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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

 

Resumo: 

O presente artigo propõe uma reflexão acerca de como a informação, potencializada em 

mercadoria, enfrenta obstáculos para ser efetivada como conhecimento significativo para o 

sujeito. Para isso, parte-se de uma trajetória teórica, a partir das principais obras de Karl Marx e 

de teóricos marxistas para, a partir da perspectiva da Ontologia do Ser Social, indicar 

possibilidades efetivas de apropriação do logos filosófico da informação em favor da 

emancipação do ser social. Para organizar o pensamento aqui proposta, usa-se, como objeto de 

estudo, parte da estrutura mínima do Parâmetro Curricular Nacional do curso de Pedagogia. A 

expectativa é que se discuta como se dá a leitura dos indicadores institucionais, no âmbito da 

categoria Educação, de uma faculdade que propõe ações formativas para aquele que se pretende 

educar.  

 

Palavras-chave:  

Informação; Conhecimento; Ontologia do ser social; Educação 

 

“Formados dos átomos que caem velozes ou lentos 

Vejo os sóis, vejo os sistemas se ordenarem; 

É sólido que a natureza está em nós até mais 
Do que nossa consciência sobre nós mesmos”

3
. 

 

Introdução 

 

Os processos de multiplicação da informação, contemporaneamente, atingiram altos níveis de 

estratégia industrial. Esse fato potencializa o valor mercantil das unidades informativas e as 

colocam como produtos ansiados pelo sujeito imerso numa sociedade nomeada “do 

conhecimento”. Está posto, como senso comum, de que tudo e todos somos justificados 

existencialmente de acordo com a proporção de retenção ou não do que é nomeado capital 

intelectual
4
.  

 

A prática da construção do conhecimento pode ser melhor analisada no campo acadêmico e 

mais atenção chama se, neste meio, estiver o curso de Pedagogia, que tem, em sua gênese, o 

                                                           
3
 Excerto do poema Sobre a natureza das coisas, de Lucrécio (96 a.C. – 55 a.C) 

4
 Conceito cunhado a partir da ideia da Teoria do Capital Intelectual, caracterizada pelo fato do 

conhecimento ser considerado fator de produção da era contemporânea. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capint.html


propósito formativo de docentes, conhecidos protagonistas do saber, dos quais, espera-se, o 

correto manuseio das ferramentas que promovem a informação ao status de conhecimento.  

 

Está estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação
5
 que o estudante de Pedagogia tem em 

mãos uma grande responsabilidade de receber extenso material informativo e de transformá-lo 

em conhecimento de acordo com a sua prática profissional:  

 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e habilidades 

composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 

social, ética e sensibilidade afetiva e estética.  

 

Os profissionais do ensino, de um modo geral, não aprofundam uma reflexão sobre a prática 

docente e, quando o fazem, enviesam pelos parâmetros curriculares estabelecidos por órgãos 

reguladores, o que macula qualquer entendimento. Tal condicionamento coloca essa atividade 

voltada para o trabalho educacional do professor a serviço do capital, com naturalidade 

assustadora. 

 

Este artigo se propõe, dessa forma, a refletir sobre o papel político da informação na formação 

do ser social e como se dá essa materialização do conhecimento sob a ótica marxiana no curso 

de Pedagogia. Acredita-se que essa medição do ofício docente com o processo construtivo das 

informações de uma faculdade pavimente, via ato político, uma estrada para a educação ser 

emancipadora.  

 

É urgente pensar como se dá a estruturação da informação e do conhecimento a partir do 

pensamento marxiano para que haja uma dessacralização do sistema educacional e daqueles que 

o operam como mão de obra, apenas. Para isso, será necessária uma nova organização do 

pensamento com o objetivo de retirar o foco do “conhecimento” como nova moeda no lugar do 

“industrialismo”. Ambas expressões estão alicerçadas na essência do capitalismo com o claro 

objetivo de reprodução da ordem da acumulação de riqueza por uns em detrimento de outros.  

 

Isso se faz necessário devido ao entendimento de senso comum de que a prática educativa – 

enquanto ação utilitária
6
, que gera, invariavelmente, uma vantagem e/ou benefício qualquer – 
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organiza o pensamento do educador que se forma para que resolva problemas e não atue, 

diretamente, na reflexão precípua de tornar singular o papel da educação humana.  

 

(...) a educação é uma práxis humana. É formação humana e social. A educação é parte 

do processo de produção social do homem e de seu meio. Nesse sentido, a educação 

está voltada para a práxis. Ou seja, é atividade material que transforma o mundo 

natural e social para fazer dele um mundo humano. A educação constitui-se numa ação 

não apenas interpretativa, mas fundamentalmente transformadora (SOUZA JÚNIOR, 

2009, p. 137) 

 

O problema que se apresenta, neste estudo, questiona como a apropriação da informação de um 

projeto curricular do curso de Pedagogia - enquanto mercadoria e no contexto do capital – pode 

comprometer a capacidade teleológica do ser social de colocá-la à disposição do homem que se 

firma, permanentemente, em busca de sua objetivação por meio de sua formação acadêmica.  

 

Trata-se, a rigor, de um ensaio que pretende fornecer elementos para uma reflexão acerca da 

construção do currículo e do papel docente diante dele, processo este entendido como uma 

forma social de conhecimento, historicamente condicionado pelo desenvolvimento do 

capitalismo.  

 

A educação do sujeito é fruto de uma atividade que visa ao objetivo de promover a construção 

individual e/ou coletiva, portanto, social do conhecimento. Para tanto, pressupõe dissipar 

quaisquer barreiras de entendimento das mais variadas facetas de toda e qualquer faculdade 

humana. Essa iluminação intelectual do outro, promovida pelo ofício do educador, requer uma 

mediação ambígua entre o corpo intelectivo (docente e/ou discente) e as informações dispostas 

socialmente.  

 

Para tanto, caberá o resgate da teoria que fundamenta a Ontologia do Ser Social que busca 

captar as essencialidades básicas do ser. A partir da concepção do conhecimento como produto 

da relação fundamental do homem com a natureza, que se consolida no simples processo da 

própria produção, pretende-se elucidar o fato de que o conhecimento é fruto do trabalho 

                                                                                                                                                                                     
6 Importante, aqui, dissertar sobre a significação de trabalho produtivo e improdutivo, que compõe o 

sexto capítulo de “O Capital”, de Marx. Quanto ao primeiro, pode-se entender aquele que, dentro do 
sistema de produção capitalista, produz mais-valia para o empregador. O segundo pressupõe, por 
exemplo, o trabalho do bicho-da-seda produzir seda, ou seja, pela própria atividade de sua natureza e 
dela não gera mais-valia e, sim, argumento de sustentação daquilo que o põe no mundo pelo trabalho 
desenvolvido. Informações disponíveis em 
https://www.marxists.org/portugues/marx/1863/mes/prodcapital.htm>. Acessado em 8/7/18 



humano e da sua mediação desse sujeito com a natureza.  

 

O diploma como produto do mercado universitário 

 

A formação universitária, no contexto econômico brasileiro contemporâneo, é estereotipada 

com a chancela de que, por meio de um conhecimento ali comercializado, o sujeito será capaz 

de construir arcabouço particular para enfrentar os eventuais problemas que a estrutura 

socioeconômica colocar e, a partir dela, resolver quaisquer obstáculos humanos. O aspecto da 

formação do educador se torna peculiar, nesse cenário, devido à ousadia ali colocada de propor 

ação formativa àquele que educa ou que pretende educar.  

 

Dessa forma, o aluno do curso de Pedagogia compõe esse currículo integrado ao que foi 

nomeado de sociedade do conhecimento, expressão cunhada a partir do desenvolvimento das 

tecnologias da informação e da comunicação, ainda na década de 70 do século XX. Porém, 

esquece-se de qualificar que esse conhecimento só se consolida por meio da práxis, isto é, por 

meio de uma dinâmica em que são levadas em consideração o sujeito, as relações sociais e as 

reflexões políticas, econômicas e morais de determinada época. 

 

Diante da significativa crise do capital, cíclica, como as outras, por não estar disposto a atender 

necessidades humanas, mas, só e necessariamente, produzir riquezas e formas de acumulação 

delas, é de se esperar que a informação, posta como mercadoria, é fetichizada para que todo 

sujeito, no mínimo, tenha a impressão de que está conquistando sua consolidação social, 

econômica e cultural por meio dessa moeda.  

 

Torna-se, pois, relevante resgatar a obra do filósofo húngaro, George Lukács (1885-1971), que 

desenvolve a teoria da Ontologia do Ser Social. Completamente alicerçada pela concepção da 

emancipação humana cunhada pelo filósofo alemão Karl Marx (1818-1883), a teoria investiga e 

relaciona a construção do conhecimento pelo homem de acordo com a mediação que ele 

desenvolve com o meio em que atua.  

 
Busca a gênese e o sentido do conhecimento no ato complexo que funda o ser social. 

A Ontologia do Ser Social busca captar as essencialidades básicas do ser. Concebe o 

conhecimento como produto da relação fundamental do homem com a natureza, que se 

exprime no ato de produzir. Ou seja, o conhecimento é fruto do trabalho humano. A 

Ontologia do Ser Social trata do problema da inteligibilidade radical do ser. O homem 

é criador de si mesmo. Se auto-põe pelo trabalho, sendo o conhecimento produto do 

trabalho. (SOUZA JÚNIOR, 2014, p. 135)  



 

Se o trabalho é questão fundante nesse processo de identificação humana, não cabe ao 

conhecimento e/ou a outra mercadoria qualquer ocupar esse lugar. Se assim o for, a sociedade 

corre o risco de ter o conhecimento como medida de valor fortalecendo, assim, a dinâmica da 

lógica do capital de que todo e qualquer problema estrutural existente – como o desemprego, a 

distribuição de renda, o acesso à saúde ou à educação de qualidade – deve-se, exclusivamente, à 

deficiência da construção do conhecimento pelo indivíduo.  

 

O cenário hoje construído e multiplicado utiliza termos generalistas, todos estabelecidos pelo 

conceito no âmbito do conhecimento, o que sugere, inevitavelmente, uma estrutura consolidada 

da real e eficiente sociedade da informação e do conhecimento como se não mais tivéssemos 

uma sociedade de classes: “economia do conhecimento”, “capital intelectual”, “capital 

humano”, “trabalho imaterial”, “capitalismo cognitivo”, “pós-grande indústria”, entre outros. 

Como estimular a compreensão, pelo educador, de que é o trabalho que permeia ou que 

constrói, por meio de uma intensa relação com a natureza que o cerca, o que se coloca como 

pronto?  

 

Marx, ao apresentar o processo de trabalho, descreve minuciosamente como o homem se 

relaciona com a natureza a partir desse processo.  

 

[...] o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 

material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. 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. 

(MARX, 2011, p. 211) 

 

O conhecimento, portanto, como forma de apropriação da informação proporcional às decisões 

de existência, precisa ser classificado em dois momentos: como aquele conteúdo somatizado a 

partir das experiências cotidianas, tradicionais, familiares, populares que nos levam a “conhecer 

algo” pelo senso comum; e o conhecimento formal, fruto de uma abstração mais criteriosa e, 

por isso, mais teórica.  

 

Vêm, dessa análise, os conceitos contemporâneos de conhecimento tácito e explícito, usuais 

quando se trata do tratamento da informação dentro da constituição histórica de uma 

organização, por exemplo.   

 
É possível distinguir dois tipos de conhecimento: o explícito e o tácito. O 

conhecimento explícito, ou codificado, refere-se ao conhecimento transmissível em 



linguagem formal, sistemática, enquanto o conhecimento tácito possui uma qualidade 

pessoal, tornando-se mais difícil de ser formalizado e comunicado (FLEURY, 2002, 

p.139).  

 

Onde se estabelece, dessa forma, o conhecimento proposto pelo curso de graduação em 

Pedagogia, por meio do Parâmetro Curricular Nacional? É possível objetivar essa qualificação 

da informação para que, epistemologicamente, seja aplicável a uma determinada realidade? Ou 

devemos partir para uma análise ontológica do ser social, em que, isolado das infinitas 

qualificações indicadas, o conhecimento pode indagar, a partir de uma concepção de mundo, a 

realidade revelando, assim, as propriedades mais gerais do ser ou do objeto analisado?  

 

Este artigo propõe a reflexão a partir da última questão apresentada por acreditar em ser 

legítimo o rompimento de Marx com a epistemologia aristotélica a favor da ontologia 

propositiva de uma organização do pensamento a partir da relação histórica do homem com a 

realidade posta pela natureza.  

 

O fato simples de que no trabalho se realiza um pôr teleológico é uma experiência 

elementar da vida cotidiana de todos os homens, tornando-se isso um componente 

imprescindível de qualquer pensamento, desde os discursos cotidianos até a economia 

e a filosofia. O problema que aqui surge não é tomar partido a favor do caráter 

teleológico do trabalho ou contra ele; antes, o verdadeiro problema consiste em 

submeter a um exame ontológico autenticamente crítico a generalização quase 

ilimitada – e novamente: desde a cotidianidade até o mito, a religião e a filosofia – 

desse fato elementar (LUKÁCS,  2013, p. 47).  

 

Entende-se, portanto, que o homem, para fundar a sua existência no mundo,  o faz por meio do 

trabalho, enquanto base histórica, para transformar a natureza que o rodeia. Por natureza, 

compreende-se todo conjunto de modificações que o homem exerceu sobre o meio ambiente, 

incluindo o social para se autobeneficiar, para atender as suas necessidades básicas. Não há 

natureza fora do humano e, desse modo, a sociabilidade é vista como uma extensão do natural. 

O homem faz parte do mundo já que ele é derivado de um processo evolutivo. Ele é a natureza 

pensante. É através dele que ela toma consciência de si. Por isso, mudar a natureza significa 

mudar o próprio homem.  

 

Assim, contextualizando para o objeto deste estudo, o sujeito, enquanto partícipe do processo 

formativo de educador, objetiva-se mediante o ato de produção de sua existência material – ou 

sua práxis – que se realiza pelo trabalho no mundo histórico categorizado como Educação, ou 

seja, não se trata de uma atuação simplória em uma escola, mas entender a colocação da escola 

em uma linha histórica muito maior e complexa.  



 

Dessa compreensão, tem-se que Marx posicionou a base do desenvolvimento histórico dos 

homens à medida que qualificou o mundo objetivo como aquele produzido pelo trabalho. Ele é 

a categoria fundante do ser social, pois sobre a natureza o homem imprimiu sua vontade 

realizando a si mesmo através do trabalho, afastando das barreiras naturais e fundando a 

sociedade humana. 

 

O que se consolida contemporaneamente são barreiras para esse entendimento marxiano. 

Duarte (2008), ao enumerar uma série de ilusões produzidas pela chamada Sociedade do 

Conhecimento, entende que a crise do capitalismo no início do século XXI inaugura novos 

conceitos para o sistema econômico. Obviamente, isso não interfere na essência de produção e 

acumulação de riquezas do capitalismo, mas impõe a noção de conhecimento como uma 

ferramenta de multiplicação ideológica do próprio sistema.  

 

(...) o conhecimento não é a apropriação da realidade pelo pensamento, mas sim uma 

construção subjetiva resultante de processos semióticos intersubjetivos, nos quais 

ocorre uma negociação de significados. O que confere validade ao conhecimento são 

os contratos culturais, isto é, o conhecimento é uma convenção cultural. (...) os 

conhecimentos têm todos o mesmo valor, não havendo entre eles hierarquia quanto à 

sua qualidade ou quanto ao seu poder explicativo da realidade natural e social 

(DUARTE, 2008, P. 14) 

 

Essa nova cultura do entendimento anestesia a sociedade e indica uma necessidade cotidiana de 

se abastecer de informações variadas que possam gerar sensações de pertencimento a uma 

sociedade nomeada como do conhecimento. De forma tranquilizadora e não estimulante, como 

deveria ser e bem lembra Bauman (2013. p. 15, 16), os valores componentes desse novo culto 

transformam “a modernidade de sua fase sólida para a líquida”.  

 

Contribuições do Epicurismo para a cognição  

 

Marx, ao desenvolver a sua tese de doutorado, nomeia o estudo como “Diferenças entre as 

filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro”. Em favorecimento explícito ao último em 

detrimento do primeiro, o filósofo alemão busca diferenciar o fenômeno da essência ou o 

imanente do aparente. Em um contexto de que Epicuro foi sempre considerado como seguidor 

de Demócrito, o estudo do jovem Marx ganhou significativa importância pois distinguiu 

pensamentos básicos: “Para Demócrito então todo conhecimento a partir dos sentidos é apenas 

aparência, sendo assim o mundo sensível apenas uma aparência subjetiva. Já para Epicuro, o 

mundo sensível é um fenômeno objetivo, já que os sentidos para ele são arautos do verdadeiro” 



(ALBINATI, 2005, p. 6). 

 

Ao estabelecer a objetivação no mundo sensível, Marx passa a estabelecer uma desconstrução 

da epistemologia aristotélica que sempre inspirou uma reflexão geral em torno da natureza 

levando em consideração, apenas, as duas polaridades do sujeito indagativo e do objeto inerte, 

não respeitando, assim, o processo dialogal, que, fruto do trabalho, é capaz de construir, 

ontologicamente, propriedades mais gerais do ser independente de caracterizações reducionistas 

que podem ocultar a natureza plena e integral do saber. 

 

Dessa compreensão, pode-se ver a essência da obra do filósofo húngaro István Mészáros (1930-

2017) de que toda uma vida pode ser resumida pelo processo de aprendizagem que constrói. 

Para ilustrar esse pensamento, ele vai ao medieval Paracelso
7
 como fonte de suas ideias:  

 

A aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase 

até a morte; ninguém passa dez horas sem nada aprender. A grande questão é: o que é 

que aprendemos de uma forma ou de outra? Será que a aprendizagem conduz à auto-

realização dos indivíduos como indivíduos socialmente ricos humanamente (nas 

palavras de Marx), ou está ela a serviço da perpetuação, consciente ou não, da ordem 

social alienante e definitivamente incontrolável do capital? Será o conhecimento o 

elemento necessário para transformar em realidade o ideal de emancipação humana, 

em conjunto com uma firme determinação e dedicação dos indivíduos para alcançar, 

de maneira bem sucedida, a auto emancipação da humanidade, apesar de todas as 

adversidades, ou será, pelo contrário, a adoção pelos indivíduos, em particular, de 

modos de comportamento que apenas favoreçam a concretização dos objetivos 

reificados do capital? (MÉSZÁROS, 2008, p. 47-48) 

  

Essa aprendizagem de toda a vida é, sem dúvida, mediada pelo educador, ou melhor, aquele que 

legitima, no ser em formação, elementos de aprendizagem que o fazem dar coerência à 

realidade na qual está inserido. O educador, enquanto professor e dentro do formalismo do 

processo de escolarização tradicional, mantém papel essencial do saber por representar um elo 

intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Cabe a ele ofertar filtros 

entre o organismo e o meio para o desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores 

e, dessa forma, planejar ações e/ou conceber consequências para uma decisão.  

 

Compreender a educação sob a luz desses conceitos traz à tona as informações
8
, normatizadas 

pelo Ministério da Educação, pertinentes à função do pedagogo enquanto profissional:  

                                                           
7
 Paracelso, pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-

1541), foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço-alemão.  
8
 Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio de 2006, Seção 1, p. 11. 

Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acessado em 4 de julho de 
2018. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf


 

Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e 

intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na 

articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 

inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do 

conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo.  

O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica, propiciará:  

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;  

II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, 

o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. 

 

A informação indicada acima nada mais é do que uma mercadoria, “um objeto externo, uma 

coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a 

origem delas, provenham do estômago ou da fantasia” (MARX, 2011, p. 41). 

Epistemologicamente, é possível o sujeito ter sua sede de conhecimento saciada com esses 

tópicos funcionais. Ontologicamente, vê-se a limitação do conteúdo que abarque a totalidade do 

papel educacional e que gere, para além da emancipação humana, uma plena liberdade do 

sujeito em sua essência fundante, que é o trabalho a ser desenvolvido por meio da mediação do 

educador junto ao incerto e líquido cenário social, cultural e econômico dos agentes envolvidos.  

 

Ontologicamente, a partir da concepção da Ontologia do Ser Social, compreender o que o 

Estado espera do egresso em Pedagogia é contraditório e angustiante. Como representante 

legítimo do mercado e do capital, o Estado atua para mediar a informação curricular do curso de 

licenciatura em questão, voltado, exclusivamente, para a prática educativa nos seus mais 

diversos setores, junto às instituições de ensino que se propõem desenvolver esse currículo 

voltado para a formação do acadêmico.  

 

São 16 itens
9
 estabelecidos como expectativas desse novo educador que emerge do currículo da 

Pedagogia:  

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:  

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 
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intelectual, social;  

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na 

idade própria;  

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo;  

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;  

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

 VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas;  

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade;  

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 

políticas e outras;  

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;  

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e 

as demais áreas do conhecimento;  

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;  

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares;  

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos 

e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências 

nãoescolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 

ambiental- ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho 

educativo e práticas pedagógicas;  

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos;  

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua 

avaliação às instâncias competentes. 

 

A relação que se dá entre trabalho e educação, quando se trata da formação humana, coloca-se 

como irrefutável diante da observação de que o homem está em conexão com a realidade social 

na qual está inserido. Portanto, compreende-se que, para Marx, o conhecimento é produto do 

trabalho, não sendo produto somente da ação do pensamento ou da razão. 

 

Tem-se aqui, então, que, se partirmos do fato do conhecimento ser originado durante a 

mediação entre o homem e a natureza, o trabalho é, portanto, fundamental ao processo 

formativo deste homem. Dele, como ser capaz de humanizar a natureza, espera-se o 

aprendizado durante todas as suas vivências na prática social, para garantia de perpetuação não 

só da espécie, como também do caráter humanizado de sua existência. 

 



A doutrina materialista sobre a modificação das circunstâncias e da educação esquece 

que as circunstâncias são modificadas pelos homens e que o próprio educador tem de 

ser educado. Ela tem, por isso, de dividir a sociedade em duas partes – a primeira das 

quais está colocada acima da sociedade. A coincidência entre a alteração das 

circunstâncias e a atividade ou automodificação humanas só pode ser apreendida e 

racionalmente entendida como prática revolucionária. (ENGELS; MARX, 2007, p. 

533) 

 

O questionamento que se coloca aqui, por Engels e Marx, dessa possibilidade de mudanças 

sociais pelos materialistas, consolida um duplo papel do homem como educador e educando. 

Transformando o meio, o homem se transforma e transforma, assim, a realidade que o cerca.  

 

A educação como ato político
10

 

 

Partindo do pressuposto de que o “o homem é naturalmente um animal político” 

(ARISTÓTELES, 1997, p. 13), é fácil afirmar que tanto a função do pedagogo quanto o 

trabalho que ele desenvolve e o funda como ser social são atos políticos.  

 

A moral, enquanto um valor estabelecido para uma época, distingue-se da política, ainda na 

visão aristotélica. A moral foca no indivíduo, portanto individualista. A política no coletivo, 

portanto social. O Estado elenca, em um PCN, os objetivos sociais adequados ao perfil 

mercadológico que fomenta. Assim, legitimado por uma ética estabelecida e republicana, as 

informações elencadas de forma institucional se colocam a serviço da felicidade que a política é 

capaz de trazer para a humanidade.  

Nesse comércio em que o produto com maior demanda se chama satisfação imediata, a 

mercantilização da educação é significativa, tanto em seus aspectos curriculares quanto nos 

aspectos físicos dos espaços educacionais.  

 

No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise do sistema 

público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo esmagamento dos 

cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada exemplifique melhor o 

universo instaurado pelo neoliberalismo, em que tudo vendo, tudo se compra, tudo tem 

preço, do que a mercantilização da educação. Uma sociedade que impede a 

emancipação só pode transformar os espaços educacionais em shopping centers, 

funcionais à sua lógica do consumo e do lucro (SADER apud MÉSZÁROS, 2008, 

p.16) 

 

Romper com essa lógica mercantil tão internalizada na cultura do capital é tarefa hercúlea que 
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irá encontrar apoio, apenas, na reorganização do pensamento da Pedagogia a favor de estímulos 

libertários que levem à emancipação humana. O formalismo de parâmetros curriculares, de 

acordo com Meszáros (2008), serviu, nas últimas décadas da educação mundial, para oferecer, 

apenas, ferramentas técnicas e condicionamento humano a favor da expansão do capital. 

Paralelo a isso, nada é posto, tanto nas normatizações educacionais quanto na política de 

carreira do educador, para instaurar valores que favoreçam a um questionamento desse modelo.  

 

Mészáros (2008) indica que o caminho para uma solução desse raciocínio mercadológico não 

passar pela simples reforma do sistema escolar formal estabelecido, pois seria, 

superficialmente, uma estratégia institucional isolada. “O que precisa ser confrontado é todo o 

sistema de internalização, com todas as suas dimensões, visíveis e ocultas” (MÉSZAROS, 

2008, p. 47). A palavra “internalização” deve ser compreendida, na obra, como a meta do 

sistema capitalista em fazer com que cada indivíduo incorpore como seu o desejo e a ânsia de 

reprodução do sistema, o que explica a dimensão mimética do sujeito ao se conformar, no 

sentido de ceder sua forma original, ao que é imposto socialmente, economicamente e, por isso 

mesmo, culturalmente.  

 

Agir politicamente em prol da emancipação humana e, consequentemente, libertar-se dos 

parâmetros que só fazem sustentar a lógica de reprodução do capital é agir pela educação. 

Recuperar, portanto, a obra acadêmica introdutória do filósofo alemão Marx, é importante. A 

sua tese doutoral distinguiu o paradigmático Demócrito, para quem tudo e todos somos frutos 

de aleatórias partículas de átomos e, por fim, mero microcosmo do universo, do discípulo 

Epicuro, para quem o atomismo só faria sentido se dado a ele o peso, a consistência necessária 

para que, singularmente e por meio da razão, efetivasse uma realidade determinada e 

particularizada.  

 

Esse “motivo pelo qual” que pode ser traduzido em “razão” traz toda a capa protetora da ação 

decisória política, fruto inevitável do conhecimento, que representa o poder de distinguir 

significados e optar por aquele que leva o homem, diretamente, ao encontro de sua felicidade.  

 

Enquanto pulsar uma gota de sangue em seu coração absolutamente livre, dominador 

do mundo, a filosofia sempre clamará a seus opositores as seguintes palavras de 

Epicuro: ‘Ímpio não é quem elimina os deuses aceitos pela maioria, e sim quem aplica 

aos deuses as opiniões da maioria’. (MARX, 2018, p. 26) 

 



Por isso, a política, para Marx e todos os teóricos marxianos, torna-se uma atividade de 

mediação e, dessa forma, transitória e superável. Apesar de humana, a política não pode compor 

a essência do homem, apenas direcioná-lo para uma concepção racional, justa e condizente com 

o propósito da emancipação humana por meio do conhecimento. Daí surge a tese principal que 

o fez abandonar a opção dos estudos em Direito em favor dos estudos em Filosofia. Muito mais 

importante do que compreender a teia jurídica e institucional que compõe o Estado, como 

organizador político, seria perceber como do “macaco” se dá o homem ou, trocando em miúdos, 

como o homem se humaniza.  

 

Dessa concepção protagonista do homem em construir seu próprio papel no mundo, é inevitável 

a relação da educação, não enquanto aprendizagem apenas, mas como formação humana, nesse 

objetivo máximo do desenvolvimento do sujeito com desejo próprio e singular. Por isso, a 

educação deve ser compreendida como processo contínuo de formação. “Temos de reivindicar 

uma educação plena para toda a vida, para que seja possível colocar em perspectiva a sua parte 

formal, a fim de instituir, também aí, uma reforma radical” (MÉSZAROS, 2008, p. 55).  

 

A pedagogia da liberdade 

 

A tese doutoral do ainda jovem Marx pontuou toda a sua produção intelectual e implicitou o 

sentido maior do remédio epicuriano para as desgraças do mundo: o logos. Presente em toda 

obra de Epicuro, o conceito do telos responsável pela felicidade estava em compreender a 

importância de enxergar o outro como ser complementar de sua existência e, por isso, todo e 

qualquer esforço em prol dessa mútua manutenção humana seria profícua. Diante desse 

propósito, o logos filosófico daria todas as condições circunstanciais para uma efetiva 

emancipação.  

 

Por isso, a mais ampla publicidade deve ser dada ao tratamento: o remédio é oferecido 

a qualquer um, a qualquer passante, mesmo aos estrangeiros, pois seu valor e benefício 

são universais, acima das contingências de espaço e tempo. E sua preservação em 

pedra é justamente para que os pósteros — que "também são nossos" — dele possam 

usufruir. Mas, afinal, que remédio é esse, capaz de livrar a humanidade de aflições e 

tormentos? O remédio é o logos filosófico enquanto portador da verdade aclaradora, o 

discurso enquanto phármakon, enquanto curativo porque discurso-razão que espanca 

as trevas das crendices, expulsando os males da alma (PESSANHA, 2017, p. 1) 

 

Ao estudar a obra marxiana, nota-se um materialismo mantenedor de uma filosofia libertária, 

presente, inequivocamente, na essência do homem enquanto protagonista político de sua 



existência. O trabalho, enquanto única alternativa do homem mediar com a natureza e, dessa 

forma, construir-se, sustenta-se na compreensão cognitiva da razão enquanto libertadora. 

Importante ressaltar que o trabalho aqui posto ultrapassa a ideia do trabalho enquanto 

subsistência. É necessário, pois, superá-lo também. Só assim, pode-se haver uma ação 

libertadora tanto no âmbito social quanto no político com vias claras de se alcançar 

possibilidades efetivas de liberdade categórica e histórica que permita ao homem a capacidade 

inata de criar suas próprias ideias.  

 

Para Marx, o trabalho, enquanto troca orgânica com a natureza, permanece sempre no 

reino da necessidade, já o reito da liberdade começa além da esfera da imediata 

produção material necessária à subsistência. A liberdade é a liberdade do ‘trabalho 

necessário’ (ao sustento do trabalhador) e daquele plus-trabalho destinado à produção 

do lucro; se efetiva no tempo disponível que é também tempo de ócio e para uma 

atividade superior, para dedicar-se ao desenvolvimento humano e aos desfrutes 

superiores, nos quais, sabemos, se encontra a verdadeira riqueza humana. Se, numa 

sociedade dividida em classes, a contradição maior consiste no fato de que o trabalho 

produz em abundância o não trabalho, a riqueza, o gozo e o consumo para poucos, da 

perspectiva histórica, torna-se possibilidade de riqueza, gozo e consumo para todos 

(MANACORDA, 2012, p. 53).  

 

Ao se colocar minimamente subjugado ao outro, o homem inicia o processo de desigualdade e 

instaura uma relação que coloca em xeque o pressuposto epicuriano de felicidade. Necessário, 

pois, recorrer a Rousseau (1999), para quem, desse estágio social, foi implantada a divisão do 

trabalho e da propriedade e o consequente conflito humano. Desse contexto, a desigualdade 

impôs a servidão em detrimento da liberdade. Esta liberdade só se torna possível, nas atuais 

configurações sociais, ao hermitão que rompe com qualquer laço comunitário e, por isso, 

naturaliza-se, um retorno ao homem natural. Quando as necessidades tomam para si a 

materialização do banal e do simples desejo em detrimento do comum, a desumanização se 

coloca como processo natural de sustentação de um ciclo em que alguns sempre merecerção 

mais do que outros.  

 

A partir do instante em que um homem necessitou do auxílio do outro, desde que 

percebeu que era útil a um só ter provisões para dois, desapareceu a igualdade, 

introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se 

transformaram em campos risonhos cumpria regar com o suor dos homens e nos quais 

logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e medrarem com as searas. A 

metalurgia e a agricultura foram as duas artes cuja invenção produziu essa grande 

revolução (ROUSSEAU, 1999, p. 213) 

 

A compreensão do processo formativo como arma combativa a essa servidão é emergencial 

numa sociedade que tem a educação como mercadoria. A proposta aqui é ressatar o papel dessa 

educação libertária frente ao que os paradigmas institucionais da educação formal impõe. Cabe 



à Pedagogia ir além dos requisitos propostos para levar a uma construção cognitiva para além 

da informação comercializada apenas. Daí a importância da Filosofia para ajudar o homem em 

seu processo formativo e reflexivo a ponto de dar a ele poderio emancipatório.  

 

Esse problema pode e deve ser aproximado à maneira como a moderna prática 

pedagógica o coloca, para a qual a relação entre mestre e aluno é uma relação ativa, de 

relações recíprocas e, portanto, todo mestre é sempre aluno e todo aluno é mestre. Mas 

a relação pedagógica não pode ser restrita às relações especificamente “escolares”. [...] 

existe em toda a sociedade em geral. (GRAMSCI, 2001, p. 330) 

 

Os moldes contemporâneos da educação tradicional chegaram, no senso comum, a uma 

metodologia de ensino-aprendizagem do século XIX, com docentes do século XX e alunos do 

século XXI. É urgente que esse cenário seja transformado pela construção do prazer em pensar, 

em desconstruir cânones ideológicos que só fazem oprimir aquele que busca o conhecimento. 

Dessa forma, a formação do homem se dará em prol de uma busca da razão emancipatória, 

aquela ligada à vida, para que a aprendizagem seja proporcional ao desejo do ser social.  

 

Considerações finais 

 

A reflexão, até agora construída, traz caminhos possíveis – e longe estão de ser únicos – para 

posicionamentos mais políticos do sujeito enquanto protagonista de sua prática formativa e 

social, sobretudo na questão da Pedagogia. Para isso, vimos a importância da leitura filosófica 

de Epicuro, tão bem resgatada por Marx no aspecto do esclarecimento do homem.  

 

Posto está que a informação, enquanto unidade informativa comercializável, não é capaz de, 

sozinha, ofertar conhecimento que, por sua vez, só é construído por meio de uma apropriação 

integral e imanente da essência conteudista que o cenário escolar tradicional indica como 

paradigma.  

 

A capacidade reprodutiva da informação como mercadoria, no cenário do capital, mostrou que, 

em excesso, tem-se uma nulidade informativa que leva a um alheamento e, por isso, uma não 

participação reflexiva e efetiva do homem em seu tempo deixando à mercê do que é imposto 

como necessário na reprodução e acumulação da riqueza.  

 

Desse pensamento, tem-se a “liquidez” da cultura, enquanto maleabilidade dos valores, das 

categorias formativas do homem e, consequentemente, da forma como a centralidade do 



trabalho é posta em dúvida na composição máxima da essência do sujeito com desejo próprio.  

 

Para romper com essa lógica, é necessário o questionamento da epistemologia em favor da 

ontologia do ser social, sobretudo sob a ótica marxiana, de constituição deste ser, como única 

forma libertária. O logos filosófico, receitado por Epicuro e gravado para a posteridade em 

pedras gregas, tem lúcido poder de apontar o caminho da possível felicidade e a capacidade 

humana de superar a dor para alcançá-la.  

 

A educação, portanto, como processo formativo, é um exemplo exequível de que, 

politicamente, pode-se agir a favor dessa emancipação do ser social e consolidar, assim, a 

pedagogia da liberdade composta nas entrelinhas da obra marxiana.  
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