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RESUMO

Pensar  a  educação  a  partir  da  tradição  marxista  coloca,  inicialmente,  a  questão  da  capacidade  do 
marxismo de  interrogar setores diversos da teoria social, suas contribuições possíveis, tanto sob o ponto 
de  vista  da  crítica,  como  da  elaboração  positiva.  Como  filosofia,  lógica,  crítica  da  economia  política,  o 
marxismo apresenta, em sua estrutura, uma teia de conceitos articulados que pretendem, em acordo com 
o melhor  espírito  filosófico,  desvelar  o  que  há  por  sob  as  aparências  dos  fenômenos  imediatamente 
dados.  Isso porque, ao marxismo, enquanto  tradição  filosófica, subjaz uma bem definida epistemologia, 
bem posicionada sob o ponto de vista  lógico e que tem na ontologia materialista (MARX, 2015, LUKÁCS, 
2012) seu ponto de partida no tratamento dos diversos objetos aos quais se  lança. Nessa ontologia, que 
tem no ser social seu horizonte principal de indagações, o trabalho é princípio elementar. É um conceito 
chave, no exame do qual podemos perceber tanto os mecanismos de aprisionamento da consciência, da 
reificação, como de suas possibilidades emancipatórias. Antônio Gramsci, ao posicionar o trabalho como 
princípio  educativo  (1976a,  1976b  e  2000a),  gira  as  reflexões  sobre  a  educação  para  o  núcleo mais 
importante de  sua  função  social, qual  seja, a  formação do  ser  social,  i. é, de um  ser  cuja existência  se 
constrói na práxis  (FRIGOTTO, 2005). Um  ser político, no  sentido de que  se  constrói,  como  sujeito, na 
relação com outros sujeitos, mediados pela liberdade e a constante construção de si na totalidade social 
(LESSA, 2015). Mas essa perspectiva político‐educacional, por ser dinâmica e assumir diferentes conteúdos 
(ou, conforme trabalha Marx, diferentes expressões sociais) demanda a epistemologia dialética como um 
guia  constante.  Nossa  pesquisa  consiste  precisamente  nisso:  mapear  geneticamente  a  epistemologia 
marxiana, articulando o conceito gramsciano de trabalho como princípio educativo com a ontologia do ser 
social (LUKÁCS, Idem). Com esse trabalho acreditamos poder contribuir com os debates contemporâneos 
sobre a  relação do  trabalho  com a educação  (MORAES, 2013; FRIGOTTO, 2005, 2010, 2013; CIAVATTA, 
2005; MÉSZÁROS, 2005).  Isso pois o  trabalho, enquanto expressão  social, pode, a depender da  função 
social  que  assume  (RUBIN,  1984),  estruturar  tanto  uma  educação  libertária  como,  também,  mera 
reprodutora das relações de dominação típicas da forma social na qual é praticada. Porquanto, segundo 
nossa hipótese de  trabalho,  torna‐se mister a crítica do conceito de  trabalho como princípio educativo, 
visando, assim, eliminar sua polissemia externa, por meio de sua estruturação epistemológica interna.  
 

Palavras‐chave:  trabalho  como  princípio  educativo;  trabalho;  educação;  ontologia;  dialética; 
epistemologia; práxis. 
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TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO: UMA INVESTIGAÇÃO DO 

CONCEITO GRAMSCIANO A PARTIR DA ONTOLOGIA DO SER SOCIAL DE 

GYÖRGY LUKÁCS 

Cristiano José da Silva1. 

 

Resumo 

Pensar a educação a partir da tradição marxista coloca, inicialmente, a questão da 
capacidade do marxismo de interrogar setores diversos da teoria social, suas contribuições 
possíveis, tanto sob o ponto de vista da crítica, como da elaboração positiva. Como filosofia, 
lógica, crítica da economia política, o marxismo apresenta, em sua estrutura, uma teia de 
conceitos articulados que pretendem, em acordo com o melhor espírito filosófico, desvelar o 
que há por sob as aparências dos fenômenos imediatamente dados. Isso porque, ao marxismo, 
enquanto tradição filosófica, subjaz uma bem definida epistemologia, bem posicionada sob o 
ponto de vista lógico e que tem na ontologia materialista (MARX, 2015, LUKÁCS, 2012) seu 
ponto de partida no tratamento dos diversos objetos aos quais se lança. Nessa ontologia, que 
tem no ser social seu horizonte principal de indagações, o trabalho é princípio elementar. É 
um conceito chave, no exame do qual podemos perceber tanto os mecanismos de 
aprisionamento da consciência, da reificação, como de suas possibilidades emancipatórias. 
Antônio Gramsci, ao posicionar o trabalho como princípio educativo (1976a, 1976b e 2000a), 
gira as reflexões sobre a educação para o núcleo mais importante de sua função social, qual 
seja, a formação do ser social, i. é, de um ser cuja existência se constrói na práxis 
(FRIGOTTO, 2005). Um ser político, no sentido de que se constrói, como sujeito, na relação 
com outros sujeitos, mediados pela liberdade e a constante construção de si na totalidade 
social (LESSA, 2015). Mas essa perspectiva político-educacional, por ser dinâmica e assumir 
diferentes conteúdos (ou, conforme trabalha Marx, diferentes expressões sociais) demanda a 
epistemologia dialética como um guia constante. Nossa pesquisa consiste precisamente nisso: 
mapear geneticamente a epistemologia marxiana, articulando o conceito gramsciano de 
trabalho como princípio educativo com a ontologia do ser social (LUKÁCS, Idem). Com esse 
trabalho acreditamos poder contribuir com os debates contemporâneos sobre a relação do 
trabalho com a educação (MORAES, 2013; FRIGOTTO, 2005, 2010, 2013; CIAVATTA, 
2005; MÉSZÁROS, 2005). Isso pois o trabalho, enquanto expressão social, pode, a depender 
da função social que assume (RUBIN, 1984), estruturar tanto uma educação libertária como, 
também, mera reprodutora das relações de dominação típicas da forma social na qual é 
praticada. Porquanto, segundo nossa hipótese de trabalho, torna-se mister a crítica do conceito 
de trabalho como princípio educativo, visando, assim, eliminar sua polissemia externa, por 
meio de sua estruturação epistemológica interna.  

Palavras-chave: trabalho como princípio educativo; trabalho; educação; ontologia; 
dialética; epistemologia; práxis. 

                                                            
1 Mestrando do programa de Pós‐graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), 
sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Henrique Silveira Fernandes. 
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Introdução 

A obra de Marx e toda a tradição que nela se baseia têm, nos últimos 150 anos, 

influenciado a cultura mundial de modo intenso. Presente nos mais diversos campos de 

estudos e das organizações sociais, também por essa influência, sofre ataques e defesas que, 

em ambos os casos, eventualmente atinge apenas parte de seus juízos (FAUSTO, 1983)2. É 

comum, tanto aos críticos como aos apologetas, concentrarem-se em um princípio específico3 

de sua obra, parcializando-a, tornando-a alvo de um cerco que, ao final, demonstrará sua 

incapacidade de dar conta do real, ainda que em sua dimensão social, em razão da diversidade 

desse. 

Para garantir, então, que o tratamento de um tema específico da Educação seja 

analisado sem as parcialidades dos discursos ideológicos, acreditamos ser estratégica a 

articulação do conceito gramsciano com o marxismo enquanto sistema filosófico, sem perder 

de vista, naturalmente, que ao marxismo a separação entre teoria e práxis é, de per si, um 

equívoco filosófico4. 

Temos, portanto, a necessária tarefa de bem fundamentar nosso trabalho com uma 

sólida estruturação epistemológica, que possa apresentar de forma clara os nexos entre a 

discussão sobre temas educacionais com uma ontologia filosófica. 

                                                            
2 Esse é contexto dos estudos de Ruy Fausto em sua  trilogia Marx,  lógica e política. Em seu projeto de uma 
reconstrução possível da dialética, discute com eminentes autores que trataram dos sentidos da dialética para 
a  teoria  social  ao  longo do  século XX, entre os quais  constam Merleau‐Ponty  (As Aventuras da Dialética) e 
Sartre  (Crítica  da  razão  dialética).  Essa  discussão,  que  recoloca  o  debate  sobre  a  epistemologia  hegeliana 
durante a década de 1840 na Alemanha, na qual Marx toma parte decisiva, nos parece ainda seminal para que 
pensemos  a  contribuição  gramsciana  à  educação,  em  especial  no  tocante  ao  conceito  de  trabalho  como 
princípio educativo. 
3 Como  é o  caso da  ênfase dada  a um  aspecto  específico da obra de Marx,  como  a  tradição  althusseriana 
intentou, abrindo uma perspectiva crítica monotemática a respeito da contribuição do pensamento marxiano. 
4  Pensamos  aqui  na  famosíssima  décima  primeira  tese  contra  Feuerbach,  na  qual Marx  crítica  o  idealismo 
filosófico que se resumia a interpretar o mundo, cabendo, pois, ao filósofo, a tarefa de transformá‐lo. 
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A esse propósito, os textos de Gramsci sobre a educação5 são de suma importância. 

Em primeiro lugar, porque seus escritos sobre a educação a coloca no quadro de uma 

perspectiva socialmente totalizante, garantindo-lhe, com correção, sua posição de esfera de 

formação política e emancipatória, como instância política à conquista e exercício da 

liberdade. Também, como um segundo aspecto, destaca-se a argúcia de Gramsci ao ligar a 

educação ao núcleo ontológico da obra de Marx, ao situar o trabalho como um princípio da 

educação enquanto práxis política por excelência (FREIRE, 1981). 

Gramsci nos relaciona, com o conceito de trabalho como princípio educativo, ao 

centro da economia-política marxiana, mas também às nascentes de sua filosofia, sua 

estruturação lógica e seus objetos. Em nosso entendimento, trata-se de uma condição 

elementar de toda a abordagem marxista sobre a educação o domínio da forma lógica da 

filosofia marxiana e seus desdobramentos conceituais. 

Tais desdobramentos trazem um aspecto característico da epistemologia marxiana: os 

conceitos não são substâncias fixas, com um conteúdo específico, aos quais cumpre à teoria 

sua descrição. Com efeito, a questão metodológica está intimamente ligada à ontológica, de 

modo que a percepção materialista do real indica as relações entre os objetos, e como esses, 

em sua contínua evolução processual, sofrem modificações em suas aparências. O que temos, 

então, ontologicamente dado e epistemologicamente representado são expressões ou formas 

que se mutacionam in consequentia, tornando a realidade ontológica uma totalidade que 

abrange a todos, segundo certos princípios (RUBIN, Idem; MARX, Idem, LUKÁCS, Idem; 

FAUSTO, 1981, 1983). Tanto esses princípios como a totalidade a que se referem são, por 

sua vez, também expressões dadas no tempo, o que recusa, terminantemente, a cristalização 

de qualquer um deles para um transcendentalismo ahistórico (MARX, Idem). 

                                                            
5 Em especial (GRAMSCI, 1976a, 1976b e 2000a), já citados supra. 
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Para o educador marxista, então, a educação não é somente uma importante instância à 

prática da liberdade, como, também, é sua expressão. Mas a liberdade, em Marx, é uma 

condição de possibilidade, e pode ser mantida assim, como mera virtualidade. O trabalho, 

como atividade que funda a humanidade enquanto histórica e livre, pode, sob uma totalidade 

específica, ter essa faculdade sequestrada. É precisamente isso que ocorre quando o trabalho 

tem como expressão dominante a forma mercadoria, sob a qual o seu produto (valor de uso), 

que deveria ser sua objetivação enquanto expressão de sua liberdade, apenas pode existir 

como negativo de um outro qualquer, aparecendo abstratamente como valor de troca. É um 

processo sintético, no qual uma atividade facultativamente livre é negada em seu cerne, 

tornando-a o contrário de si, alienando-a. Os processos por meio dos quais essa alienação 

ocorre se expressam em todos os níveis da realidade social, e não apenas na produção de 

mercadorias. O ambiente econômico-produtivo, com efeito, é apenas a instância onde mais 

claramente podemos reconhecer seu mecanismo. Mas ele possui uma forma, uma lógica das 

relações sociais que penetra todos os demais domínios da realidade social. 

No caso específico da educação, quando dizemos que ela assume a forma mercadoria, 

não se quer dizer apenas que ela aparece socialmente sob uma relação social mercantil, como 

produto à venda. Essa é apenas a aparência da mercadoria quando se realiza como tal no 

mercado, enquanto exemplar abstrato e indistinto de uma massa de mercadorias (MARX, 

1971). Para nossa pesquisa, todavia, o que nos interessa são os condicionamentos que anulam 

a liberdade da ação educacional em sua gênese, isto é, como negação de sua liberdade no 

próprio ato que sequestra dos sujeitos do processo educacional sua liberdade potencial. 

Por isso, segundo nossa proposta de estudo, o conceito gramsciano de trabalho como 

princípio educativo é de extrema importância, pelas razões seguintes: 
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1- Como um princípio, o trabalho coloca, na base da educação, uma sistemática 

filosofia do ser social, implicando uma ontologia e uma epistemologia, tornando o 

sequestro da forma mercadoria um fenômeno reconhecível durante a práxis 

educacional. 

2- Outros conceitos como bloco histórico, hegemonia, escola unitária, práxis surgem 

como expressões necessárias à urdidura do sistema, prevenindo a parcialidade da 

aplicação dos mesmos e, portanto, sua corrupção. Nesse sentido, se pensamos os 

conceitos como representações ideais de objetos reais e sua processualidade 

imanente, sua aplicação parcial necessariamente resultará na cristalização de certos 

conteúdos, tornando-os substâncias fixas, em flagrante abandono à epistemologia 

dialética. Esta, necessariamente, exige uma visão totalizante, que reconhece as 

substâncias apenas como aparências momentâneas de um movimento imanente. 

3- Se se previne o sequestro da forma mercadoria, tornando o trabalho um princípio 

educativo e como prática da liberdade, necessariamente temos de nos 

comprometer com uma interação educacional entre sujeitos [não potenciais, mas 

livres, em ato]. Isso implica a adoção de uma educação radicalmente democrática, 

nas quais os sujeitos possam se exteriorizar segundo suas mais autênticas 

aspirações. A democracia, aqui, é condição metodológica elementar para a 

afirmação da educação como práxis, isto é, como processo de afirmação e 

construção do ser social. 

4- Sendo democrática, a educação é necessariamente política, ou seja, prática entre 

sujeitos que expressa a liberdade e a objetiva na realidade social. Esse sentido da 

política, como relação social básica entre sujeitos livres, é algo que o conceito 

gramsciano postula já em seu princípio, tornando possível a estruturação de ações 

concretas na educação que representem esse projeto emancipatório. 
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Temos, portanto, o seguinte escopo desse trabalho: a apresentação sistemática dos 

fundamentos filosóficos do conceito gramsciano de trabalho como princípio educativo. A 

partir dessa fundamentação, em diálogos com as obras de Marx, Engels e Lukács, 

projetarmos, como propedêutica, os desdobramentos políticos que tal conceito pode assumir 

nas discussões sobre uma educação democrática e emancipatória (Moraes, 2013a; Freire, 

1981, Gramsci, 1973; 1976), que possa se contrapor à tendência de uma concepção 

pedagógica fetichizada, que enxerga na preparação profissional o horizonte único da 

formação educacional. 

A importância da questão ontológica para o conceito de trabalho como princípio 

educativo. 

O conceito gramsciano de trabalho como princípio educativo nos remete, num outro 

plano, ao conceito de trabalho em geral, inserindo nossa pesquisa no cerne de duas das 

questões mais importantes da tradição marxista: a teoria do valor em Marx e a ontologia do 

ser social de Lukács (2015)6. 

Com efeito, as consequências políticas da teoria do valor presentes n´O Capital7 

(MARX, 1971), supõem uma base antropológico-filosófica na qual o trabalho consistirá em 

elementos fundantes a qualquer política emancipatória possível – em razão de seu estatuto 

ontológico. Contudo, em nossa pesquisa, tanto o acabamento ao conceito de trabalho dado 

n´O Capital como suas matrizes nas obras de juventude de Marx servirão como base a nosso 

estudo sobre Gramsci8. Nossa estratégia consistirá em lançar mão da centralidade do conceito 

de trabalho na ontologia lukacsiana como fundamento epistemológico acerca das 

                                                            
6 Teoria apresentada em obra de mesmo nome, concebida no curso dos anos 1960, considerada a mais 
consistente do filósofo húngaro.  
7 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Nessa pesquisa nos referimos constantemente ao livro I, 
especialmente à formação da teoria do valor-trabalho. Detalhamentos nas referência bibliográficas. 
8 Cf.:.RAGO FILHO, Antonio. A crítica ao idealismo: política e ideologia. In: Curso livre Marx-Engels. A 
criação destruidora. Org. José Paulo Netto. 1º Ed. São Paulo: Boitempo, Carta Maior, 2015. Pp. 31 a 54. 
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possibilidades políticas que o conceito de trabalho – em sentido estrito, isto é, como princípio 

educativo – pode assumir quando orientado a organizar possíveis ações políticas no campo da 

Educação9. Reafirmando: a correta direção política que ações educacionais podem acolher a 

partir do princípio educativo do trabalho depende de uma estruturação epistemológica de sua 

função na antropologia filosófica na qual se baseia (GRAMSCI, 1982, p. 129). 

A ambivalência do trabalho sob a forma mercadoria. 

Com efeito, para a tradição teórica que liga Marx, Gramsci e Lukács, o trabalho, sob o 

capitalismo, traz uma ambivalência – representada pelo duplo caráter da mercadoria: se, por 

um lado, o trabalho, tomado em si mesmo, é civilizador e potencialmente uma externalização 

da humanidade criativo-teleológica do produtor10, terá essa sua qualidade imediata 

sequestrada sob a forma-mercadoria, quando sua liberdade radicada no valor de uso é 

transformada em equivalente geral, transferindo seu sentido criativo para a esfera circulante 

na qual será realizado como valor de troca (MARX, Idem, Cap. 1, Seção IV; RUBIN, Idem, 

Cap. 2). Nesse contexto, a teleologia potencial (LUKÁCS, 2013, p. 45 e seguintes) que o 

trabalho traz em toda ação humana de externalização de suas capacidades criativas descola-se 

do sentido possível que o autor desse trabalho eventualmente pudesse dar à atividade, 

tornando-o uma circularidade perceptível apenas no seu sentido enquanto valor de troca 

(RUBIN, Idem, Cap. I a IV e VII). Um sentido social, sem dúvida, mas de uma sociabilidade 

entre coisas, na qual as pessoas figuram apenas como suportes para o movimento reificado 

das mercadorias11. A própria força de trabalho, a seu turno, ainda que mantenha sua 

                                                            
9 A esse propósito diz Mészáros (2005, p.67): “Não pode haver uma  solução  efetiva  para  a autoalienação  do  
trabalho  sem  que  se  promova, conscienciosamente,  a  universalização  conjunta do  trabalho  e  da  
educação.” 
10 Tais referências, articuladas à crítica da relação capital-trabalho, projeta uma abertura possível para se pensar a 
educação para além de mera reprodutora da circularidade típica dessa relação, indicando, possivelmente, um 
desenho da formação educacional que permita, mais ousadamente, formar as bases para a superação do ciclo de 
dominação no qual o trabalho está encerrado na sociedade capitalista. 
11 Falamos aqui da teoria da reificação de Marx. Com efeito, apesar de conhecer sua origem nos estudos críticos 
de Marx sobre a filosofia do direito de Hegel durante os anos 1842-44, culminando n´O Capital, é com Lukács 
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potencialidade criativa – porque teleológica – já se acha sequestrada desse sentido civilizador, 

na medida em que é privada da liberdade fundamental ao seu exercício, porquanto nasce já 

como mercadoria12, cuja realização dependerá das demandas ocasionais do mercado de 

trabalho13. 

Nesse quadro, desenhado pela crítica marxiana ao conceito de trabalho desde os 

Manuscritos de 1844 até sua culminância n´O Capital, julgamos oportuno associar aos 

debates sobre a educação a crítica mais geral da sociabilidade capitalista (PARO, 2008). O 

intento de isolar a educação sob uma perspectiva especializada que prescinda dessa crítica 

geral – resultará numa parcialidade lógica cujo resultado tornará invisível as determinações 

que as relações sociais tomam quando se articulam a camadas mais complexas da sociedade 

civil14. Apesar de parecer evidente que a educação está articulada a esferas políticas e 

econômicas específicas da sociedade na qual opera, acreditamos haver uma conexão entre os 

resultados possíveis à teoria segundo a plataforma epistemológica na qual erige-se. 

                                                                                                                                                                                          
que esse conceito ganha uma envergadura filosófica terminante. Até porque, a profícua conexão da elaboração 
d´O Capital com os Manuscritos de 1844 só foi possível após a publicação destes em 1932. 
12 Isso porque o homem, sob a lógica da mercadoria, representado por seu trabalho, é concebido como 
mercadoria força de trabalho. Ora, à mercadoria, para a sua realização como equivalente geral, cabe o mercado. 
A educação, então, consistirá na instância propedêutico-preparatória dessa mercadoria potencial. 
13 Destarte, a sociedade burguesa ahistoriciza – porque particulariza - um elemento ontológico universalizante da 
própria existência do homem, quando imprime a esse elemento a lógica da mercadoria: “(...) como para o 
homem socialista toda a assim chamada história universal nada mais é do que a produção do homem pelo 
trabalho humano, o vir-a-ser da natureza para o homem tem assim a prova evidente, irrefutável, de seu 
nascimento de si mesmo, de seu processo de origem”. (MARX, 1978. P. 15). 
14 Essa é uma questão epistemológica de base, para a qual Lukács já chamara atenção em seu texto As 
antinomias do pensamento burguês (LUKÁCS, 1974, p. 129): “Estas interdependências têm uma importância 
decisiva  para a questão que pomos, pois houve, nas mais diversas épocas e sob as mais diversas formas, um 
‘racionalismo’, isto é, um sistema formal que, na sua coesão, se orientava no sentido dos fenômenos, mas 
naquilo que estes têm de apreensível, produtível e, portanto, dominável, previsível e calculável pelo 
entendimento. Surgem, todavia, diferenças fundamentais, conforme os materiais a que se aplica esse 
racionalismo, segundo o papel que lhes cabe no conjunto do sistema de conhecimentos e finalidades humanas. O 
que há de novo no racionalismo moderno é que ele reivindica para si – e essa reivindicação desenvolve-se com o 
decurso da sua evolução – ter descoberto o princípio de conexão entre todos os fenômenos que se opõem à vida 
do homem na natureza e na sociedade. Pelo contrário, todos os racionalismos anteriores nunca passaram de 
sistemas parciais. ” A referência aos chamados usos regulativo e constitutivo da razão, em Kant, é evidente, 
assim como o título do capítulo, que se refere ao núcleo da Dialética transcendental, na Crítica da Razão pura. 
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Como exemplo, pensamos especificamente em dois encaminhamentos possíveis que a 

teoria pode tomar quando se pensa a educação ou, de modo mais geral, as tendências da 

sociedade capitalista em geral. 

Se, por um lado, pensarmos o trabalho como um princípio educativo sem que o 

vejamos sob o prisma ontológico que a filosofia marxiana postula, tornando-o a base de uma 

apropriação do indivíduo de suas potencialidades criativas, acreditamos haver o sério risco de 

apenas estarmos a sofisticar, quando muito, o nível da capacitação técnica do trabalho sem 

que a relação capital-trabalho seja afetada (PARO, 2006) – tornando a remetência a Gramsci 

algo remoto e distorcido (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2004). É o que ocorre, como demonstra 

Ramos, 2004, quando o trabalho como princípio educativo pode derivar tanto para uma 

pedagogia interessada nas demandas do capital, formando homens-máquina às suas fileiras 

produtivas (MARX, 2015) ou, inversamente, à formação integral que concebe a produção 

material da vida uma expressão de afirmação da liberdade por meio da objetivação do ser 

social (LESSA, 2015). Esse deslize do sentido que o conceito pode sofrer se baseia 

justamente na ideia marxiana de categorias como expressões de relações sociais imanentes, 

que aparecem como objetos fixos. Quando o conceito de trabalho surge como fundamento 

educativo, como princípio, é mister então que sua abordagem siga a exposição dessas relações 

imanentes pois, tal como ocorre em sua manifestação econômico-social sob a forma-

mercadoria, na educação ele poderá se enfeixar nos limites de uma formação 

profissionalizante, reprodutora justamente daquilo que pretendia negar, isto é, afirmação da 

liberdade do educando em formação. Por essa razão acreditamos que a abordagem 

epistemológica deve conduzir as aplicações particulares do conceito, garantindo sua 

perspectiva emancipatória.15 

                                                            
15 Em História e Consciência de Classe (1974, Introdução), Lukács enfatiza a importância epistemológica do 
método dialético-materialista à apreensão da totalidade do real. Essa perspectiva da totalidade, de clara 
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Eixos estruturantes 

Pretendemos trabalhar, nessa pesquisa, a matriz que, segundo nosso entendimento, fornece os 

elementos mais importantes tanto do complexo conceitual de Gramsci como o de Lukács: a 

crítica da sociedade civil de Marx em relação àquela proposta por Hegel. Temos, então, três 

momentos históricos, que serão tratados em quatro modulações teóricas: 

1- A estruturação de todo o nosso estudo basear-se-á na crítica marxiana à filosofia do direito de 

Hegel (Cf. Netto, in Marx 2015). A inversão materialista, operada por Marx sob influência de 

sua leitura de Feuerbach a respeito da projeção hegeliana do particular em direção ao 

absoluto, especificamente em sua fase de autoexílio em Paris nos anos de 1842-1844, para nós 

estrutura a referência lógica que permite a abordagem do conceito de trabalho que marcará 

toda a obra posterior de Marx e, especialmente, fundamenta toda a crítica da economia 

política. Essa propedêutica lógico-metodológica nos parece fundamental em razão da 

necessidade de se manter, na elaboração da crítica ao conceito de trabalho como princípio 

educativo, preservada a análise de um eventual desvio filosófico, que resultará em 

perspectivas políticas fetichizadas16 em relação à lógica interna da relação capital trabalho 

(PARO, 2012). 

2- Dessa crítica marxiana à filosofia do direito de Hegel emana, em nossa percepção, 

as bases teóricas para a elaboração gramsciana de sua teoria sobre a sociedade 

civil, extremamente importante para uma correta e proba conceituação do princípio 

educativo do trabalho e possíveis políticas públicas elaboradas a partir desse 

princípio. Com efeito, é nesse embate filosófico que remonta à década de 1840, 

                                                                                                                                                                                          
inspiração hegeliana, constitui a distinção fundamental entre uma teoria cujo movimento lógico escapa da visão 
reificada, daquela que dessa resulta, consequência da apreensão parcial do real. 
16 A teoria do fetichismo da mercadoria traz, em Marx (1971, p. 79 e seguintes), um duplo sentido: no primeiro 
caso, representa a visão cindida que a lógica da mercadoria imprime à relação capital-trabalho (Ibid., p. 48), 
ocultando seus mecanismos internos; num outro plano, a própria teoria pode incorrer em fetichismo, na medida 
em que substancializa uma determinada categoria (em nosso interesse nesse projeto: o trabalho) sem capturá-la 
em suas interações dialéticas. 



11 
 

que articula Hegel, Feuerbach e Marx, que projetamos a matriz do quadro 

conceitual gramsciano no qual os conceitos de trabalho, práxis, hegemonia e bloco 

histórico terão sua armação. Esse é o segundo momento histórico aludido: as 

reflexões gramscianas refletem a centralização do trabalho e da educação como 

modeladores da força de trabalho como mercadoria uma prioridade das reflexões 

sobre a educação. Ainda mais, pensamos ser de fundamental importância esse 

estudo em razão da tendência contemporânea da crítica da educação em recorrer a 

esse sentido fetichista da educação para o trabalho17, especialmente na projeção da 

dualidade da educação como propedêutico-acadêmica e profissionalizante 

(GRAMSCI, 1982; DCN/2013, 2013, págs. 154, 171, 208 e 214). 

3- Da mesma base teórica extraída da polêmica de Marx com a filosofia do direito de 

Hegel entendemos, também, estar o vetor para a elaboração de Lukács do conceito 

de trabalho como fundante ontológica do ser social. Especificamente, acreditamos 

ser de suma importância aplicarmos sobre a conceituação gramsciana a respeito da 

educação as reflexões de Lukács acerca do caráter teleológico do trabalho como 

                                                            
17 A esse propósito, lemos em Gramsci (1976, págs. 100-101):  “O proletariado, que é excluído das escolas de 
cultura média e superior pelas atuais condições da sociedade que determinam uma certa discriminação dos 
homens, não natural porque não baseada nas diferentes capacidades e, portanto, destruidora e inquinadora da 
produção, deve ser atirado para as escolas colaterais: técnicas e profissionais. (...). Acabaram por se tornar em 
inutilidades das escolas clássicas e num escoadouro inocente da mania de emprego pequeno-burguesa. (...) 

Para o proletariado é necessária uma escola desinteressada. Uma escola em que seja dada à criança a 
possibilidade de formar-se, de se tornar homem, de adquirir os princípios gerais que servem para o 
desenvolvimento do caráter. Uma escola humanista, em suma, como a entendiam os antigos e os mais recentes 
homens do Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro da criança e não obrigue a sua vontade, a sua 
inteligência e a sua consciência em formação a mover-se num sentido pré-estabelecido. Uma escola de liberdade 
e de livre iniciativa e não uma escola de escravidão e mecânica. Também os filhos dos proletários devem 
usufruir de todas as possibilidades, todos os campos livres para poder realizar a sua própria personalidade no 
melhor sentido e, portanto, no modo mais produtivo para eles e para a coletividade. A escola profissional não 
deve tornar-se uma incubadora de pequenos monstros aridamente instruídos para uma profissão, sem ideias 
gerais, sem cultura geral, sem alma, só com um golpe de vista infalível e a mão firme. Mesmo através da cultura 
profissional se pode fazer transformar a criança em homem, contanto que seja cultura educativa e não apenas 
informativa, não apenas prática manual. O conselheiro Sincero, que é um industrial, é um mesquinho burguês 
quando protesta contra a filosofia. 

Decerto que pare os industriais mesquinhamente burgueses pode ser mais útil operários-maquinas em 
vez de operários-homens. Mas os sacrifícios a que toda a coletividade se sujeita voluntariamente para se tornar 
melhor e para fazer nascer do seu meio os melhores e os mais perfeitos homens que a levantem ainda mais 
devem beneficiar toda a coletividade e não apenas uma categoria ou uma classe. 

É um problema de direito e de forca. E o proletariado deve estar alerta para não sofrer outra opressão, 
para além das que já sofre”. 
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marca de uma causalidade materialista que vincula civilização e liberdade, num 

sentido que ultrapassa o sequestro histórico da sociabilidade capitalista sobre o 

trabalho. Pensar essa teleologia não apenas num sentido imediato-operacional18, 

perdido na fragmentação típica da divisão técnica do trabalho, mas articulado 

numa formação educacional que atribua ao ser social uma apropriação política 

autêntica, conservando essa positividade ontológica do trabalho – a despeito de sua 

realidade fetichizada – em nosso entendimento, é conditio sine qua non para uma 

reflexão teoricamente consistente com a perspectiva dialético-materialista que a 

educação e suas implicações políticas podem assumir. 

Síntese de nossa hipótese de trabalho. 

Marx alerta que os conteúdos dos conceitos são expressões dos movimentos dados na 

objetividade material (MARX, 2003, 2007, 2015). Dessa forma, dado o dinamismo dessa 

objetividade, não é possível, epistemologicamente, firmar um conteúdo fixo aos conceitos. 

Considerando esse postulado, trazemos a hipótese de que, inobservadas essas condições 

teórico-metodológicas, o conceito gramsciano de trabalho como princípio educativo, quando 

aplicado em um contexto particular, possa assumir tal fixidez, tornando-se uma substância, 

negando assim o necessário dinamismo ontológico que pretendia representar. Sendo uma 

hipótese de trabalho, pensamos ser pertinente, à colocação dessa possibilidade nos debates 

educacionais, relacionar, propedeuticamente, os pensamentos de Marx e Lukács acerca da 

ontologia aos textos de Gramsci que tragam o princípio educativo do trabalho. Naturalmente 

que essa propedêutica não pode se lançar, nesse momento, ao tratamento de casos específicos 

eventualmente em exercício na educação brasileira; porém, adiantamos que esse é o próximo 

passo lógico desses estudos, que devem, segundo nossa projeção, se basear nos resultados 

alcançados pela presente pesquisa. 

                                                            
18 Que define os “pequenos monstros” aludidos por Gramsci (vide nota 16). 
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