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RESUMO 
Marx,  em  seus  estudos,  diz  que  os  homens  constroem  a  história, mas  sem  saber:  sem  saber  que  a 
constroem, como a fazem e o motivo. O que o autor alemão está dizendo é que os homens se encontram 
presos,  privados  de  sua  liberdade  por  não  saberem,  de  fato,  como  direcionar  suas  vidas,  já  que  se 
encontram  controlados  pela  ideologia  dos  que  detêm  o  poder  da  sociedade.  A  partir  disso  surge  a 
presente pesquisa que busca voltar aos escritos marxistas para investigar em seus conceitos como se dá o 
tratamento  ao  tema  que  levaria  o Homem  para  um  caminho  em  que  ele  poderia  sair  do  controle  de 
agentes  externos  e  poder  ser  autor  de  sua  própria  história.  Para  tal  esta  busca  se  vale  de  uma 
metodologia  que  utiliza  de  uma  análise  da  bibliografia,  em  que  textos  de  Karl Marx,  George  Lukács, 
Mészaros, entre outros, tocam e aprofundam numa busca pela  liberdade do Homem e no caminho que 
ele  percorre  para  a  Emancipação.  Quando Marx  diz  que  “a  história  de  todas  as  sociedades  até  hoje 
existente é a história das lutas de classes” ele já deixa explícito que tal luta é a que configura o modo que 
as pessoas se relacionaram durante a história e que continuam se relacionando ainda hoje. A partir disso, 
ele apresenta a vida moderna  tendo o Capitalismo  como  sua  lei da vida, em que as pessoas passam a 
vender sua força de trabalho para um Capitalista e, nesta lógica/ideologia, obedecer aos padrões impostos 
por esta classe social superior  financeiramente. O  trabalho será percebido como o elemento ontológico 
que  possibilita  a  compreensão  do  ser  humano,  em  especial  enquanto  uma  classe  capaz  de  se  se 
reconhecer  e  buscar  se  libertar  dos movimentos  opressores  (Lukács;  Iasi).  Neste  caminho  traçado,  a 
pesquisa se envereda nos passos que levariam a História para a superação do Capitalismo pelo Socialismo 
e deste pelo Comunismo, onde a Emancipação poderia se concretizar e libertar a humanidade. 
 
Palavras‐chave: Liberdade; Marxismo; Comunismo; Emancipação. 
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Resumo:  

Marx, em seus estudos, diz que os homens constroem a história, mas sem saber: sem saber 

que a constroem, como a fazem e o motivo. O que o autor alemão está dizendo é que os 

homens se encontram presos, privados de sua liberdade por não saberem, de fato, como 

direcionar suas vidas, já que se encontram controlados pela ideologia dos que detêm o poder 

da sociedade. A partir disso surge a presente pesquisa que busca voltar aos escritos marxistas 

para investigar em seus conceitos como se dá o tratamento ao tema que levaria o Homem para 

um caminho em que ele poderia sair do controle de agentes externos e poder ser autor de sua 

própria história. Para tal esta busca se vale de uma metodologia que utiliza de uma análise da 

bibliografia, em que textos de Karl Marx, George Lukács, Mészaros, entre outros, tocam e 

aprofundam numa busca pela liberdade do Homem e no caminho que ele percorre para a 

Emancipação. Quando Marx diz que “a história de todas as sociedades até hoje existente é a 

história das lutas de classes” ele já deixa explícito que tal luta é a que configura o modo que 

as pessoas se relacionaram durante a história e que continuam se relacionando ainda hoje. A 

partir disso, ele apresenta a vida moderna tendo o Capitalismo como sua lei da vida, em que 

as pessoas passam a vender sua força de trabalho para um Capitalista e, nesta 

lógica/ideologia, obedecer aos padrões impostos por esta classe social superior 

financeiramente. O trabalho será percebido como o elemento ontológico que possibilita a 

compreensão do ser humano, em especial enquanto uma classe capaz de se se reconhecer e 

buscar se libertar dos movimentos opressores (Lukács; Iasi). Neste caminho traçado, a 

pesquisa se envereda nos passos que levariam a História para a superação do Capitalismo pelo 

Socialismo e deste pelo Comunismo, onde a Emancipação poderia se concretizar e libertar a 

humanidade. 
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INTRODUÇÃO 

O termo “Emancipação” é tratado, de modo geral nos dicionários, como algo que se 

refere a qualquer tipo de libertação, uma alforria ou até mesmo um modo de se refletir e 

expressar independência. Não é complexo analisar que estes significados representem o termo 

emancipação, sobretudo porque, de fato, nos inserimos historicamente em um mundo que 

busca as liberdades, a emancipação dos indivíduos, a todo custo e a todo o momento. 

A Revolução Francesa, no final do século XVIII, incorporou a ideia de liberdade e de 

uma luta contra qualquer tipo de opressão à vida dos sujeitos, este fato nutriu de aspectos e de 

uma essência de cidadania todas as pessoas do mundo, fazendo com que cada ser buscasse, ao 

seu modo, uma forma de ser considerado um cidadão, dotado de seus deveres e, em especial, 

investido de seus direitos. Tal revolução mostrou ao mundo que nenhum sujeito, ou cidadão, 

tem obrigação de se ver subjugado à força e mando de outrem, cumprindo ordens por ser de 

condição social desfavorável em relação aos mandantes e poderosos, devido seu nascimento 

em uma família com menos posses. 

O ímpeto burguês que dotavam os “revolucionários” franceses fez com que os interesses 

desta classe social ocupassem os espaços do antigo regime, o monárquico. A Fraternidade, 

apresentada na Revolução, se transfigura em um momento em que as pessoas têm um 

vislumbre de se verem como próximas, de se reconhecerem em outro cidadão já que são todos 

dotados dos mesmos direitos; Tais direitos relembram a Igualdade, em que os direitos 

abarcariam de modo igual a todas as pessoas e não mais somente serviriam à nobreza e 

aristocracia. Por fim, o terceiro tópico defendido pela Revolução Francesa, a Liberdade 

apregoava que todas as pessoas são livres e não mais aprisionadas aos mandos, desmandos e 

usurpação do estamento superior. 

O lema da Revolução Francesa vai ecoar durante todo o século XIX e XX fazendo com 

que toda pessoa do mundo se sinta como um cidadão, ou seja, todas as pessoas que são 

tocadas por tal perspectiva, se cativa (de algum modo) passa a ser motivada a lutar por seus 

direitos, e se livre, luta para que não retroceda nenhuma conquista indo além numa continua 

busca por mais espaço e por maior reconhecimento de sua condição cidadã. Porém o que não 

se fica evidenciado é que a liberdade após a Revolução é ilusória, haja vista que as pessoas 

que antes eram usurpadas e não detinham nenhum tipo de direito, na sociedade burguesa – 

devido aos fatores históricos – é considerado como uma pessoa pobre, de camada social 

baixa, com isso, eles continuam sendo excluídos e “aprisionados”. 

Karl Marx em seus estudos faz uma observação de que a mudança política e social da 

humanidade não necessariamente modifica a estrutura da vida humana. A manutenção da 
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ordem de poder vigente, apenas camufla as exclusões da forma de organização da sociedade 

que a precede: como é apresentado por ele o fato de a história da humanidade ser observada a 

partir de uma longa luta de classes em que há o conflito entre aqueles que detêm o poder e 

aqueles que obedecem e se subordinam aos primeiros. 

A sociedade burguesa que passa a predominar no mundo traz em si a dimensão de 

pessoas completamente livres, mas não emancipadas, pois qualquer indivíduo dotado de 

condições específicas – social, econômica, política, jurídica, etc. – tem a sensação de desfrutar 

de uma liberdade em que pode direcionar sua vida da forma que melhor lhe convier, porém, 

em qualquer problema verificado em sua vivencia ele perde tal condição e passa a se sentir 

excluído e subjugado. A emancipação, em contrapartida, seria o momento da experiência 

humana em que aconteceria uma “liberdade plena e irrevogável” em que cada indivíduo seria 

responsável e responsabilizado por sua vida e na construção da vida em comum. 

A liberdade e a emancipação se diferem nas possiblidades que oferecem aos indivíduos. 

Enquanto alguém em liberdade pode perdê-la, no caso da emancipação a conquista dela não 

possibilita retroceder a uma condição de submissão; no caso da liberdade pode haver o ganho, 

ou seja, alguém pode receber de outrem a condição de livre, e isto pode ser percebido no 

indivíduo de forma isolada e exclusiva, já a emancipação é uma conquista alcançada devida a 

uma luta e se efetiva quando todos os exemplares de uma sociedade – ou da humanidade de 

forma já a antever o proposto por Marx e deste trabalho – se encontrarem na mesma situação. 

Neste trabalho poderá ser observado que no marxismo a Emancipação precisa superar 

dois estágios sobre a liberdade para que consiga alcançar a sua plenitude, para que a 

Humanidade possa ser considerada liberta de qualquer força e poder que oprima e subjugue 

qualquer pessoa que seja de qualquer modo, por mais sútil que possa parecer. A sociedade 

capitalista, surgida e desenvolvida no decorrer do século XIX e ratificada no XX, que tem seu 

imperativo no indivíduo e, sobretudo, no individualismo, reforça a liberdade como sendo o 

bem mais supremo que alguém possa desejar e alcançar, mas tal liberdade será questionada 

pela linha que parte de Marx, apresentando uma possiblidade a este sistema sócio-político-

econômico em que isso será superado, tal superação será conhecida como Socialismo – ou 

Emancipação Política. 

A liberdade, com o Socialismo, ainda não se efetiva com plenitude já que a organização 

se estrutura de modo a manter uma certa estrutura hierárquica que distingue o governo e os 

governados. A Emancipação começa a ser trilhada, mas, ainda, não é atingida, feito que só 

ocorrerá quando, novamente, uma mudança na estrutura sócio-político-econômica ocorrer e 

puder ser testemunhado a passagem ao Comunismo. Nesta fase do desenrolar da Humanidade, 



5 
 

as pessoas poderão ser consideradas livres, – decorrida a Emancipação Humana –, em que 

cada um será essencialmente liberto de qualquer tipo de opressão e de qualquer espécie de 

confronto, o que o próprio Marx caracterizou de o “fim da história” por não haver mais 

espaço para qualquer luta de classes – como tentará se desenvolver neste trabalho. 

Três conceitos serão importantes para conseguirmos percorrer o caminho do marxismo 

para a emancipação: a consciência, a educação e o trabalho. Tais considerações não seguem 

uma gradiente de importância ou uma linearidade que precisa ser compreendida para, somente 

ai, superar e dar o passo seguinte, melhor seria um entendimento de que esta tríade se mistura 

e se interpenetram umas nas outras e que, talvez, seja muito complicado tentar dizer da 

importância de cada uma delas de modo isolado em detrimento das outras duas. 

 

A CONSCIÊNCIA 

A consciência, antes de ser um estado estático e determinado, onde se tem ou não, é um 

processo em que as pessoas guardam em si conhecimentos adquiridos e superados de fases 

anteriores, o que possibilita que se possa apreender a realidade e entender o mundo e as coisas 

dele. 

 

Partindo de uma compreensão marxista, o processo de consciência é visto, de forma 
preliminar e introdutória, como um desenvolvimento dialético, em que cada 
momento traz em si os elementos de sua superação, em que as formas já incluem 
contradições que, ao amadurecerem, remetem à consciência para novas formas e 
contradições, de maneira que o movimento se expressa num processo que contém 
saltos e recuos. (IASI, 2011, p. 12) 

 

A consciência de classe é uma manifestação de consciências individuais, não sendo 

contraditória a estas. As diferenças que cada indivíduo tem se deve ao diferente processo de 

vida que passou, porém, em comum dentro do grupo ou classe, existe pontos fortes que 

caracterizam e aproximam as pessoas e suas consciências. Seguindo o materialismo histórico-

dialético, a consciência – seja de classe, seja individual – é a forma como a materialidade 

externa do mundo é interiorizada, o que possibilitará a compreensão de indivíduos com outros 

e destes com a natureza, o mundo. 

No processo de desenvolvimento dos seres humanos, somente quando a criança tem a 

dimensão de que o mundo é externo a ela é que se pode pensar numa interiorização das coisas 

percebidas exteriormente, e, em decorrência disso, podemos passar a analisar a questão da 

consciência, pois a partir de então, poderá haver identificação entre as pessoas e o mundo. 

Isto, somado ao fato de que as pessoas já nascem e se inserem em espaços historicamente pré-
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estabelecidos, faz com que as pessoas acreditem que só há aquela forma de viver algo, elas 

acabam por generalizar aquilo que interpretam e apreendem do mundo. 

Uma consciência que não se torna dialética, ou seja, que não interpela e é interpelada 

pela realidade que circunda o indivíduo, fazendo com que não haja nenhuma superação da 

percepção vivenciada, aquela consciência que é predeterminada e estática e que acaba por 

estabelecer que o mundo que circunda esta pessoa é tratado como a verdade e única realidade 

possível pode ser interpretada como alienação. Tal processo de alienação, que tem como fonte 

a sociedade capitalista e industrializada, faz com que os indivíduos sigam a realidade que 

aprenderam a conviver sem nenhum tipo de reflexão e questionamento, o que não humaniza a 

relação destes com os demais e com o mundo. 

No caminho para a emancipação, então, encontramos na alienação um empecilho, já que 

ela turva a consciência e não permite que se superem ideias já predeterminadas e 

estabelecidas, causando uma reprodução do mundo e da forma de viver determinada por uma 

classe, continuando o aprisionamento das pessoas ao invés de procurar a liberdade e 

humanizar sua vida e suas relações. “Em resumo, podemos descrever assim esses três 

aspectos da alienação: a) o ser humano está alienado da natureza; b) o ser humano está 

alienado de si mesmo; c) o ser humano está alienado der sua espécie” (IASI, 2011, p.22). 

A alienação retira dos seres humanos a condição de essencial de Ser, e, somente na 

tomada – ou retomada – de consciência a ontologia poderá ser marcada na humanidade. 

Lukács diz que “Marx entendia a consciência como um produto tardio do desenvolvimento do 

ser material” (2009, p.3), já que aconteceria uma tomada de consciência a partir da dialética 

com o mundo e da construção de conhecimento, sendo assim, duas categorias para servir ao 

processo de conscientização e caminho da emancipação são a Educação e o Trabalho. 

 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Na modernidade as categorias Educação e Trabalho se enraizaram no cotidiano das 

pessoas, seja porque a educação, no seu sentido mais estrito da escola, se transformou em uma 

preparação para sobrevivência no mundo moderno, seja porque o trabalho, também no seu 

sentido agudo de emprego, passou a ser sinônimo de obtenção de meios para se sustentar. 

Ambas as categorias foram deturpadas, ou diluídas, de sua essência nas sociedades 

contemporâneas, sendo reduzidas a fatos que não dizem o que de realmente são: elementos 

significativos na construção e consolidação do ser humano. E mais, tais atividades se 

reduziram a aspectos que visam, pragmática e teleologicamente, a produção industrial. 
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Quando o capitalismo entrou em cena, houve uma profunda mudança nessa ideia de 
formação humana. Na verdade, houve até uma inversão entre trabalho e formação 
cultural. O trabalho passou a ser privilegiado como a atividade principal. Não, 
porém, o trabalho como uma atividade criativa, explicitadora das potencialidades 
humanas, mas o trabalho como simples meio de produzir mercadorias e, 
especialmente, a mercadoria das mercadorias, que é o dinheiro. Certamente, a 
formação cultural ainda era bastante valorizada, especialmente no período 
ascensional do capitalismo, ou seja, até a realização plena da revolução burguesa. 
No entanto, ela passava a ser cada vez mais perpassada pela lógica do ter, 
terminando por ser uma espécie de cereja no bolo da acumulação de riqueza 
material. (TONET, 2006, p. 2). 

 

O pensador marxista István Mészáros vai trazer uma reflexão sobre a Educação que 

mostra a importância que tal atividade tem na estrutura da sociedade, onde ele vai afirmar que 

“o papel da educação [...] é supremo” (2008, p.120); a educação, então, será vista como sendo 

o espaço em que a sociedade será formada para viver os processos ideológicos gestados na 

modernidade. 

A modernidade transforma o campo do Trabalho alterando a relação de produção, mas 

principalmente, a relação da vivência das pessoas, modificando o consumo, sociabilidade, 

transformando a existência dos indivíduos, pois “as relações sociais determinantes, baseadas 

na propriedade privada capitalista e no assalariamento da força de trabalho, geram as 

condições para que a atividade humana aliene em vez de humanizar” (IASI, 2011, p.21). O 

trabalhador moderno se aliena e se aprisiona no seu trabalho 

 

sua atividade vital não é para ele mais do que um meio para poder existir. Trabalha 
para viver. O trabalhador nem sequer considera o trabalho parte da sua vida; para ele 
é muito mais um sacrifício da sua vida. (...) Para ele a vida começa ali onde 
terminam estas atividades (tecer, fiar, tornear, construir, cavar, etc. ... I. T. ), na mesa 
da sua casa, no banco da taverna, na cama. As doze horas de trabalho não têm para 
ele sentido algum como tecer, fiar, etc, mas apenas como meio para ganhar o 
dinheiro que lhe permite sentar à mesa ou no banco da taverna e deitar-se na cama. 
(MARX, apud, TONET, 2006, p.5) (sic) 

 

 A educação moderna, em decorrência, se transforma em uma ferramenta que capacita 

indivíduos para a inserção neste campo do trabalho, tornando-se de modo idêntico em um 

ciclo de aprisionamento e de pouco espaço de liberdade. A vida moderna transformou a 

Educação em algo pragmático em que só se sustenta enquanto ferramenta que nutre a 

aprendizagem de como, mecanicamente, se produz algo ou de que a Educação tem uma 

finalidade prática de se alcançar um objetivo que possa ser caracterizado como útil. Mészáros 

parece concordar com esta leitura pragmática da Educação ao afirmar que “poucos negariam 

hoje que os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de reprodução 

estão intimamente ligados” (2008, p.25). 
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Refletindo sobre um prisma revolucionário que a Educação pode alcançar – ou que deve 

alcançar para conseguir gerar a Emancipação – Mészáros qualifica a Educação que será capaz 

de correr atrás de elementos cada vez mais próprios da revolução. Assim, encarando a 

Educação que se estabeleceu após o enraizamento do Capital nas entranhas da sociedade 

moderna ele apresenta o fato de que, apenas, numa sociedade que almeje a superação do 

capitalismo a revolução poderá se efetivar; com isso ele considera a Educação socialista como 

sendo aquela capaz de ter eficiência na Formação Humana e pleitear a Emancipação Humana 

(MÉSZÁROS, 2008). 

 

Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas interesseiras do 
capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o objetivo de 
uma transformação social qualitativa. Do mesmo modo, contudo, procurar margens 
de reforma sistêmica na própria estrutura do sistema do capital é uma contradição 
em termos. É por isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos 
contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente. 
(MÉSZÁROS, 2008, p.27) [grifos do autor] 
 

Logo, para István Mészáros a Educação precisa romper com os limites impostos pelo 

Capitalismo à sociedade atual, já que ele tem a compreensão de uma Educação mais ampla e 

abrangente enquanto formação dos indivíduos e a construção do caminho emancipatório.  

Dentro das reflexões a cerca do que venha a ser Trabalho – partindo da perspectiva de 

Mészáros enquanto atividade relacionada à formação de seres humanos – pode-se observar 

como sendo a atividade responsável pela integração dos seres humanos e como caracterização 

de uma ontologia (MARX, 2010b), ou seja, o trabalho é o que faz o homem ser Homem. Em 

“O Capital”, Marx chega até mesmo a dizer que é o trabalho que caracteriza a história e as 

pessoas de tal contexto: “O que diferencia as épocas econômicas não é ‘o que’ é produzido, 

mas ‘como’, ‘com que meios de trabalho’. Estes não penas fornecem uma medida do grau de 

desenvolvimento da força de trabalho, mas também indicam as condições sociais nas quais se 

trabalha” (MARX, 2013, p.257). 

O próprio Marx vai dizer que dentro da ordem econômica “a economia nacional 

conhece o trabalhador apenas como animal de trabalho, como uma besta reduzida às mais 

estritas necessidades corporais” (2010b, p.31), ora, o trabalho como repetitivo e como meio de 

se manter biologicamente vivo é aquele propagandeado pelo modelo do Capitalismo, o qual, 

em sua teoria Marx tenta propor sua superação na busca pela Emancipação Política. Lukács 

alimenta esta discussão ao afirmar que “a essência do trabalho consiste precisamente em ir 

além dessa fixação dos seres vivos na competição biológica com seu mundo ambiente” (2009, 
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p.4), com esta fala ele mostra que o ser trabalhador não deve ser analisado simplesmente pelo 

viés de uma repetição em busca de sua sobrevivência biológica. 

Na observação, pesquisa e compreensão sobre o Trabalho, tanto Marx quanto os 

marxistas vão dar destaque de que esta atividade tem como característica aproximar os 

indivíduos, onde “o trabalho torna-se não simplesmente um fato no qual se expressa a nova 

peculiaridade do ser social, mas, ao contrário – precisamente no plano ontológico – , 

converte-se no modelo da nova forma do ser em seu conjunto” (LUKÁCS, 2009, p.6), sendo 

assim, tal atividade não poderia ser entendida como algo efetivado de forma isolada, e mais, 

carrega potencialmente a força de transformação da sociedade, pois como o próprio Lukács 

apresenta em seus escritos, o Trabalho se efetiva de modo consciente e a trazer consciência 

aos indivíduos e, com isso, resulta em “chamar à vida produtos sociais de ordem mais 

elevada” (2009, p.8). 

Dentro do Capitalismo o Trabalho é utilizado como gerador de Capital (MARX, 2010b), 

com isso tal atividade passa a suscitar estranhamento ao produto fabricado, resultando em 

salário e lucro – o primeiro para o trabalhador e o segundo para o capitalista – o que também 

de modo resumido e superficial pode ser entendido como “alienação” (já trabalhada no 

começo desta apresentação), que para ser superada, para que possa se alcançar a “ordem mais 

elevada” e se relacionar com a Formação Humana, em Mészáros, o Trabalho necessitará do 

apoio da Educação, onde ele pontua que esta é para a libertação da alienação imposta pelas 

relações de produção da nossa época, com isso, 

 

A nossa época de crise estrutural global do capital é também uma época histórica de 
transição de uma ordem social existente para outra, qualitativamente diferente. 
Essas são as duas características fundamentais que definem o espaço histórico e 
social dentro do qual os grandes desafios para romper a lógica do capital, e ao 
mesmo tempo também para elaborar planos estratégicos para uma educação que vá 
além do capital, devem se juntar. Portanto, a nossa tarefa educacional é, 
simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. 
(MÉSZÁROS, 2008, p.76). [grifos do autor] 

 

Há, ainda, uma contenda sobre a questão da produção e reprodução do trabalho quando 

se relaciona o tema da Educação com o aspecto do que se compreende por Trabalho, já que há 

uma classificação de trabalho produtivo e improdutivo, onde pode se pensar que trabalhador é 

somente aquele que está relacionado à fábrica – o que abre uma discussão grande sobre o 

enquadramento dos professores (profissionais da educação) que estão “trabalhando” com 

meios ligados a formação, seja profissional seja humana – pois, alguns autores refletem que a 

lógica do capital e de sua valorização é o que caracteriza uma atividade como trabalho, por 
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exemplo, “a força de trabalho destes trabalhadores é convertida em trabalho abstrato e, 

enquanto tal, entra no circuito de auto-valorização do capital” (LESSA, 2008, p.24). 

Chegando à questão da Emancipação, o que Marx observou é de que a humanidade 

necessita de se libertar da condição de opressão, sendo assim, a sonhada Liberdade para ser 

alcançada, primeiramente deveria se dar na libertação dos trabalhadores da sua opressão e 

alienação das condições “sociometabólicas do sistema capitalista” (MÉSZÁROS, 2008), ou 

seja, da condição de exploração das relações de produção. É necessário pensar primeiro 

naquilo que Marx chamou de Emancipação Política, para posteriormente conquistar a 

Emancipação Humana. 

 

A emancipação política de fato representa um grande; não chega a ser a forma 
definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da 
emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Que fique claro: 
estamos falando aqui de emancipação real, de emancipação prática. (MARX, 2010c, 
p.41) [grifos do autor] 

 

Marx, então, pensava uma estrutura que pudesse retirar o trabalhador da condição 

subalterna. Daniel Bensaïd vai dizer que “ele iniciava a marcha que libera a política do 

domínio exclusivo do Estado e cria as condições de uma política do oprimido” (2010b, p.87), 

o que ajuda a perceber que a Emancipação Política seria a transformação da ordem vigente na 

sociedade do Capitalismo para o Socialismo, onde o Estado detém o poder sobre as questões 

sociais – incluindo meios de produção, Trabalho e Educação – e, a Emancipação Humana, a 

Liberdade da condição de oprimido imposta, se consumaria no Comunismo, onde não há nem 

mesmo o domínio de um Estado sobre os seres humanos. O Comunismo seria a liberação total 

do Homem, o sistema que findariam com todos os antagonismos, como Marx propõe: 

 

Ele é a verdadeira dissolução do antagonismo do homem com a natureza e com o 
homem; a verdadeira resolução do conflito entre existência e essência, entre 
objetivação e autoconfirmação, entre liberdade e necessidade, entre indivíduo e 
gênero. É o enigma resolvido da história e se sabe como esta solução. (2010b, p.105) 

 

Seria, ainda, com o Comunismo que o ser humano poderia retornar para si, “retorno do 

homem para si enquanto homem social, isto é, humano” (MARX, 2010b, p.105 [grifos do 

autor]), a ontologia se completaria na fase do Comunismo, onde teríamos a História da 

Humanidade se caracterizando de modo pleno, possibilitando que o homem captasse a 

“essência humana” em si e para si. 

A Educação e o Trabalho são categorias que, dentro do Marxismo, aparecem e 

reaparecem sempre como modo de apresentar a consciência dos Homens e como modo de se 
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entenderem enquanto classe, o que viabiliza a tomada de consciência de classe e a luta pela 

superação da situação sócio-econômica-política mirando na libertação total e plena da 

Humanidade: a Emancipação Humana. 

 

CONCLUSÃO 

O marxismo, nos caminhos que apresenta como forma de interpretação do mundo, se 

constitui em uma ideologia que analisa os processos que os seres humanos passaram e passam 

na relação com os demais e com o mundo, nisso havendo a possibilidade de se conscientizar e 

buscar uma liberdade dos modos de opressão gerados pela “luta de classes” que a humanidade 

testemunhou na História. 

As lutas de classe, que construíram a história, foram promotoras de processos de 

alienação também, o que reforçava os lugares de cada classe em cada momento do percurso 

histórico, inviabilizando que as pessoas conseguissem testemunhar a opressão sofrida e 

saíssem de tal condição. Somente pela tomada de consciência é que seria possível percorrer o 

caminho para Emancipação, 

A consciência, então, se configura como um dos primeiros passos para que alguém se 

reconheça enquanto oprimido para reconhecer que existem outros na mesma situação; no seu 

autoconhecimento abre-se uma brecha para a compreensão enquanto classe, para que, no 

processo de unificação destas forças, se enfrente a classe oposta. Marx deixa explícito que 

somente pela consciência, sobretudo a consciência de classe, é que será possível o caminho 

emancipatório da humanidade ao dizer “proletário de todos os países, uni-vos!” (2010a, p.69). 

A compreensão de que a vida de todas as pessoas é ditada pela classe dominante e que 

estes controlam o Estado, leva-se à Emancipação Política, ou seja, o Estado passa a ser a 

imagem de todas as pessoas, e não mais reflexo de uma única e exclusiva classe. Passo 

seguinte é a Emancipação da própria dimensão do Estado, em que os seres humanos se 

encontrarão fora de qualquer forma de opressão e, aí sim, livres na sociedade Comunista. 

Neste caminho, pode-se perceber que Educação e Trabalho se prefiguram como 

instâncias ontológicas do processo emancipatório, haja visto que são nelas que se tem a 

possibilidade de reconhecer-se enquanto ser oprimido e alienado, tomar a consciência de sua 

situação no mundo e compreender que a liberdade que se vive no cotidiano é limitada por 

desejos, vontades e força de uma camada pequena – a burguesia – que acaba por controlar e 

governar a tudo e todos. 

O marxismo, então, apresenta com Educação e Trabalho conscientes e revolucionários 

uma possibilidade viável e efetiva para que se a Humanidade alcance a Emancipação, sem 
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nenhum tipo de vício ou deturpação da realidade, oferecendo uma pseudo liberdade em que se 

acredita estar escolhendo tudo o que se pode, porém, se encontra restrito. Na Emancipação 

Humana proposta pelo marxismo as duas categorias trabalhadas nesta pesquisa é apresentada 

aos indivíduos desde muito cedo como sendo o caminho possível de entendimento da 

liberdade e enquanto possibilidade concreta, material, de fazer com que os homens sejam 

plenamente Homens, e não apenas seres reprodutores de uma vida que não é deles e 

produtores de mercadorias, que também não são deles. 
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