construção de uma vida digna para os trabalhadores. 

A categoria trabalho é fundamental no processo de constituição do ser social. Ela reveste-se 

de diversos sentidos e significados que resultam das diferentes relações sociais estabelecidas 

                                                            
1 Doutora  em  Educação pelo  Programa de  Pós‐graduação Conhecimento  e  Inclusão  Social da  Faculdade de 
Educação da UFMG. Professora no Programa de Pós‐graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento 
Local  e no Curso de  Pedagogia do Centro Universitário Una. Doutora  em  Educação pelo  Programa de  Pós‐
graduação Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da UFMG. 
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em diferentes épocas da história da humanidade e deriva daí, portanto, a necessidade de sua 

compreensão para a construção de uma hegemonia apoiada nos interesses da classe 

trabalhadora. 

Nesse sentido, a análise da categoria trabalho realizada no artigo, busca entendê-la 

considerando sua dimensão ontocriativa e sua dimensão deformadora, bem como sua 

contribuição para a constituição do ser social e como princípio educativo. Reafirma-se a 

centralidade da categoria trabalho na constituição do ser social apoiada, como nos diz Lukács 

(1979), em dimensões teleológicas secundárias, nas novas formas de lutas contemporâneas e 

nas contribuições das categorias pesquisa, interdisciplinaridade e problematização, como 

estratégias metodológicas para a construção de práticas educativas emancipadoras. 

O artigo constitui-se em revisão bibliográfica apoiada na pesquisa da autora no doutorado, 

concluído em 2011, e em pesquisas recentes sobre interdisciplinaridade e estrutura-se em 

torno de dois eixos centrais: a explicitação das categorias trabalho, ontologia e educação em 

Marx e no segundo apresenta-se um possível caminho metodológico, com algumas categorias 

pedagógicas, tendo em vista a construção de uma práxis educativa emancipadora. Considera-

se que as discussões de Marx sobre educação ainda são pertinentes e dão conta de esclarecer e 

apontar caminhos de uma educação que contribua para a construção de um projeto de 

sociedade que contemple os interesses da classe trabalhadora.  

 

1 A dimensão ontológica do trabalho em Marx e  sua concepção de educação 

Discutindo o conceito de essência humana em Marx, Vasquez (2007, p. 401), diz que o 

trabalho é para Marx a essência do homem, sua realidade. Porém, “quando Marx se volta para 

a realidade histórica social, só vê essa essência – diferentemente de Hegel – por seu lado 

negativo”, ou seja, nas condições reais que os homens mantêm com seus produtos, com sua 

atividade e com os outros homens (os não-trabalhadores) na produção, essa essência do 

homem só se realiza como essência alienada ou negada. 

Por essência alienada, Vasquez (2007, p. 416) diz que em Marx o quadro seria o seguinte: 

sujeito que se aliena – o trabalhador; caráter de sua atividade - prático; produto desta atividade 

- um objeto real - o produto do trabalho; esfera da alienação - o trabalho humano; conteúdo da 

alienação - desumanização do trabalhador; ação inversa do objeto sobre o sujeito - o produto 

do trabalho se volta contra seu produtor e o que se aliena - essência humana. Assim, “o 
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homem (o trabalhador) aliena sua essência em uma relação prática, material – o trabalho – 

com a natureza que determina certa relação entre os homens (o trabalhador e o não-

trabalhador)”(VASQUEZ, 2007, p. 417). 

E uma vez que Marx, segundo Vasquez (2007, p. 402), ao longo dos Manuscritos, esboça “um 

tratamento histórico do problema, já que Marx formula tanto a questão da origem da negação 

da essência humana como a de sua reapropriação” e “se o trabalho alienado – como forma 

concreta, real, dessa negação – aparece vinculado em sua origem à propriedade privada,” 

sendo a propriedade privada mais efeito do que causa dessa negação, as formulações de Marx 

acerca da essência humana, segundo Vasquez (2007, p. 402), são: “a) o homem tem uma 

essência; b) sua essência é o trabalho; c) essa essência só se realiza em sua existência como 

essência alienada; d) portanto, a essência do homem está divorciada da sua existência; e) a 

essência do homem nunca se deu efetiva, real ou historicamente”. Portanto, a análise da 

categoria trabalho em Marx, compreende o seu lado negativo e positivo, compreende o 

processo de negação e de reapropriação da essência humana. 

Outros conceitos importantes para a análise da categoria trabalho são os conceitos de trabalho 

produtivo e improdutivo. Segundo Marx (1980), a visão capitalista de trabalho produtivo tem 

por referência a produção de mercadoria e de mais-valia, sendo que:  

 

Trabalho produtivo no sentido da produção capitalista é o trabalho 
assalariado que, na troca pela variável do capital (a parte do capital 
despendida em salário), além de reproduzir essa parte do capital (ou o valor 
da própria força de trabalho), ainda produz mais-valia para o capitalista. Só 
por esse meio, mercadoria ou dinheiro se converte em capital, se produz o 
capital. Só é produtivo o trabalho assalariado que produz capital (MARX, 
1980, p. 132). 

 

Assim, trabalho, na produção capitalista, é trabalho produtivo (que produz mercadoria 

imediatamente), assalariado (pelo qual, ao vender sua força de trabalho, o trabalhador recebe 

um pagamento que é determinado pelo capitalista), alienado (do produto, do processo e nas 

relações com os homens entre si). 

Em relação ao trabalho produtivo e improdutivo, apesar de ambos produzirem valor de uso, 

terem utilidade, produtivo para o capital é o trabalho que produz mercadoria, valor de troca 

imediata e improdutivo o que não produz valor de troca imediatamente.  
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Ou seja, o trabalho produtivo para o capital é o que gera mais-valia, através da objetivação em 

mercadoria como valor de uso e de troca. Na medida em que gera valor de troca, gera mais-

valia e valoriza o capital, o trabalho e o trabalhador são produtivos, ou seja, ambos valorizam 

o capital, executam trabalho produtivo.  

Nesse sentido, a dimensão política, econômica e social do trabalho constituem-se no 

capitalismo para a produção do capital, da mais-valia, da mercadoria, ou seja, é a relação de 

trabalho estabelecida e não o tipo de produto envolvido, que determina a produtividade do 

trabalho no capitalismo. Na produção capitalista, a partir do entendimento de que trabalho 

produtivo é o trabalho que produz mercadoria e mais-valia, toda a organização da produção e 

das relações de trabalho vão se orientar no sentido de controle, por parte do capitalista, do 

processo de trabalho, da força de trabalho e do produto do trabalho do trabalhador. Além 

destes aspectos, o salário que se paga também determina a exploração e o controle do 

capitalista sobre o trabalhador. Assim, segundo Marx (1980), salário é “nome especial dado 

ao preço da força de trabalho, ao que se costuma chamar preço de trabalho; não é mais do que 

o nome dado ao preço dessa mercadoria especial que só existe na carne e no sangue do 

homem” (MARX, 1980, p.17). E acrescenta: “o salário não é portanto a parte que o operário 

tem na mercadoria que ele produziu. O salário é a parte das mercadorias já existentes, com 

que o capitalista compra uma certa quantidade de força de trabalho produtivo” (op. cit., p.18). 

Portanto, quem determina o seu salário é o empregador, pois o critério do burguês para medir 

o lucro é o custo da produção e, nesse processo, o menor custo deve ser com o trabalhador, 

com a sua força de trabalho. Foi assim no capitalismo industrial e ainda é assim. 

Segundo Marx (1980, p. 24), “as flutuações dos preços das mercadorias, em geral 

correspondem às flutuações dos salários. Porém, dentro dos limites dessas flutuações, o preço 

do trabalho será determinado pelo custo de produção, pelo tempo de trabalho que é necessário 

para produzir essa mercadoria que é a força de trabalho”. Mas qual é o custo de produção da 

força de trabalho? “É o custo necessário para conservar o operário como operário e para fazer 

dele um operário.” Aqui, por exemplo, justifica-se a tese da escola que prepara apenas para o 

trabalho a classe trabalhadora que nunca será classe dirigente. 

Portanto, é “por isso que o preço do seu trabalho será determinado pelo preço dos meios de 

subsistência necessários” (idem, p.25). Os valores dos salários constituem-se em formas de 

controle e exploração da força de trabalho no capitalismo, bem como de desmotivação, 
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insatisfação e de sentimento de desvalorização por parte de uma grande maioria dos 

trabalhadores. Isso não seria um conteúdo importante a ser discutido na escola? 

Os valores diferenciados atribuídos ao trabalho na sociedade capitalista vão seguir, também, 

uma escala de valor e categorização entre trabalho produtivo e improdutivo e a divisão técnica 

e social do trabalho. A dualidade da escola, que se sustenta na dualidade estrutural da 

sociedade, e a estratificação dos cursos no interior do sistema educacional, também 

contribuem para essa diferenciação dos valores do trabalho. No tocante à divisão técnica do 

trabalho, segundo Marx (1980), 

 

É mesmo peculiar ao modo de produção capitalista separar os diferentes 
trabalhos, em consequência também o trabalho mental e o manual – ou os 
trabalhos em que predomina um qualificativo ou o outro – e reparti-los por 
diferentes pessoas, o que não impede que o produto material seja o produto 
comum dessas pessoas ou que esse produto comum se objetive em riqueza 
material; tampouco inibe ou de algum modo altera a relação de cada uma 
dessas pessoas com o capital: a de trabalhador assalariado e, no sentido 
eminente, a de trabalhador produtivo (MARX, 1980, p. 405). 

 

Porém, mesmo que a organização do modo de produção capitalista se oriente pela divisão 

técnica do trabalho, este ainda carrega em si a unidade das capacidades mentais e intelectuais. 

Nenhum trabalho está desprovido totalmente de uma destas duas dimensões. Ou como diz 

Gramsci (Caderno 12, p.18), “[...] em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e 

degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade 

intelectual criadora.” Esta é a primeira tese que aqui se levanta e se defende como aquela a 

orientar a discussão sobre o trabalho na sociedade capitalista atual. Em relação à dimensão 

ontocriativa do trabalho, Marx considera que nele o homem: 

 

[...] põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, 
cabeça e mãos - a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-
lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e 
modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve 
as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das 
forças naturais (MARX, 2002, p. 211). 

 

Para Marx, trabalho constitui-se em processo de transformação da natureza pelo homem, que 

também se transforma ao imprimir suas capacidades físicas e intelectuais na tentativa de dar 
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utilidade aos recursos da natureza para a vida humana. Dessa forma a dimensão ontocriativa 

do trabalho se constitui, pois engloba a possibilidade de transformação pelo homem dos 

recursos da natureza para fins úteis à vida humana, além da possibilidade de utilização de suas 

capacidades físicas e intelectuais nesse processo. Pode-se afirmar que esta dimensão 

ontocriativa da categoria trabalho, independente da forma de organização da produção e das 

relações de trabalho, persiste, mesmo na produção capitalista, pois existe no processo de 

trabalho, esta possibilidade de uso de suas forças físicas e intelectuais para a transformação 

dos recursos da natureza. 

O processo de transformar a natureza não só cria novos espaços, produtos, objetos, mas fatos, 

relações sociais, histórias, processos de mudança no mundo, novas técnicas, tecnologia. É a 

partir do ato de interagir com o meio natural e social que as transformações se dão, as técnicas 

são aprimoradas, tecnologias são desenvolvidas e novos conhecimentos são construídos. 

Segundo Menezes Neto (2001, p.33), “o trabalho é a base do processo civilizatório, 

produzindo, quando considerado na totalidade social, as formas de sociabilidade humana”. 

Existe uma unidade homem-natureza-homem que, no trabalho, como ação mediadora dessa 

relação, produz sentidos. Marx (1987) diz que o homem é imediatamente ser natural e como 

ser natural vivo está em parte dotado de forças naturais, de forças vitais, sendo assim um ser 

natural ativo; sendo que estas forças existem, como disposição e capacidades, como instintos. 

Tal dependência não é apenas no que se refere à sobrevivência física, biológica, fisiológica, 

mas de sentido de vida, de realização pessoal, de humanização, ou seja, “ser objetivo, natural, 

sensível e ao mesmo tempo ter fora de si objeto, natureza, sentido, ou inclusive ser objeto, 

natureza e sentido para um terceiro, se equivalem” (MARX, 1987, p. 206). 

Assim, existe uma relação interdependente entre homem-natureza-homem. Marx exemplifica 

essa relação com a fome que, “é a necessidade (Bedurfnis) confessa que meu corpo tem de um 

objeto que está fora dele e é indispensável para a sua integração e para a sua exteriorização 

essencial” (MARX, 1987, p. 206), ou seja, sem comida o homem adoece, não vive, não se 

integra socialmente, não se exterioriza e, no processo de depender da comida, ele não depende 

somente da natureza, mas dos homens que, na relação com a natureza mediada pelo trabalho, 

produzem a comida. Dessa forma, estão sempre em estreita relação de dependência homem-

natureza-homem. 
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Para Marx, esta relação com o que está fora de si possibilita ao homem ser um ser natural, ou 

seja, “um ser que não tem nenhum objeto fora de si não é um ser objetivo. Um ser que não é, 

por sua vez, objeto para um terceiro ser não tem nenhum ser como objeto seu, isto é, não se 

comporta objetivamente, seu ser não é objetivo. Um ser não objetivo é um não-ser” (MARX, 

1987, p. 207). Nesse sentido, somos natureza e homens, objetos um do outro. Para Marx 

então, ser objetivo pressupõe ser efetivo, ser sensível, realizar-se para além da imaginação, 

para além da abstração e nesse processo padecemos. Mas qual seria o sentido desse 

padecimento? 

Assim, o trabalho como relação homem-natureza-homem, no qual o homem exterioriza 

criatividade, imaginação, desejos, acionando suas dimensões física, intelectual, psicológica, 

social, moral, sentimental, cultural, econômica, política, comporta e possibilita ao homem não 

apenas ser natural, mas ser natural humano, “isto é, um ser que é para si próprio e, por isso, 

ser genérico, que enquanto tal deve atuar e confirmar-se tanto em seu ser como em seu saber.” 

(MARX, 1987, p. 207); ou seja, o homem na relação com a natureza humaniza-se e se põe 

para si e para os outros, atuando e confirmando enquanto ser e em seu saber, crenças, valores, 

desejos.  

Para Vasquez (2007, p. 407) “o homem é um ser que produz socialmente, e nesse processo se 

produz a si mesmo. Este autoproduzir-se – como processo no tempo – faz dele um ser 

histórico”. Portanto, é um ser que produz, produz socialmente e produz no tempo e nas 

relações sociais com os outros homens, fazendo história, fazendo-se, ou seja, “a história 

humana nada mais é do que a história da práxis do homem”. 

A história configura-se como o processo de nascer constante do homem enquanto ser 

naturalmente social, pois se o mundo natural e social não se apresentam inicialmente 

adequados ao homem, cabe a este, a partir da atividade do trabalho que ao longo da história da 

humanidade transforma natureza e homem, nascer dia-a-dia tentando adequar a natureza e a 

sociedade a seus interesses, ou seja, a essência humana precisa ser reapropriada. 

Portanto, na tentativa do resgate da dimensão ontocriativa do trabalho, da reapropriação da 

essência humana é que se considera importante a contribuição de Lukács (1979) para essa 

discussão a partir da obra “Ontologia do ser social – os princípios ontológicos fundamentais 

de Marx”, na qual esse esclarece os princípios ontológicos do ser social a partir do trabalho. 
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Nesse sentido, a primeira questão colocada por Lukács (1979, p. 14-15) em relação à obra de 

Marx, refere-se aos Manuscritos Econômico-Filosóficos, nos quais, a originalidade inovadora 

reside no fato de que, “pela primeira vez na história da filosofia, as categorias econômicas 

aparecem como as categorias da produção e da reprodução da vida humana, tornando assim 

possível uma descrição ontológica do ser social sobre bases materialistas.” 

Sendo assim, o ponto de partida da ontologia marxiana do ser social, segundo Lukács (1979, 

p.17), tem em primeiro lugar “o ser social – em seu conjunto e em cada um dos seus 

processos singulares – pressupõe o ser da natureza inorgânica e orgânica.” Existe, portanto, a 

compreensão de um ser individual e social, com vida e sem vida, organizado ou não. E ainda: 

“Não se pode considerar o ser social como independente do ser da natureza, como antíteses 

que se excluem, o que é feito por grande parte da filosofia burguesa quando se refere aos 

chamados “domínios do espírito” e mais:” As formas de objetividade do ser social se 

desenvolvem, à medida que surge e se explicita a práxis social, a partir do natural, tornando-

se cada vez mais claramente sociais. Esse desenvolvimento, porém, é um processo dialético, 

que começa com um salto, com o pôr teleológico do trabalho, não podendo ter nenhuma 

analogia na natureza”, ou seja, o ser se realiza na práxis social que parte da transformação da 

natureza pelo trabalho, que o constitui então em ser social. 

Ao trabalhar, transformamos natureza, construímos coisas, modificamos espaços, relações, 

situações e pessoas. Nesse processo nos envolvemos e também nos transformamos, nos 

formamos ou nos deformamos. Os elementos constitutivos da categoria trabalho são: possuir 

a dimensão teleológica, produzir valor, transformar o meio natural e social e integrar 

capacidade física e intelectual, mesmo na produção capitalista. Para Lukács (1979) com o 

trabalho tem-se o ser social. 

O pôr teleológico do trabalho configura-se como uma mediação de primeira ordem e em torno 

desta se organizam as mediações de segunda ordem: política, cultura, educação, etc. O 

interessante nessa proposição de Lukács (1979) é que a categoria trabalho não perde sua 

centralidade. Esta se configura entre as mediações de segunda ordem das quais sofre 

interferência e nas quais interfere, processo esse que se constitui em uma totalidade. E 

acrescenta: 

Tão – somente na medida em que o desenvolvimento do ser social, em sua 
forma ontologicamente primária, ou seja, no campo da economia (do 
trabalho), produz um desenvolvimento das faculdades humanas, tão- somente 
então é que seu resultado – como produto da auto-atividade do gênero 
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humano ganha um caráter de valor, o qual se dá conjuntamente com sua 
existência objetiva e é indissociável dessa (LUKÁCS, 1979, p. 87). 

 

E explica que nesse contexto, ao se atribuir ao trabalho e às suas conseqüências - imediatas e 

mediatas – uma prioridade com relação a outras formas de atividade, o faz num sentido 

puramente ontológico. Outra questão é que, tomada desta forma, ou seja, como uma primeira 

posição teleológica, possibilita uma análise que a integra às outras posições teleológicas, tanto 

numa dimensão ontocriativa, quanto deformadora.  

No que tange à educação, em Marx (2002) a discussão sobre a educação da classe operária 

tem como contexto a intensificação rápida do modo de produção capitalista que determina um 

novo processo de trabalho no qual o trabalhador agora vende a sua força de trabalho; uma 

nova organização política, tendo os Estados Nacionais e a burguesia na condução política, 

econômica, social e cultural da sociabilidade que decorre desse novo modo de produzir. Outro 

fator importante é a integração da ciência ao processo produtivo, sendo, portanto, defendida 

por Marx a sua apropriação pelos trabalhadores. 

A educação para o trabalhador, segundo Marx (2002), deve integrar educação intelectual, 

educação corporal e tecnologia, tomando o trabalho como princípio educativo, buscando a 

união entre trabalho intelectual e trabalho manual, e entre ciência e técnica para levar os 

trabalhadores à compreensão técnico-científica dos processos produtivos e para a construção 

de uma nova conformação social orientada sob o projeto da classe trabalhadora. Tal 

concepção de educação visa substituir o indivíduo parcial por um indivíduo integral e se 

insere no contexto maior de luta pelo poder político da classe operária de inserção no processo 

produtivo e no processo político.  

A educação, ao integrar formação intelectual, tecnológica e corporal e tomando por referência 

o contexto e o processo produtivo, possui o objetivo político, social e econômico de recolocar 

o trabalhador no controle do processo de produção material e simbólico. O trabalho, na 

concepção marxiana, articulado à educação, além de princípio educativo, constitui-se como 

ponto de partida para a superação da condição de classe expropriada. 

Em relação ao conteúdo da educação, no que se refere às ciências, a discussão apresentada por 

Marx e Engels (1978, p. 237) é de que, no futuro, “haverá apenas uma única ciência”. A ideia, 

portanto, é de união das ciências em oposição à sua separação, a partir da divisão do trabalho. 

Essa discussão tem por base o mundo como atividade simultaneamente concreta e subjetiva, 
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enfim, como prática. Para a ciência do homem, o seu objeto imediato, é a natureza, sendo que 

natureza e homem se integram, pois este encontra a consciência e o conhecimento em si 

próprio e na ciência da natureza em geral. Assim, não existe dicotomia entre ciência natural e 

ciência do homem, daí não existir dicotomia entre trabalho manual e intelectual, educação 

geral e profissional, teoria e prática. Formulam as expressões realidade social da natureza, 

ciências naturais humanas ou ciências naturais do homem como equivalentes. Verifica-se 

aqui, o princípio da interdisciplinaridade em Marx. 

Em relação a esta questão, Lukács (1979, p. 15) faz a seguinte afirmação: “Marx reconhece 

uma só ciência, a ciência da história, que engloba tanto a natureza quanto o mundo dos 

homens”. O ponto de partida da ontologia marxiana do ser social, segundo Lukács tem em 

primeiro lugar, “o ser social - em seu conjunto e em cada um dos seus processos singulares - 

pressupõe o ser da natureza inorgânica e orgânica." Não se pode considerar o ser social como 

independente do ser da natureza, como antíteses que se excluem, o que é feito por grande 

parte da filosofia burguesa quando se referem aos chamados ‘domínios do espírito’. E mais: 

 

As formas de objetividade do ser social se desenvolvem à medida que surge e 
se explicita a práxis social, a partir do natural, tornando-se cada vez mais 
claramente sociais. Esse desenvolvimento, porém, é um processo dialético, 
que começa com um salto, com o pôr teleológico do trabalho, não podendo 
ter nenhuma analogia na natureza. Com o ato da posição teleológica do 
trabalho, temos em si o ser social. O processo histórico da sua explicitação, 
contudo, implica a importantíssima transformação desse ser em-si num ser 
para-si; e, portanto, implica a superação tendencial das formas e dos 
conteúdos de ser, meramente naturais, em formas e conteúdos sociais mais 
puros, mais específicos (LUKÁCS, 1979, p. 17). 

 

Nesse sentido, através do trabalho tem-se o ser social. Tomá-lo como princípio educativo 

então, visa compreender a relação ciência da natureza e ciência do homem de forma 

integrada; significa levar o sujeito à análise e reflexão do processo de trabalho no contexto 

social e da práxis humana, tendo em vista a transformação da consciência do ser em-si para o 

ser para-si. Tal processo só se efetiva a partir de uma formação que considere todas as 

dimensões que envolvem o trabalho e o ser humano. 

Aqui aparece a dimensão da totalidade na análise marxiana que busca integrar as dimensões s 

da totalidade do ser, e apreendê-la em todas as suas intricadas e múltiplas relações, no grau da 

máxima aproximação possível e isso determina a sua diferença com o empirismo que valoriza 

instintivamente a realidade imediatamente dada, de forma singular, apenas apreendendo 
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relações de fácil percepção sem as contradições e relações que esta estabelece. A totalidade, 

na análise marxiana, segundo Lukács (1979), compreende o realmente existente com suas 

inter-relações dinâmicas que vão constituir complexos mais abrangentes extensivamente e 

intensivamente. 

Esse entendimento do real permite tratar os conhecimentos em suas áreas específicas, na 

interrelação, na integração, na intensidade que as ligam entre si e no aprofundamento de cada 

uma para a compreensão da realidade, do objeto, do fenômeno, da natureza, do ser. 

Do ponto de vista metodológico então, Marx, segundo Lukács, separa dois complexos, ou 

seja, o ser social que existe independente do fato de que seja ou não conhecido corretamente; 

e o método para captá-lo no pensamento, da maneira mais adequada possível. Assim, o 

método que ele apresenta, toma a realidade, o objeto, na sua totalidade, contraditoriedade, 

dinamicidade e historicidade. Sendo assim, quando Marx diz que não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser, mas ao contrário, o seu ser social é que determina sua 

consciência, o mundo das formas de consciência e seus conteúdos não são vistos apenas como 

um produto direto da estrutura econômica, mas da totalidade do ser social. Portanto, uma 

educação que integre conhecimentos sociais, culturais, políticos com conhecimentos 

científicos e técnicos do processo produtivo, aliada à educação corporal, com um método que 

considera a totalidade, a contraditoriedade, a historicidade e a dinamicidade da realidade, 

pode levar à intervenção mais consciente na realidade, ou seja, a uma práxis revolucionária. 

Assim, para além da formação que integra educação intelectual, tecnológica e corporal, Marx 

reivindica uma educação que leve à práxis revolucionária. 

Para Lukács (1979, p. 52), “um mérito histórico da teoria de Marx é o de ter trazido à tona a 

prioridade da práxis, sua função de guia e de controle em relação à consciência." E 

acrescenta: Marx simplesmente integra o quadro do desenvolvimento das forças produtivas, 

que na economia é apresentado de modo apenas factual, no quadro igualmente objetivo (em 

sua substância) dos efeitos exercidos por esse desenvolvimento econômico sobre os homens 

nele envolvidos (os quais produziram praticamente). Assim, Lukács mostra que Marx no livro 

I de O Capital, por exemplo, faz as análises econômicas num plano científico rigoroso e 

exato, abrindo continuamente perspectivas fundadas, de tipo ontológico, sobre a totalidade do 

ser social. 

Segundo Manacorda (2000), os textos explicitamente pedagógicos de Marx e Engels não são 

numerosos, mas são relevantes e indicam a presença de discussão acerca da educação, 
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principalmente nos seguintes documentos: Os princípios do comunismo; O Manifesto do 

Partido Comunista; As Instruções aos Delegados; O capital, principalmente na 4ª seção- 

capítulo XII; A crítica ao Programa de Gotha e nota à Margem ao Programa do Partido 

Operário Alemão. Segundo ele, o ponto definitivo da pedagogia marxiana seria a união entre 

ensino e trabalho. A referência ao ensino tecnológico é mais presente do que o politécnico e, 

nesse sentido, a abordagem que Marx dá ao trabalho na relação com o ensino, transcende a 

caracterização pedagógico-didática, ou seja, conforme Manacorda (2000, p. 15): 

 

Quem ainda quiser considerar óbvia e não-nova essa sua hipótese de unir 
ensino e trabalho, que outros desejaram ou praticaram antes ou depois dele, 
considere, pelo contrário, como nele o trabalho transcende, exata e 
necessariamente, toda caracterização pedagógico-didática para identificar-se 
com a própria essência do homem.  

 

Essa transcendência configura-se na análise que Marx faz do trabalho na sociedade capitalista 

e de todas as transformações e contradições postas pela mesma; da prioridade dada à 

tecnologia e não à politecnia; do conceito de omnilateralidade, que significa o 

desenvolvimento de todas as dimensões e de que é a partir da integração do ensino com o 

trabalho que o trabalhador poderá adquirir condições de tomar a direção política da sociedade. 

No tocante ao homem omnilateral marxiano, segundo Manacorda (2000, p. 78), “a exigência 

da omnilateralidade, de um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os 

sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua 

satisfação”, faz frente à realidade da alienação humana em todos os sentidos, posta pelo modo 

de produção e pelas relações sociais na sociedade capitalista. Assim, “as implicações 

pedagógicas que tudo isso comporta, podem expressar-se, em síntese, na afirmação de que, 

para a reintegração da omnilateralidade do homem, se exige a reunificação das estruturas da 

ciência com as da produção.” (MANACORDA 2000, p. 85) 

Defende-se, portanto, que as ideias de Marx sobre educação compreendem um processo 

formativo que, ao integrar educação intelectual, corporal e tecnológica compreenda todas as 

dimensões do desenvolvimento humano, tomando o conceito de omnilateralidade como 

integrador dessa formação, mas com o objetivo da práxis humana, o que faz necessário 

integrar a este processo todos os espaços nos quais os homens fazem história, ou seja, o 

sindicato, o partido, a sociedade em geral, na perspectiva da práxis revolucionária, uma vez 
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que para Marx, tal educação deveria garantir à classe trabalhadora a direção política e 

econômica da sociedade. Com base nessas questões relativas à formação humana, colocadas 

por Marx, os teóricos e pedagogos socialistas, tentaram, após a Revolução Russa de 1917, 

construir a primeira experiência de educação socialista.  

Também, a partir de Marx, Saviani (2005) formula a Pedagogia Histórico-crítica, cuja 

fundamentação e metodologia considera-se atuais e necessárias como alternativa à Pedagogia 

das Competências que orienta a educação brasileira atualmente. 

Para Saviani (2005) é a práxis social, a realidade, os problemas reais da vida do aluno, da 

sociedade, a “atualidade” (PISTRAK, 2009) que se constituem como ponto de partida e de 

chegada do processo educativo e para o qual precisa-se de uma pedagogia, denominada por 

Saviani (2005), de Pedagogia Histórico-Crítica: 

 

Nessa nova formulação a educação é entendida como mediação no seio da 
prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de 
partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método 
pedagógico que parte da prática social em que professor e aluno se encontram 
igualmente inseridos ocupando, porém, posições distintas, condição para que 
travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamentos da solução 
dos problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos 
intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social 
(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 
compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 
elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse) (SAVIANI, 2005, 
p.263). 

 

 

Porém, considera-se que à concepção de educação marxiana e à pedagogia histórico-crítica 

precisam ser integradas a pesquisa, a problematização e a interdisciplinaridade, em um 

movimento de ressignificação dessas categorias, tendo em vista que estas foram apropriadas 

pela pedagogia burguesa em favor da adequação da escola ao modelo flexível de produção. 

Nesse sentido, apresenta-se a seguir, os princípios e as possibilidades que essas categorias 

apresentam para a construção de uma prática educativa emancipadora. 
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2 Pesquisa, Problematização e Interdisciplinaridade: contribuições para a educação a 

partir da integração com a perspectiva pedagógica marxiana 

 

Em relação à pesquisa como princípio educativo toma-se por referência a discussão de Demo 

(2006) na qual ele apresenta a pesquisa como princípio educativo e articulador da práxis com 

os conhecimentos. Ao ir à realidade investigar e conhecer um fenômeno com base na pesquisa 

é possível entender como de fato esse fenômeno acontece na realidade, compreender suas 

causas, características e consequências bem como formas de interagir e transformar a 

realidade. A esse aspecto acrescenta-se a possibilidade que a pesquisa como princípio 

educativo apresenta para a formação da autonomia didática do aluno, da formação das 

capacidades de análise e síntese críticas dos conhecimentos e da realidade, bem como a 

aquisição de capacidades de dialogar, trabalhar em equipe e relacionar-se. 

Em relação à metodologia da problematização seus objetivos e princípios básicos são: 1. 

formar profissionais que se percebam como cidadãos participativos em uma sociedade 

democrática e que tenham compreensão crítica da realidade e estejam dispostos a transformá-

la; 2.Educação como processo de formação para a transformação da realidade; 3. Alunos e 

professores como sujeitos da práxis; 4. O objetivo é levar o estudante a tomar consciência de 

seu mundo e agir intencionalmente para transformá-lo; 5. Intencionalidade na direção e na 

orientação do processo do conhecimento, valorizando a capacidade de pensar do aluno em 

interação com sua trajetória pessoal, seu contexto de vida e de aprendizagem; 6. Protagonismo 

aos estudantes em seu processo de aprender; 7. Utilização do trabalho coletivo, participativo e 

colaborativo em todas as etapas de ensino/aprendizagem (FREITAS, 2012).  Na metodologia 

da problematização o problema exige reflexão crítica, busca de conhecimentos para entendê-

lo e chegar às possíveis soluções.  

Em relação à interdisciplinaridade, para Mangini e Mioto (2009, p.211), foi com a crise do 

capitalismo da década de 1970 que, ao provocar a mudança do modelo Taylorista-fordista de 

produção para o modelo Toyota, “[...] se pode visualizar, em meados da década de 1970, o 

desenvolvimento das pesquisas formais sobre a interdisciplinaridade no mundo do 

conhecimento, afinando-se com um momento de mudança de paradigma no mundo da 

produção”. Existem vertentes diferentes em relação à compreensão e a prática interdisciplinar, 

são elas:  
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a vertente humanista defende que a realização de um diálogo ecumênico e 
reflexivo entre as várias áreas do conhecimento necessita de uma mudança de 
espírito dos sujeitos envolvidos no empreendimento interdisciplinar. A 
vertente da complexidade realiza uma crítica epistemológica à ciência 
contemporânea e defende diferentes propostas de integração disciplinar, a 
partir da incorporação da temática da complexidade e da perspectiva 
sistêmica. A vertente social crítica dirige sua análise para a dimensão 
histórica e social da produção do conhecimento, consoante com a perspectiva 
marxista que postula estar à ciência moderna subordinada à lógica da divisão 
social e técnico-científica do trabalho no modo de produção capitalista. A 
interdisciplinaridade se configura, nessa última vertente, como uma 
necessidade, mas também e, sobretudo, como um problema (MANGINI; 
MIOTO, 2009, p. 209-210). 

 

Ou seja, se se tem por base a concepção marxiana de educação, a vertente social crítica 

interdisciplinar parece a mais indicada, pois postula a interdisciplinaridade a partir da análise 

histórica e social do processo de produção do conhecimento, bem como da crítica à divisão 

social e técnica do trabalho. 

Em relação aos conceitos, para Japiassu (1976, p.74), “a interdisciplinaridade caracteriza-se 

pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas 

no interior de um mesmo projeto de pesquisa”, ou seja, além da interação entre as disciplinas 

e conhecimentos deve haver uma postura de troca entre os especialistas. A troca entre os 

especialistas além de facilitar a integração possibilita avanços mais significativos e rápidos 

em relação à produção de novos conhecimentos ou em relação à solução de um determinado 

problema, pois o olhar para a questão em pauta não fica circunscrito apenas a uma área.  

Pombo (2006), diz que a interdisciplinaridade existe, sobretudo, como prática que se traduz 

em diferentes experiências interdisciplinares de investigação pura e aplicada em diferentes 

espaços acadêmicos e não acadêmicos. A interdisciplinaridade envolve a integração dos 

conhecimentos das diversas áreas e posturas de diálogos entre os especialistas para a 

compreensão e resolução de um problema e produção de novos conhecimentos. 

Ou seja, considera-se que as categorias pesquisa, problematização e interdisciplinaridade, 

podem ser integradas às práticas pedagógicas que tomem por referência a concepção 

marxiana de educação na perspectiva de contribuir para uma Formação Humana Integral 

Emancipadora. 

Esse movimento de ressignificação dessas categorias à luz das discussões de Marx sobre 

educação é necessário, também, para demarcarmos o campo dos sentidos e das finalidades 

desses conceitos na educação atualmente, uma vez que estes conceitos são apropriados pela 
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Pedagogia das Competências, tendo em vista seus sentidos e finalidades. Nesse sentido, ver 

Oliveira et al (2009) sobre o debate entre a Pedagogia das Competências e a Pedagogia 

Crítico-dialética. 

 

3 Considerações finais 

O artigo partiu da tese de que a discussão de Marx sobre trabalho, ontologia e educação, ainda 

é atual e apresentou categorias epistemológicas e pedagógicas importantes, que colocadas em 

ação e articuladas ao pensamento marxiano sobre educação, podem contribuir para a 

construção de práticas educativas emancipadoras, foram elas: pesquisa, problematização e 

interdisciplinaridade. 

Nesse sentido, o processo formativo a ser construído precisa tomar a práxis social global 

como ponto de partida, a partir da contextualização, da problematização, da pesquisa sobre as 

diversas questões, temas, problemas que a constituem e de forma interdisciplinar buscar 

compreendê-la e transformá-la .  

Outro desafio é fazer a crítica contundente à Pedagogia das Competências que se apropria 

dessas categorias e as ressignificam em função dos seus interesses. O debate atual sobre a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC, por exemplo, tem se constituído em espaço 

importante para esse enfrentamento, bem como a recente reforma do Ensino Médio. 
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