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Como nos ensina Dermerval Saviani “a educação é um fenômeno próprio dos seres

humanos”. Ora, sendo a educação uma atividade específica dos homens, que coincidi com o

processo de formação destes, isto significa que  todo o educador necessariamente deverá ser
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um profundo conhecedor do homem. Para compreendermos o modo de ser do homem, ou

seja, para entender como ele se forma historicamente, o modo mais apropriado para se realizar

tal ação é lançar mão de uma filosofia que tenha a história como conteúdo e forma. Esse

modo de filosofar atinge sua expressão mais elaborada no marxismo. Portanto, este estudo

tem por objetivo explicitar a importância da materialidade histórica como elemento da

estrutura educacional. No primeiro momento retomamos o conceito de trabalho em Marx por

ser esta a categoria central à compreensão da forma como os homens produzem sua própria

existência e se organizam historicamente. Em seguida, numa perspectiva histórico-ontológica,

refletimos sobre a formação humana e sua atividade de produção de sua existência, vital e

social, lançando mão dos escritos de György Lukács, retomamos o conceito de trabalho,

recortando os momentos decisivos para a compreensão do ser social. Por fim, considerando

que a organização social dos homens ao longo da história é marcada por sua divisão em

classes antagônicas, em que a produção material das classes dominadas beneficia as classes

dominantes, ressaltamos a importância de uma pedagogia fundamentada no materialismo

histórico-dialético para emancipação do homem na sociedade capitalista. Como nos diz

Saviani e Duarte (2015), mesmo o homem sendo um ser situado historicamente e socialmente,

ele se revela capaz de intervir na situação para aceita-la, rejeitá-la ou transformá-la. Ele é

capaz de transcender a situação se se colocar numa perspectiva universal e em comunicação

com o outro, reconhecendo suas condições situacionais, suas opções e seus pontos de vista.

PALAVRAS-CHAVE: Materialidade Histórica; Formação Humana; Educação e Marxismo.

Esse artigo traz os avanços de uma dissertação que está sendo desenvolvida no grupo “Escola

e Sociedade: questões históricas, filosóficas e sociológicas” na Universidade Federal de

Alfenas. Antes de tudo, marcamos de onde partimos: a sociedade brasileira é dividida em

classes.

Grosso modo, antes, entre colonizadores e colonizados, passando para os senhores da

casa grande e escravos e atualmente entre burguesia e proletariado. Mesmo que ainda estes

últimos não se reconheçam como tal. Esse não-reconhecimento é fruto do efetivo trabalho

realizado pela mídia dominante, da própria escola como uma intuição que tem por objetivo a

formação humana, e de correntes filosóficas que lutam incessantemente para extirpar qualquer

tentativa de se despertar nos brasileiros a consciência de classe. Vale ressaltar também, nestas



primeiras linhas, que vivemos no período da modernidade. Que o capitalismo é o sistema

econômico vigente, e que, para ele se manter, necessita que uns sejam explorados por outros.

Que a fome, a violência, ganância, o poder, não são conceitos em que cada um terá sua

representação e de que não “existe uma só verdade”. Até mesmo que o que significam pra

você pode não ter o mesmo significado pra mim. Ao contrário disso, este estudo busca

trabalhar com os fatos reais. Fatos que presenciamos no nosso cotidiano. No ataque em que a

educação pública no Brasil vem sofrendo nos últimos dois anos. Nas calçadas. Debaixo dos

viadutos. Nos noticiários da TV ou nas favelas, onde se concentra a maior parte da população

brasileira, porém, sem acesso às devidas políticas públicas sociais em prol da superação das

desigualdades, pois o Estado Moderno na sua gênese, às classes dominantes é organiza e

privilegia seus interesses.

Se o capitalismo necessita que a sociedade seja dividida em classes para manter o

status quo; se a lógica do mercado necessita que a sociedade se divida entre dominantes e

dominados para obter os lucros almejados; e se reconhecermos que, ao longo da história

existiram outras formas de organização social – mesmo que a do Brasil, na modernidade, nos

mostre que a regra sempre foi uma classe dominando a outra – devemos reconhecer a

importância que tem o processo educativo para a superação dessa lógica, já que, sendo ela um

processo importante na formação humana, deve estar voltada para a diminuição da

desigualdade e não a favor dela.

Se o é capitalismo é a ordem vigente, o modo de reflexão científica que buscará

efetivamente sua superação encontra suas bases teóricas no Marxismo. A proposta desse

estudo é conhecer o homem e sua constituição como ser social, e daí compreendermos como o

papel da educação é substancial para superação da ordem opressora vigente.

Para isso, neste estudo, teremos como base teórica os estudos de autores marxistas que

se dedicaram a entender as particularidades do homem enquanto ser social e a educação como

instrumento de formação humana, propondo ao final que: somente uma pedagogia

fundamentada no marxismo teria condições de superar, por meio da educação escolar, os

problemas que advém da lógica capitalista que oprimi, mata e/ou desumaniza a sociedade a

séculos.

O artigo foi dividido em três partes: a primeira discorre sobre o processo de evolução

da espécie humana. Em seguida, o processo da constituição do homem como ser social. Por



fim propomos que, para superação da ordem burguesa vigente por meio da educação, somente

acontecerá se a educação estiver fundamentada em uma pedagogia contra hegemônica e

fundamentada no marxismo.

Se a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, para aprofundarmos na

compreensão do que venha a ser este fenômeno, suscita-se compreendermos antes, o que vem

a ser próprio o homem. Para entendermos o que seja o homem numa perspectiva ontológica,

nada melhor do que um modo de filosofar que tenha a história como conteúdo e forma. Esse

modo de filosofar atinge sua expressão mais elaborada no marxismo (SAVIANI, DUARTE,

2015).

“O pensamento de Marx é caracteristicamente antimetafísico, manifestando-
se provavelmente como a forma mais acabada de um modo de filosofar que
unifica, na história, o conteúdo e a forma da filosofia. É assim, uma filosofia
ao mesmo tempo histórica e historicizadora, em que estão em causa não os
indivíduos sujeitos abstratos, mas os indivíduos reais (Ibidem p. 18 e 19)”.

Como este estudo tem por objetivo compreender o que venha a ser o fenômeno

educativo, retornaremos à história do homem e sua relação com a natureza, sua constituição

enquanto ser social, o papel da educação na formação humana e a relação da escola e

sociedade, tendo como aporte epistemológico o materialismo histórico-dialético.

O HOMEM E A NATUREZA

“O longo processo evolutivo do ser inorgânico produziu o aparecimento do
ser orgânico, isto é, da vida e, a partir da evolução da vida surgiu o ser
humano” (DUARTE, 2015, p.37).

Se o homem existe, esta existência sempre se deu junto à natureza, sendo ela um

complexo de seres animados e inanimados, onde o homem se fez e se faz a desde seu

surgimento.

“O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual
ele tem que ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e
mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido
senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é
uma parte da natureza.” (MARX, 2004, p.84)

Para Marx e Engels (2001), podemos distinguir o homem dos animais pela religião,

consciência, ou qualquer cosia que se queira. Porém, para eles, o homem se diferencia

propriamente dos animais a partir do momento em que começa produzir seus meios de vida,

passo este que se encontra condicionado pela sua organização corporal. Saviani acrescenta



que, “diferentemente dos outros animais, que se adaptam a realidade natural tendo sua

existência garantida naturalmente, o homem necessita produzir continuamente sua própria

existência (SAVIANI, 2011, p.11)”.

O homem adapta a natureza a si, isto é, necessita transformá-la constantemente para

garantir a própria vida. E a ação de transformar a natureza como garantia vital é denominada,

na teoria marxista, de trabalho. É por meio do trabalho que o homem sobrevive. Ele necessita

extrair da natureza os meios de subsistência. Ao fazer isso de forma ativa e intencional, ele

inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo humano (Saviani, 2015).

É consensual que o pensamento de Karl Marx é um dos mais complexos e densos

dentro da filosofia e da sociologia. No estudo que será apresentado a seguir, teremos como

elemento central a categoria trabalho com base nos escritos de Marx e de autores que

edificaram seus pensamentos seguindo o método materialista histórico-dialético de

investigação. Para compreendermos de fato o que vem a ser trabalho na perspectiva marxista,

recorremos aos escritos fundantes sobre o tema, a começarmos pelo que o próprio autor traz

n’O Capital:

“O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza,
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria
natural como uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da
matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em
movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e
pernas, cabeça e mãos” (MARX, 2017, p. 255).

Para conhecer as bases teóricas do pensamento marxista sobre que vem a ser o homem,

sua organização corporal e sua relação com seu meio natural, lançaremos mão dos estudos de

Friedrich Engels. Engels (1999, p.1), expoente na construção das bases teóricas do marxismo,

diz que o trabalho “é a condição básica e fundamental de toda vida humana. E em tal grau

que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.”

Em seu estudo Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem,

Engels traz elementos importantes do comportamento dos nossos antepassados que foram

decisivos para a definitiva transição do animal ao homem. Mas antes, para ilustrar a reflexão

filosófica que faremos a seguir, e nos auxiliar na compreensão das especificidades humanas

em relação aos outros animais, trago uma afirmação simples de Marx, mas que elucida o

ponto chave para as reflexões que se segue:



“A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come
com faca e garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua, com
unhas e dentes”. (MARX, introdução de 1857, apud LUKÁCS, 1979, p. 68)

Feita a ilustração, vamos às análises de Engels sobre o papel do trabalho na

transformação do macaco ao homem. Para Engels, as mãos tiveram um papel crucial nesse

processo de transição:

“As mãos, ao trepar, tinham que desempenhar funções distintas das dos pés,
esses macacos foram-se acostumado a prescindir de suas mãos ao caminhar
pelo chão e começaram a adotar cada vez mais uma posição erecta.
(ENGELS, 1999, p.1)”.

O passo decisivo para a transformação do macaco em homem tinha sido dado,

segundo Engels: a mão agora estava livre e podia adquirir cada vez mais destreza e

habilidade.

“A mão não é apenas órgão do trabalho; é também produto dele. Unicamente
pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela transmissão
hereditária do aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos músculos e
ligamentos e, num período mais amplo, também pelos ossos; unicamente
pela aplicação sempre renovada dessas habilidades transmitidas a funções
novas e cada vez mais complexas foi que a mão do homem atingiu esse grau
de perfeição que pôde dar vida, como por artes de magia, aos quadros de
Rafael, às estátuas de Thorwaldsen e à música de Paganini” (ENGELS,
1999, p.3).

Segundo Engels (1999, p.3), “a mão não era algo com existência própria e

independente. Era unicamente um membro de um organismo íntegro e sumamente

complexo.” A mão agora era um instrumento natural desenvolvido por meio do trabalho e

suas atribuições se expandiram, contribuindo para o homem produzir sua própria existência,

já que está se dava pelo processo de transformação e adaptação da natureza.

“Com as mãos eles pegam paus para defender-se dos seus inimigos ou
pedras e frutas para bombardeá-los... O número das articulações e dos
músculos, sua disposição geral estão em conformidade nos dois casos; mas a
mão do selvagem mais primitivo pode realizar centenas de operações que
nenhuma mão de macaco pode imitar. Nenhuma mão de macaco jamais
produziu a mais rústica faca de pedra.” (ENGELS,1999, p.95)

O domínio sobre a natureza que teve início com o desenvolvimento da mão - com o

trabalho - ia ampliando os horizontes do homem e o levava a descobrir constantemente nos

objetos novas propriedades até então desconhecidas (ibidem). Uma dessas propriedades

desconhecidas até então é a necessidade - tendo em vista que esses homens primitivos viviam



em grupos - de se comunicarem. Para Engels, a explicação da origem da linguagem a partir do

trabalho e pelo trabalho é a única acertada.

“O desenvolvimento do trabalho ao multiplicar os casos de ajuda mutua e de
atividade conjunta, e ao mostrar assim as vantagens dessa atividade
conjunta, para cada individuo, tinha que contribuir forçosamente para
agrupar ainda mais membros da sociedade. Em resumo, os homens em
formação chegaram a um ponto em que tiveram a necessidade de dizer algo
uns aos outros. Essa necessidade criou o órgão: a laringe pouco desenvolvida
no macaco foi-se transformando, lenta mas firmemente, mediante
modulações que produziram por sua vez modulações mais perfeitas,
enquanto os órgão da boca aprendiam pouco a pouco  a pronunciar um som
articulado após outro” (ENGELS, 1999, p.5).

Portanto, o desenvolvimento das funções da mão do homem através do trabalho e

depois a palavra articulada, foram os dois estímulos principais sob cuja influência o cérebro

do macaco foi-se transformando gradualmente em cérebro humano.

“À medida em que se desenvolvia o cérebro, desenvolvia também seus
instrumentos mais imediatos: os órgão e os sentidos. Da mesma maneira que
o desenvolvimento gradual da linguagem está necessariamente acompanhado
do correspondente aperfeiçoamento do órgão do ouvido, assim também o
desenvolvimento do cérebro está ligado ao aperfeiçoamento de todos os
órgão dos sentidos” (ENGELS, 1999, p.6).

O desenvolvimento do cérebro e dos sentidos a serviço do homem, sua crescente

clareza de consciência, e sua capacidade de abstração e de discernimento cada vez maiores,

reagiram por sua vez sobre o trabalho das mãos e a palavra, estimulando mais e mais o seu

desenvolvimento.  Quando o homem se separa definitivamente do macaco, segundo Engels

(1999), esse desenvolvimento não cessa. Ele continua em grau diverso e em diferentes

sentidos entre os diferentes povos e diferentes épocas. Surge então um novo elemento com o

aparecimento desse homem: a sociedade.

O HOMEM E A SOCIEDADE

“Enquanto ser biológico, o ser humano é um produto da evolução natural.
Com sua autorrealização, que, naturalmente, também nele mesmo pode
significar um retrocesso dos limites naturais, mas nunca o desaparecimento,
a plena superação desses limites, o ser humano ingressa num novo ser e por
ele mesmo fundado: o ser social” (LUKÁCS, 2004, p. 102).



Para compreendermos o homem em seu caráter social em uma análise materialista

histórico-dialética, torna-se imprescindível recorrermos aos estudos de Gyorgy Lukács.

Expoente da teoria marxista, Lukács aprofundou a compreensão do ser social, atribuindo à

categoria de trabalho um enfoque particular, tornando-o a categoria mais relevante, sendo a

base para uma nova ontologia.

Duarte e Saviani (2015) trazem que o que faz do indivíduo um ser genérico, isto é, um

representante do gênero humano, é a sua atividade vital. Para Marx essa atividade é definida

como aquela que assegura a vida de uma espécie. No caso dos seres humanos, o trabalho,

distingui-se daquelas de outras espécies vivas por serem atividades conscientes definidas pela

prática social. Para os autores, é por meio do trabalho que o ser humano incorpora de forma

historicamente universalizadora, a natureza ao campo dos fenômenos sociais e nesse processo

as necessidades humanas se ampliam cada vez mais, ultrapassando o nível das necessidades

de sobrevivência, surgindo assim as necessidades propriamente sociais.

O trabalho apareceu como elemento fundamental para diferenciar o homem dos outros

animais. Agora, o trabalho se apresenta como a categoria mais relevante para construirmos

uma abordagem específica do ser social. Antes de aprofundarmos nas contribuições que

Lukács traz para a reflexão que se pretende fazer nesse estudo, faremos um escorço de sua

trajetória filosófica.

Segundo o professor José Paulo Netto (1976) - referência da corrente lukácsiana no

Brasil – essa trajetória se divide em três etapas. A primeira ele denomina como período

neokantiano (1907 – 1914), em que Lukács se volta para análise das formas culturais,

especialmente o teatro e a poesia. A segunda, período pré-marxista (1914 – 1918), quando ele

rompe, sob o signo de Hegel e sua assunção da lógica dialética e a preocupação esteticista

cede lugar à historicização de categorias estéticas. A terceira, Netto denomina de período

marxista. Esta última, o autor faz diferenciações, dividindo-a em cinco fases: na primeira, que

vai de 1919 a 1923, em que Lukács adota o marxismo sob forma de historicismo abstrato,

embasando um voluntarismo revolucionário fortemente assimilado de Rosa Luxemburgo. A

segunda, que vai de 1924 a 1933 em que a reflexão lukacsiana sofre uma paragem ao nível

filosófico, inflexionando-se ao sentido da crítica literária. A terceira, que vai de 1933 a 1945,

em que os trabalhos de Lukács centram-se sobre arte e literatura, embora, secretamente,

prepare os materiais que constituirão sua obra sobre Hegel. A quarta, de 1945 a 1956,



marcada de vasta publicação referente à literatura e a problemas filosóficos e a quinta e última

fase de sua aventura intelectual, que se estende entre os anos de 1956 e 1971, Lukács se

dedica na elaboração sistemática da sua Estética, na produção avulsa de crítica literária e na

constituição da sua Ontologia do Ser Social.

Netto (1976) conclui que o essencial no estudo da evolução filosófica lukácsiana é

ressaltar que as rupturas nela existentes são intrinsecamente dialéticas, no sentido de

constituírem superações com conservações. Para ele, “No correr de sua longa atividade

intelectual, Lukács manteve sempre uma continuidade dialética que, nos seus sucessivos

trânsitos, conservou, enriquecido e ampliado, um núcleo fundamental básico.” (NETTO,

1976, p. 64 - 65)

Nicolas Tertulian (1999), escritor romeno e estudioso da obra de Lukács, também

reconhece que o autor teve uma vida longa e fecunda do ponto de vista intelectual. Seu

objetivo era escrever uma Ética. Essa obra seria uma síntese e o coroamento de toda sua

produção que já incluía uma Estética e uma Ontologia do ser Social. Porém essa obra não

fora concluída. Mas isso não descarta todo seu trabalho. Se ele não conseguiu edificar sua

obra como pretendia, não deixou de juntar os materiais. A “Ontologia” é considerada sua

obra prima e uma das principais obras de corrente marxista.

Sua derradeira obra foi publicada postumamente, considerada a obra mais completa e

o ápice de sua dedicação na compreensão do homem enquanto ser social. O autor justifica em

tom autoirônico, segundo Tertulian (1999), o por que somente no fim de sua carreira

consegue solidificar seu pensamento. Para Lukács, era privilégio de alguns gênios da

filosofia, como Marx e Aristóteles, esclarecer precocemente, aos vinte anos, o essencial de

seu pensamento. Para os comuns dos mortais, pode acontecer que somente aos 80 anos

consigam clarear o núcleo de sua filosofia.

Lukács significou, segundo Semeghini (2009) uma ruptura na reflexão sobre o ser

social ao considerar a categoria trabalho como central. Embora sem negar os pressupostos

anteriores que fundamentaram a ontologia até então, ao considerar o trabalho como

possibilidade ontológica e como o elemento-chave para a compreensão dos fatores

constitutivos da sociabilidade, seu sistema teórico-metodológico se distinguirá de toda

tradição filosófica, revelando-se assim como uma nova ontologia. O autor fornece-nos uma

nova orientação para compreender a problemática do homem frente à natureza e às diversas



formas de sociabilidade, tendo em vista a evolução do processo histórico.

O projeto da Ontologia de Lukács, como já dito, destinava-se a uma introdução para

uma investigação posterior sobre a ética. O trabalho em Lukács passou a ser visto de uma

particularidade distinta de toda tradição marxista e, centrada no pensamento crítico-dialético,

o autor supõe uma retomada crítica da herança hegeliana na busca da dimensão ontológica do

pensamento de Marx (Semeghini, 2009).

Diferente da tradição marxista que vê uma ruptura do pensamento do jovem Marx e

das suas obras posteriores, Lukács desenvolve sua análise do ser social e das formas de

sociabilidade a partir das considerações feitas dos primeiros textos de Marx, pois, para

Lukács, os textos do jovem Marx continham os pressupostos fundamentais para a construção

de todo edifício conceitual que vem a ser construído pelo autor posteriormente (Semeghini,

2009).

Percebe-se que, como coloca a autora, Lukács não nega os pressupostos anteriores que

fundamentaram o estudo do ser social. Na ‘Ontologia’ o próprio autor diz que os grandes

pensadores – refere-se aqui a Hegel e Aristóteles – tenham apreendido com clareza o caráter

teleológico do trabalho, suas análises precisariam apenas ser “ligeiramente completadas e de

modo nenhum necessitem de correções decisivas para assegurar, ainda hoje, a sua validade”

(LUKÁCS, 1979, p.13).

Semeghini (2009) traz que a abordagem que Lukács empresta ao trabalho, de não vê-

lo apenas como força produtiva, nos permite entendê-lo enquanto atividade essencialmente

humana, como problema efetivo do mundo dos homens. Assim como Engels definiu que a

mão do homem e a linguagem eram frutos do próprio trabalho, Lukács reconhece, como

poucos pensadores marxistas, a necessidade de uma correta interpretação de outro grande

pensador, Hegel, para entender a problemática que aparecia no pensamento do jovem Marx.

Para ele, foi Hegel quem percebeu primeiro a importância do trabalho na concepção

do homem como resultado de seu trabalho. A partir dele foi possível concluir que o homem é

processo, produto de sua própria história, portanto mutável (Ibidem).

Lukács (1979) resgatando a importância de Hegel no pensamento do jovem Marx, ao

mesmo tempo em que aponta suas divergências, traz que o elemento filosoficamente

resolutivo na ação de Marx consistiu em ter esboçado os lineamentos de uma ontologia



histórico-materialista, superando teórica e praticamente o idealismo lógico-ontológico de

Hegel. Para Lukács, foi Hegel quem preparou esse domínio, na medida em que concebeu a

seu modo a ontologia como uma história.

Lukács também retoma ao ponto de divergência mais conhecido do pensamento de

Hegel quando confrontado ao de Marx: sua relação com o mundo objetivo. Para Lukács,

embora Hegel tenha dado ao trabalho uma dimensão ontológica, reconheceu apenas a

atividade de espírito e, portanto, sua formulação permaneceu no plano abstrato. Agora o

entendimento do trabalho como uma atividade humana concreta só se realizaria em Marx,

submetendo à uma interpretação radical na dimensão da vida concreta dos trabalhadores de

seu tempo (Semeghini, 2009).

Para Lukács (1979), a objetividade do trabalho em Marx ultrapassa as tentativas dos

pensadores que o antecederam, uma vez que, para ele, o trabalho está pra além de mais um

fenômeno teleológico. Para ele o trabalho “é o único ponto onde uma posição teleológica

como movimento real da realidade material é demonstrável” (ibidem, p. 103). É nesse

processo que as necessidades humanas ampliam-se, ultrapassando o nível das necessidades de

sobrevivência e surgindo necessidades propriamente sociais. Marx nos Manuscritos faz as

seguintes considerações sobre a objetividade da atividade humana no processo de formação

do gênero humano.

“Por isso precisamente é só na elaboração do mundo objetivo que o homem
se afirma realmente como um ser genérico. Essa produção é sua vida
genérica ativa. Mediante ela aparece a natureza como sua obra e sua
realidade. O objeto do trabalho é, por isso, a objetivação da vida genérica do
homem, pois este se desdobra não só intelectualmente, como na consciência,
mas ativa e realmente, e se contempla a si mesmo num mundo criado por ele
(MARX, 1985, p. 112, grifos meus)”.

Quando Lukács faz suas considerações retomando a importância de Hegel no

pensamento de jovem Marx, sem deixar de frisar as distinções entre a concepção material

idealistas do primeiro da concepção material partindo da realidade concreta do segundo, ele

nos permite novamente refletirmos de forma assertiva de que é em Marx que o homem é

concebido como ser ativo e responsável pela autoformação do seu gênero.

“Para Lukács, o ponto central da problemática reside exatamente nesta
inversão. A consciência aqui, longe de ser considerada como um
epifenômeno, resultado das ações concretas dos homens, se dará num ato
simultâneo ao fazer prático, ou seja, no pôr de finalidades inerentes ao
processo de trabalho. A partir deste pressuposto, Lukács vai entender que as



intrincadas relações dos homens, tanto no intercâmbio com a natureza, como
com os outros homens, não poderão ser analisadas do ponto de vista do
conhecimento e de suas categorias abstratamente representadas. Deste ponto
de vista, não se pode reduzir o homem a explicações fundamentadas em uma
lógica formal, uma vez que, como processo, está sempre superando a si
mesmo. Não que isso nos leve à impossibilidade de conhecê-lo em sua
imanência. Por sua natureza social, somente poderemos compreendê-lo a
partir da análise das suas realizações, ou seja, da exteriorização daquelas
finalidades que foram possíveis pela atividade real de sua existência social.
O trabalho será, então, a pista que permitirá reconhecê-lo em sua relação
“crítico-prática” como ser capaz de intervir no mundo” (SEMEGHINI, 2009,
p. 15-16).

No escorço teórico Lackasiano exposto, identificamos a importância que Marx teve

para a edificação de sua principal obra, em que nos permiti entender o homem enquanto

“indivíduo e comunidade, sendo resultado das objetivações criadas a partir de seu próprio

trabalho” (SEMEGHINI, 2009, p.17).

A seguir dividiremos o estudo - com bases nos escritos de Maria Inês Carpi Semeghini

- em três etapas: na primeira discutiremos o papel do trabalho na existência humana e o

trabalho enquanto atividade impulsionadora da dinâmica da vida em sociedade. Na segunda

etapa, refletiremos sobre a substancialidade do trabalho na relação entre a teleologia e

causalidade e por fim, faremos uma análise sobre a consciência como fruto do processo de

sociabilidade fundado pelo trabalho.

TRABALHO, EXISTÊNCIA HUMANA E A DINÂMICA DA VIDA EM

SOCIEDADE

Para Lukács na atividade sensível do trabalho está posta a ruptura com o ser

puramente natural, fazendo desta categoria a fundante do ser social. Podemos assumir

também que, para Lukács, o processo de autoformação do homem se constrói sobre uma base

natural e outra social.

Assim como Lukács resgatou a importância de Hegel na edificação de todo o corpo

teórico que Marx viria a construir , assumindo que em seus primeiros escritos de já continha a

essência do seu pensamento sobre o homem em uma perspectiva histórico-ontológica e

reconhecendo que foi ele o primeiro a reconhecer a importância dessa categoria para analise

do ser social, Lukács retoma a concepção Aristotélica, identificando suas contribuições para a



compreensão da atividade e da finalidade do gênero humano.

Na visão tradicional da ontologia, o ser se estabelece com base nas categorias dadas

pelo pensamento abstrato numa visão cosmológica universal e que não necessariamente têm

representatividade na vida social (Semeghini, 2009). Nessa perspectiva, Lukács observa a

importância da análise de Aristóteles para a compreensão do homem, para posteriormente

fazer seu distanciamento, não como oposição ao seu pensamento, mas de assimilação e

continuidade da reflexão sobre o homem e suas especificidades. Ele reconhece na concepção

aristotélica o caráter duplo do trabalho, em que se distinguem os componentes: pensar e

produzir. Por meio do primeiro torna-se colocada a finalidade e se exploram os meios para a

sua realização e do último obtém-se o fim posto para a realização (Lukács, 1979).

Para Sérgio Lessa (1997), quando Lukács introduz a categoria da possibilidade surge

um novo horizonte de problemas, e que, para elucidá-los, o filósofo húngaro recorre a alguns

elementos da dynamis aristotélica.  O autor resgata que Aristóteles reconhece a estrutura

ontológica da posição teleológica quando, articulando indissociavelmente a essência desta ao

conceito de dynamis é a “faculdade de conduzir a bom fim uma dada coisa e de realizá-la

segundo a própria intenção” (ARISTÓTELES, 1997, apud LESSA, p.99).

Semeghini (2009) diz que, para Aristóteles, toda atividade humana manifesta-se por

uma finalidade que é orientada pela alma, sempre buscando seu aperfeiçoamento. A

finalidade, portanto, de todo o ser é a atividade, uma vez que é por meio dela que se opera a

meta da alma ou do ser na sua inseparabilidade. “É essa finalidade que unifica os movimentos

e ações do ser, orientados pela razão, a qual no seu entender é a essência que especifica o ser

humano.” (Ibidem, p.18) A finalidade de todas as atividades humanas seria então a própria

manifestação da vida pela racionalidade. Para a autora, Aristóteles leva-nos a descobrir o

significado do ser ou o que lhe confere o sentido de ser o que é, buscando as conexões

internas que o movem para aquele objetivo e afirma que são as causas naturais que levam o

desenvolvimento do ser para determinada direção. Sendo assim, o conhecimento para

Aristóteles, segundo a autora, seria a busca das cadeias causais (razão) que unem os princípios

das coisas entre si. Por meio deste “caminho” é possível a ligação entre a intuição e o

conhecimento sensível.

“Há, em Aristóteles, a ideia de pressupostos de um conhecimento anterior,
que não podem ser demonstrados, mas apenas nomeados, descritos. [...] Será
através deste conhecimento que se pode realizar toda a atividade humana,
tanto a práxis, considerada como atividade ética e política, como a poésis,



vista como a atividade produtiva” (SEMEGHINI, 2009, p. 18 – 19)

Enquanto que para Aristóteles, a finalidade é dada na gênese do ser, para Lukács, as

novas possibilidades presentes no processo de trabalho multiplicam-se pela própria relação

estabelecida nas múltipas manifestações da efetivação das finalidades. Diferentemente de

Aristóteles, Lukács considera que o processo histórico não traz em si o seu fim último e

determinado. A finalidade e a objetividade podem construir-se de diversas maneiras de acordo

com as particularidades de cada formação social (Semeghini, 2009). Marx acrescenta o

homem se apropria de sua essência universal como homem em sua totalidade.

“Cada uma de suas relações humanas com o mundo (ver, ouvir, cheirar,
degustar, sentir, pensar, observar, perceber, desejar, agir, amar), em resumo,
todos os órgãos de sua individualidade, como órgãos que são imediatamente
comunitários em seu comportamento objetivo [...] A apropriação da
realidade humana, seu comportamento diante do objeto, é a afirmação da
realidade humana.” (MARX, 1985, p. 147 – 148, grifos meus)

Mesmo que predomine as condições as quais os homens estão submetidos, é certo que

os homens podem orientar os resultados deste processo para esta ou aquela direção e romper a

cada momento com a forma anterior que o gerou ou então eles nunca poderiam ter superado a

sua condição originária natural e seu processo de ruptura, criando mediações para uma

existência social cada vez mais complexa. Somente o trabalho como forma originária que

gerou esta nova forma de ser permanece como fio condutor que lhe garantirá uma

continuidade do processo sócio-histórico, em suas combinações e resultados múltiplos em

que, muitas vezes, escapam ao controle consciente dos homens. Por fim, se em Aristóteles

tem-se um finalismo e por isso podemos admitir o conhecimento das coisas quando de fato

conhecemos o fim para o qual elas existem, neste caso o fim último, em Lukács, ao contrário,

há sempre a possibilidade de transformação da realidade (Semeghini, 2009).

Segundo Semeghini (2009) os problemas identificados por Lukács das decorrentes da

teleologia é que, nos autores de grande importância para o pensamento filosófico da

antiguidade, ela foi elevada a uma generalização cosmológica. A crítica do autor não se limita

aos primeiros filósofos. Ela se estende as concepções teleológicas fundamentadas nos

princípios da religiosidade, que perdurou durante a Idade Média, fortemente representada pela

teologia. Esse caráter religioso veio acentuar ainda mais esta tendência de buscas, fora do

mundo concreto dos homens, uma finalidade para explicar a vida social, sem perceber que no

trabalho estaria seu fundamento primordial. Essa concepção teológica também influenciou

fortemente os avanços das ciências da natureza.



“Segundo Lukács, o erro dessas concepções teria sido enfocar o problema
teleológico partindo de dados exteriores aos indivíduos, que negam a sua
participação como seres ativos e conscientes de seu processo de vida social,
e atribuindo ao plano cosmológico toda a finalidade de sua existência”
(Ibidem, p. 90).

A característica lukácsiana de romper com correntes teóricas de forma dialética, ou

seja, superando, mas conservando os avanços que obteve por meio delas,  e considerando sua

vasta bagagem filosófica, veremos agora como ele aproveitou da filosofia kantiana, hora, pra

desenvolver aprofundar sua própria filosofia, hora pra tecer objeções fundamentais para

autenticidade do seu pensamento.

A oposição entre ciência e religião na tentativa de explicar a vida dos homens é

histórica. Para Lukács, mesmo a ciência tentando dar uma explicação racional para os

acontecimentos, tentando romper com teleologia religiosa, não trouxe todas as respostas, e o

homem permaneceu na busca de uma finalidade, indagando sobre o próprio sentido de sua

existência. Tais indagações, para Lukács, não ocorre apenas em situações de desespero ou

fatalidade e ressalta que Kant entendeu a problemática e colocou em dúvida a questão quando

tentou explicar está discordância a partir de sua “finalidade sem fim”, e que ele “circunscreve

a essência ontológica da esfera orgânica de maneira genial” (LUKÁCS, 1979, p.14)

demolindo com sua crítica correta a teleologia superficial das teodiceias dos seus

predecessores, os quais avistam, na mera sustentação de uma coisa para outra, a efetivação de

uma teleologia transcendente (Ibidem). Porém, segundo Lukács, a teoria kantiana do

conhecimento orienta-se para a matemática e a física, tendo como conseqüência uma

inadequação para explicar os problemas decorrentes de outras esferas da vida e sua evolução.

No entender de Lukács, Kant não consegue resolver os problemas reais, pois sua teoria do

conhecimento limitou o pensamento no campo cognitivo, exaurindo a possibilidade de uma

resolução no campo da objetividade. (Semeghini, 2009)

Lukács, reconhece que foi Hegel que viu corretamente o duplo sentido do processo

teleológico pelo qual o homem, pelo seu esforço, torna a orientação da natureza contrária a ela

mesma, estabelecendo uma mudança da atividade natural em atividade posta, sem que mudem

os seus fundamentos ontológicos. Ao perceber no trabalho o elemento propulsor do

desenvolvimento humano para construção do seu próprio existir, Hegel reconhece que o

homem pode se distanciar da natureza, contrapondo-se a ela, estabelecendo-se, então uma

relação sujeito-objeto. Por outro lado, o problema da concepção idealista hegeliana, segundo



Lukács, o movimento da realidade material fica presa a lógica e ao princípio de uma ideia

absoluta, estabelecendo uma concepção abstrata de trabalho, reconhecendo as atividades do

homem decorrentes do espírito, ignorando seu lado negativo, ou as deformações próprias da

divisão do trabalho como resultado da realidade material, concreta, dos homens em sua

existência real (Semeghini, 2009).

Segundo a autora, em Marx, afirma Lukács, só existe teleologia no trabalho. Essa

mudança na concepção teleológica e a distinção entre o antigo materialismo e o materialismo

dialético já aparece nos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, em que, para Lukács

(1974), pela primeira vez na história da filosofia as categorias econômicas aparecem como

categorias de produção e reprodução da vida humana. Para ele, somente assim torna-se

possível uma descrição ontológica do ser social sobre bases materialistas e ressalta: “o fato de

que a economia seja o centro da ontologia marxiana não significa, absolutamente, que sua

imagem do mundo seja fundada sobre o ‘economicismo’.” (Ibidem, p. 14 , 15)

Marx, segundo Lukács (1979), reconhece que em todo processo da vida social a

causalidade opera junto com o finalismo. Teleologia e causalidade são princípios

heterogêneos entre si, mas que, apesar da sua contraditoriedade, “somente numa coexistência

conjunta, dinâmica, inseparável produzem o fundamento ontológico de determinados

complexos de movimento” (Ibidem, p. 157) e que são ontologicamente possíveis somente no

âmbito do ser social, cuja efetividade constitui a característica principal do ser.

Segundo Semeghini (2009) diferente das concepções já demonstradas, que vêem uma

antinomia entre teleologia e causalidade, em Marx, há uma coexistência concreta e real entre

elas, no processo de trabalho, que orientará as ações dos homens. Nessa nova perspectiva, a

necessidade do conhecimento dos nexos causais para as realizações empreendidas no processo

do trabalho é que orientará a ação dos homens, buscando os meios adequados para a

realização daquele fim proposto. Desse modo, “a posição teleológica presente na esfera do

trabalho, ao iniciar na consciência, um processo real concreto, transforma a causalidade em

causalidade posta”. (Ibidem, p. 97) A teleologia, agora, se coloca como uma categoria

determinável, diferente da causalidade que tem movimento próprio e se esclarece por si

mesma.

Os avanços dos estudos da obra de Lukács - considerada sua substancial colaboração

na compreensão do caráter ontológico do ser social - estão em andamento e serão expostos



posteriormente na dissertação de mestrado à qual esse artigo pertence. Foi exposto até aqui, a

primeira parte desse estudo maior. A segunda etapa encaminhará para a compreensão de

como o trabalho docente se insere no Brasil no período colonial e suas transformações até os

dias atuais. Elucidam-se nesta etapa as correntes pedagógicas predominantes em cada período

em uma analise materialista-histórica e dialética. E por fim, como hipótese, propõe-se uma

pedagógica genuinamente brasileira e fundamentada no marxismo: a Pedagogia Histórico

Crítica.

CONCLUSÃO

Como nos ensina Dermeval Saviani (2013, p. 11) “a educação é um fenômeno próprio

dos seres humanos”. Ora, sendo a educação uma atividade específica dos homens, que

coincidi com o processo de formação destes, isto significa que todo educador necessariamente

deverá ser um profundo conhecedor do homem.

Levamos em consideração neste fragmento de pesquisa, que “o trabalho educativo é o

ato de produzir, direta e intencional, em cada indivíduo singular, a humanidade que é

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2013, p.13)”.

Portanto, comungamos da ideia de que somente uma pedagogia fundamenta no marxismo se

apresenta como instrumento significativo para promoção do homem e superação da ordem

vigente. Uma pedagogia edificada sobre o marxismo buscará desvelar as determinações

históricas que fazem o homem e a sociedade serem o que são.

Frisamos também que, mesmo o homem sendo um ser situado historicamente e

socialmente, ele se revela capaz de intervir na situação para aceita-la, rejeitá-la ou transformá-

la. Ele é capaz de transcender a situação se se colocar numa perspectiva universal e em

comunicação com o outro, reconhecendo suas condições situacionais, suas opções e seus

pontos de vista (DUARTE, SAVIANI, 2015).

Este artigo teve por objetivo expor as discussões teórico-filosóficas que vem sendo

realizada em uma pesquisa de mestrado em Educação da Universidade Federal de Alfenas.

Para nós, reconhecer a importância da materialidade histórica como elemento central para

uma compreensão efetiva do fenômeno educativo é substancial para a construção de uma

pedagogia contra-hegemônica sólida. Acreditamos que os escritos de autores que pensam a

educação, tendo como base os estudos marxistas, devam ultrapassar os muros acadêmicos,



chegando de forma efetiva à escola pública - num processo de formação continuada dos

professores – e aos cursos de pedagogia e licenciatura, não de forma superficial e aligeiradas

como acontece hoje, mas como uma corrente sólida que tem como conteúdo e forma a história

do homem como ser social, portanto, um ser político.
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