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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

A SUPERAÇÃO DA ALIENAÇÃO EM MARX E A EDUCAÇÃO COMO PRINCIPAL

INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO DO TRABALHADOR

Resumo: O capitalismo, desde sua origem, criou condições materiais para o surgimento de

duas classes sociais contraditórias e de interesses inconciliáveis: a burguesia e o proletariado.

A primeira, detentora dos instrumentos materiais de produção, deixou-se controlar pela

ganância e a sobrepôs às pessoas, logo, preparando mecanismos e métodos capazes de

dominar, alienar e conter toda e qualquer irresignação da segunda classe face à selvageria da

exploração que estaria por vir e ainda se opera até os dias de hoje. A educação é um desses

mecanismos, dotada do encantador poder de obstruir a verdade e repassar a ideologia que se

deseja, moldando a consciência e o comportamento dos indivíduos em conformidade com

interesses predeterminados. No entanto, da mesma maneira em que aliena, a educação

também tem o condão de emancipar e desmascarar a mentira maquiada. Nesse seguimento, o

presente ensaio apresenta a concepção marxista de educação enquanto método propício à

emancipação do trabalhador da frequente alienação que lhe defronta e obscurece,

desmistificando a falsa realidade que apresenta a exploração como algo justo sob o discurso

“manda quem pode, obedece quem tem juízo”. A investigação proposta usará o método

histórico, haja vista a necessidade de enquadramento do tema no tempo, averiguando suas

origens e avanços. A técnica de pesquisa utilizada será o levantamento bibliográfico e o

estudo do material doutrinário.

Palavras-chave: Alienação; Educação; Emancipação; Cidadania.

Abstract: Capitalism, from its origin, was conceived for the emergence of two contradictory

social classes and irreconcilable interests: the bourgeoisie and the proletariat. The first one,

the holder of the instruments of wood production, was guided by the conquest and the people,

then, session mechanisms and rules of production, and all other people of the same class

confronted the agriculture industry because of the upset and still operates to this day.

Education is one of these mechanisms, endowed with the famous power to obstruct the truth

and to pass on an ideology that is desired, shaping the consciousness and the behavior of the

individuals in accordance with the predetermined interests. However, education also has the

power to emancipate and unmask the makeup lie. This instruction, the present assay presents

for a maritime or an error, which is correct is an accomplishment that defronting and not be,



judgment. The research proposed by the historical method has the perspective of framing the

theme without time, ascertaining its origins and advances. The production of a bibliographic

archive and the study of doctrinal material.

Keywords: Alienation; Education; Emancipation; Citizenship.

Introdução

O notório retrocesso social que assistimos com o advento da Lei 13.467/2017 remete

novamente a uma reflexão a respeito dos estudos e ponderações incansavelmente advertidos

por Marx, ainda no século XIX. Karl Marx previu precisamente a degradação e alienação

profundas do trabalhador que ocorreriam ao longo dos anos caso o capitalismo não fosse

imediatamente derrocado. O tempo passou, o modelo permaneceu e, com ele, a contínua

alienação do homem que trabalha de modo tão absurdo, que o levou a enxergar a supressão de

seus direitos de cidadão como algo plenamente admissível e natural. Não podemos aceitar

esse cenário, o trabalhador urge ser emancipado. Mas como emancipá-lo dos grilhões da

alienação que o aprisionam e obstam o exercício de uma cidadania plena? O presente ensaio

visa, portanto, perfazer um estudo acerca da educação apregoada por Marx como meio

principal de emancipação do homem que trabalha.

Evidentemente, a base da sociedade capitalista de hoje é a sociedade burguesa de

ontem, cuja Economia Política parte do trabalho como a alma da produção e o vetor do

progresso, mas, ao mesmo tempo, aliena o homem, não lhe conferindo absolutamente nada,

pois está fundamentada na defesa exclusiva da propriedade privada.

É certo que o trabalho é o ponto de partida do processo de humanização e realização

do ser social, no entanto, também é verdade que com o advento da sociedade capitalista e sua

doutrina da livre concorrência e da busca incessante pelo lucro, tornou-se estranhado, e o que

deveria ser a principal fonte de realização do homem, à medida que se aliena, tornou-se um

infortúnio, uma praga pestilenta.

A Política Econômica do capital impôs um discurso segundo o qual a alienação da

força de trabalho é condição necessária para a aquisição do título de cidadão – “sich

einburguern” (de “Burger” = cidadão) empregado no escrito original significa coloquialmente

“aclimatar-se”, ser aceito como habitual, devendo adequar-se ao sistema para adquirir direitos

e foros.

O trabalhador fica, portanto, adstrito a um solo social que o constrange e aprisiona,



colocando obstáculos ao desenvolvimento de sua personalidade, qualidades e atividades, de

modo que, aquele que não se torna mais um servo do produto, é tido como delinquente, vadio,

marginal e, tão logo, é excluído e descartado nas instituições penais.

Acredita-se que a solução dessa situação consiste na emancipação do trabalhador para

alcançar uma cidadania plena, onde o homem seja realmente livre e isso só pode se dar

através da educação.

Todavia, da mesma forma que a educação pode ser libertadora ela também pode servir

como mecanismo de controle social. Assim, no decorrer do trabalho procuraremos expor a

alienação do trabalhador e as várias faces que a educação pode assumir nesse contexto, com

ênfase no modelo educacional marxista como um instrumento potencialmente capaz de

emancipar o trabalhador da escravidão legitimada pela política econômica vigente.

Trabalho e alienação

Se o “pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de

indivíduos humanos vivos” (Marx e Engels, 2007, p.87), esse pressuposto não é “a existência

de indivíduos humanos vivos” alienados.

O trabalho surge como forma de satisfazer as necessidades de sobrevivência do ser

humano, que, através da interferência e modificação da natureza, encontra os bens cobiçados.

Com o desenvolvimento dos instrumentos do trabalho e do próprio homem, o labor passa a

superar o papel de mera subsistência, adquirindo uma centralidade: é através do trabalho, da

atividade produtiva, que o ser-humano adquire características sociais e culturais,

diferenciando-se dos demais animais.

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a
natureza, processo em que 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. Atuando assim sobre
a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria
natureza. Desenvolve as potências nela adormecidas e submete ao seu
domínio o jogo das forças naturais (Marx, 1971, p.202).

O homem transforma e é transformado por seu trabalho, é resultado de um processo

histórico. Ao mesmo tempo em que o trabalho pode apresentar-se como atividade essencial ao

desenvolvimento das potencialidades humanas; no sistema capitalista assume a feição de um

instrumento de opressão e desumanização daquele que o executa, empurrando-o para a



animalidade e ‘apaticidade’.

A mão de obra reduzida à mercadoria origina uma relação de estranhamento entre

aquele que produz e sua produção, que passa a ser objeto (sonho) de consumo do próprio

trabalhador. O trabalho que não liberta, que fadiga excessivamente, que oprime, a objetivação

do trabalho, para Marx, resulta na “desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e

servidão do objeto, a apropriação como alienação.” (Marx, 1964, p. 159).

A alienação, portanto, apresenta-se como um processo de exteriorização da essência

humana, em que o trabalhador não mais se reconhece no fruto de seu trabalho, gerando

riquezas para o sistema capitalista e tornando-se mais pobre a cada produção.  Quanto mais

produz, menos pode possuir e torna-se mais dependente do Capital.

O trabalho alienado perde sua característica humanizante, gerando sujeitos infelizes no

trabalho, que não se reconhecem como pertencentes de uma classe – o que se agrava com a

terceirização e a tentativa de dissolução dos sindicatos – originando sujeitos sem identidade e

sem alteridade. Cenário mais que perfeito para a reprodução e manutenção das estruturas

vigentes. Por fim, a alienação do processo produtivo leva à alienação do próprio ser humano

em relação à sua espécie, ou seja, enquanto trabalhador, não se reconhece enquanto ser social.

Como superar esse tipo de trabalho imposto pelo Capitalismo? É imprescindível que

os trabalhadores reconheçam-se como classe oprimida e que a própria condição de exploração

eduque o trabalhador, propiciando a emancipação e não a adequação, como tem ocorrido.

Educação, cidadania e emancipação

A educação ao longo da história sempre foi tratada como um elemento potencial de

reestruturação social, sendo considerada uma arma perigosa.

Obviamente que, da mesma forma que a educação pode ser libertadora, ela também

pode servir como mecanismo de controle social, por essa razão só era ensinado aquilo que

seria conveniente aos interesses dos “poderosos”.

O conhecimento amplo sempre foi negado às classes menos privilegiadas, sendo

concedido apenas para a nobreza e para o alto clero. A razão para essa segregação

educacional ocorre devido ao poder emancipador que o conhecimento proporciona.

A perspectiva histórica filosófica evidencia que os elementos trabalho, educação e

cidadania sempre foram tratados em conjunto de forma a condicionar a massa populacional a

um determinado padrão de comportamento que privilegiaria os detentores de poder político



e/ou econômico.

O modelo cristão condicionava o comportamento e o pensamento humano, “levando”

os indivíduos “tais como ovelhas” para onde bem desejassem, fazendo com que

permanecessem “mansos e humildes de coração”, doutrinando-os a um padrão

comportamental submisso, que aceitaria os “percalços” da vida com resignação.

Nesse contexto, é possível perceber que a população educada pelas severas “leis

divinas”, em um período em que sequer havia qualquer menção a uma possível cidadania, se

vê refém de uma estrutura de trabalho escravizante, todavia os próprios obreiros legitimavam

os abusos sofridos.

Convém explicar que uma população dominada pelo medo, acreditando ser pecadora

e, portanto, merecedora de punição/castigos serviria melhor ao rei, que poderia explorá-la sem

receio de haver uma revolução contra ela e ao seu sistema.

Marilena Chauí (1989) ensina que durante a monarquia inexistia indivíduos e os seres

humanos eram reconhecidos pelo lugar e função que ocupavam, além disso, havia o medo de

Deus, do Diabo e do Tirano. Nesse contexto Teológico político, os homens eram portadores

de direitos por vontade de Deus.

Com o andar do tempo e as consequentes mudanças no sistema econômico, o controle

começou a ocorrer por outras vias. Adiantando bastante na linha histórica, chegamos à

Revolução industrial.

A revolução industrial marca o inicio de uma era diferente, em que ocorre uma

transformação nas relações de trabalho. A propriedade privada se apresenta de forma mais

evidente e os direitos trabalhistas são extremamente precários.

Amauri Mascaro Nascimento (2012, p. 845) ensina que surgiu a necessidade de

estabelecer garantias ao empregado, uma vez que “os aspectos puramente técnicos e

econômicos não poderiam redundar num total desprezo às condições mínimas necessárias

para que o homem desenvolvesse a sua atividade conforme condições humanas e cercadas das

garantias destinadas à preservação da sua personalidade”.

A sociedade passou a considerar os operários como seres humanos integrantes de um

grupo social, portanto, não poderia mais ser aceito que as atividades desempenhadas por esses

trabalhadores comprometessem seu bem-estar físico e mental.

Passou a ser função do Direito delimitar as condições mínimas de ambientes nos quais

os trabalhadores poderiam desenvolver suas atividades. Estabelecendo padrões quanto às

instalações/dependências físicas, condições de contágio com agentes nocivos à saúde ou de



perigo que a atividade possa oferecer. (NASCIMENTO. 2012, p. 845)

Nessa fase sócio-politica o foco é no individuo e os homens passam a ser portadores

de direitos por natureza ou por efeito da lei positiva, desse modo o medo é referente ao

próprio individuo (CHAUÍ, 1989).

Os donos dos meios de produção exploravam a mão de obra dos trabalhadores,

exigindo uma carga horária diária muito elevada, havendo jornadas de mais de dezesseis

horas sem direito a intervalos, ambientes com pouca iluminação e ventilação, além de salários

muito baixos.

Obviamente muito dessa situação foi melhorada e houve uma construção de direitos

para minimizar o efeito da ordem capitalista sobre o homem, todavia, também foram criados

meios que preparem o ser para a atuação no mercado, sendo a própria educação um deles.

A educação então passa a ser ferramenta do capitalismo, sendo assim a sua estrutura

condiciona o comportamento dos alunos. O interessante desse mecanismo é que ele se

apresenta de forma “sutil”, mas seu efeito é extremamente potente, vejamos, os alunos são

inclusos dentro de uma sala com uma média de trinta alunos, dispostos em fileiras, a

comunicação durante a aula é proibida, há horário certo e determinado para alimentação, caso

o aluno queira ir ao banheiro ou beber água deverá requerer autorização ao professor, caso

queira questionar algo ou expressar alguma opinião deverá levantar sua mão e aguardar o

consentimento dele, que dentro desse ambiente é o detentor de todo poder. Qualquer nível de

“mau comportamento” mais significativo pode causar a expulsão do aluno da sala de aula e

ele receberá punições mais severas.

Assim, a escola é um micro sistema das empresas, as crianças e jovens estão sendo

“domesticados” para serem bons profissionais para o mercado de trabalho, desde novos

entendem que serão inclusos em um setor, que durante o trabalho devem se concentrar na

atividade e que por isso não se deve haver conversas paralelas, o próprio corpo passa a

funcionar com horários específicos para se alimentar, durante a jornada de trabalho as idas ao

banheiro são normalmente limitadas, devem respeitar o superior sob o risco de serem

demitidos e o ideal é que não questionem nenhuma regra ou comando.

Importante frisar que, a partir do momento que as crianças são inclusas nesse sistema

de educação, seu desenvolvimento pessoal se torna limitado e qualquer talento diferente do

solicitado pelo sistema educacional é descartado. Esse mecanismo diminui de forma drástica a

auto-estima e a autoconfiança dos alunos, uma vez que aqueles que não se adaptam aos

requisitos são considerados rebeldes, insubordinados e, não raras as vezes, “não inteligentes”.



Em contra partida, atualmente, há escolas particulares que usam uma metodologia

diferenciada que valoriza as potencialidades de cada aluno, fazendo com que se sintam de fato

indivíduos, dotados de segurança para ser quem são.

Essa educação retira a autonomia dos sujeitos, pois não os incentivam a questionar as

estruturas sociais e não proporciona condições para que eles lapidem seus potenciais, de modo

a inibirem os seus elementos/destaques pessoais. Ao grande mercado não interessa as

potencialidades dos empregados, quanto mais padronizados, quanto mais dentro da escala

cinza, melhor para os empregadores que poderão usar uma mão de obra servil e

“mansa/doméstica”.

Dessa forma se instaura o cerne da questão, de que modo a educação pode conduzir o

sujeito a um nível maior de cidadania e, consequentemente, emancipação?

Noberto Bobio (1992), no livro A era dos direitos, estabelece o contra ponto entre o

processo cientifico e técnico versus o progresso moral. Entendemos que há uma reciprocidade

entre esses elementos de modo que os progressos morais norteiam o progresso cientifico,

assim como os progressos científicos norteiam os progressos morais. Isso significa dizer que

ora o avanço tecnológico se dará antes da construção moral social ora o avanço moral exigirá

um avanço tecnológico.

Essa correlação se aplica de forma bastante evidente entre os temas educação,

cidadania e emancipação, uma que vez que havendo um progresso técnico cientifico no

sistema educacional haverá um apelo moral para ampliação e solidificação da cidadania o que

ocasionará uma maior emancipação dos indivíduos, por sua vez, havendo um progresso moral

sobre o tema cidadania, isso se reverberá sobre a educação, proporcionando novamente a

ampliação da emancipação.

Thomas Marshall (1967) enriquece a discussão através da criação do conceito do

homem cavalheiro. Para ele o termo reflete o homem civilizado, aquele que é cidadão e esse

elemento vem através da educação universal e da eliminação do trabalho excessivo e pesado.

Com a consolidação desse homem cavalheiro seria possível transmutar a relação de

modo que o homem causaria efeito no trabalho (trabalho igual valor), ao contrário do que

acontece atualmente onde o trabalho causa efeito sobre o trabalhador (trabalho igual a custo).

Nessa perspectiva, o individuo não teria o seu valor calculado através do seu índice de

produtividade, ele seria considerado para além de sua função profissional.

Marshall (1967) ainda completa ensinando que a cidadania é construída sobre três

pilares, quais sejam, o elemento civil, político e social. O primeiro diz respeito às liberdades



individuais, o segundo se verifica em relação à participação na política e o ultimo é

consolidado em face do sistema educacional e dos serviços sociais (bem-estar econômico,

segurança e herança social), nesse ponto o autor reforça que “a educação é um pré-requisito

necessário da liberdade civil”. Esses elementos devem ser desenvolvidos em conjunto e

requerem tempo e dedicação para que sejam de fato implantados na sociedade.

O autor entende que os direitos não podem ser efetivados fora da base da cidadania,

uma vez que não haverá meios para exercê-los. Marshall indica que o direito civil pode ser

efetivado pela propriedade, o direito político através da possibilidade de votar e ser votado e o

direito social através da “igualdade”.

Acerca da Igualdade, Marshall explica que uma igualdade de status é mais importante

que a igualdade de renda, sendo assim “a hierarquia social deve representar o direito social e

não apenas um valor de mercado”. O que o autor quer ensinar é que não basta um salário que

dê condições para o sujeito sobreviver, essa igualdade deve ser sentida pelo sujeito, para que

ele não se sinta um ser inferior em detrimento do valor financeiro que recebe pela realização

de sua função.

De forma mais didática é possível então falar que o direito social é efetivado e

robustecido à medida que a sociedade se torna menos desigual, à medida que o fator “ter” não

implica de forma tão violenta no “Ser”.

Thomas Marshall (1967) destaca o papel da criança, afirmando que elas são cidadãos

em construção, sendo assim é possível “moldar o cidadão em perspectiva”, haja vista ter o

cidadão direito a ser educado. Ademais, a cidadania é um instrumento de estratificação social

e o status da educação é eterno.

Por uma educação emancipadora

Educar é um desafio social. Cada povo, cada cultura, apresenta sua educação. Assim

sendo, ela pode ser imposta por um sistema centralizado de poder ou existir livremente entre

os grupos. Quando tomada isoladamente, a prática educativa pode, como visto, assumir a

forma de uma atividade alienante, naturalizando em seu interior as lógicas da dominação, da

desigualdade e do consumo. Mas ao mesmo tempo, se tomada de um ponto de vista

emancipador, essa prática pode se tornar um instrumento mobilizador para com a situação

atual em que vive a população, conferindo à humanidade a capacidade de dominar o seu

próprio desenvolvimento.

Dessa feita, embora a educação seja frequentemente considerada como um elemento



conservador da sociedade, por ser um instrumento formador e de expressividade em toda e

qualquer organização social, ela não pode e nem deve ser vista dentro de limites fechados.

(OLIVEIRA, 2009).

Segundo Marx (1999, p. 5),

[...] a teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias e
da educação e de que, portanto, homens modificados são produtos de
circunstâncias diferentes e de educação modificada esquece que as
circunstancias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio
educador precisa ser educado. Leva, pois, forçosamente, à divisão da
sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à sociedade (...). A
coincidência da modificação das circunstancias e da atividade humana só
pode ser apreendida e racionalmente compreendida como prática
transformadora.

De fato, diferentes tipos de homem criam diferentes tipos de educação. Nesse cenário, a figura

do educador aparece como principal protagonista da emancipação das classes oprimidas do

“véu” que as obstrui e aliena, explora e danifica.

Todavia, para promover uma educação voltada para uma sociedade em mudança, é

necessário saber que se educa para a mudança, como processo e produto dela. Assim, somente

quando os educadores se colocarem a refletir claramente sobre o que estão ensinando em um

contexto maior de desenvolvimento individual e social o caminho para a emancipação se

tornará possível. (OLIVEIRA, 2009).

A prática educativa não pode, portanto, se resumir na instrução do indivíduo acerca de

como desempenhar melhor os mesmos e antigos papéis, mas, sobretudo, deve estar pautada

no desenvolvimento de novos papeis em uma sociedade que se renova, tornando os indivíduos

os próprios “senhores” de seus destinos. Nesse sentido, é inegável que o professor

emancipador deve ser um profissional competente e compromissado com o seu trabalho, que

atue corajosamente na execução de seu ofício em conformidade com aquilo que acredita,

suportando as consequências disso, e não mais aquele ser habilidoso para executar o que os

outros concebem.

O ser humano precisa ser respeitado em sua totalidade, em suas potencialidades, modo

de expressão e de pensar, ter o direito a uma educação igualitária e que reproduza a verdade, e

não a uma reprodução maquiada da realidade histórica tal como educa o capital. É preciso

uma educação democrática, que derrogue aquela fundada na escravidão.

Diante disso, urge adotar o modelo de educação marxista, tanto quanto se mostre

compatível com o desenvolvimento moral e cultural consolidado nos dias atuais, assim



compreendido enquanto uma educação que fomente e possibilite a formação de uma

conscientização crítica nos alunos através do amplo acesso aos conhecimentos historicamente

acumulados em seus aspectos filosófico, científico, literário, intelectual, moral, físico e cívico.

Concepção Marxista de educação

Marx critica a educação que transforma os alunos em produtos ou mercadorias que

serão vendidas no mercado, criando categorias nas quais os alunos deveriam se enquadrar.

Obviamente, essas categorias são meios pelos quais o capitalismo molda o trabalhador,

preparando-o para suprir os anseios do mercado de trabalho. Em razão disso, Marx não vê

com bons olhos uma educação oferecida pelo Estado Burguês, ao contrário, acredita que as

ideias até então passadas pela escola à classe dos trabalhadores destinam-se a criar uma falsa

consciência, que, por conseguinte, os impede de perceber os reais interesses de sua classe.

(OLIVEIRA, 2009).

Desse modo, para Marx, o ponto de partida inicial rumo ao reino da liberdade consiste

essencialmente em uma prática educacional dedicada à conscientização dos trabalhadores

sobre as condições concretas de alienação e exploração do trabalho. É necessário que eles,

para que se auto libertem, adquiram antes um grau de consciência histórica, isto é, a partir de

fatos e acontecimentos concretos. E, para isso, é preciso conhecer o método de compreensão

da realidade histórica – o materialismo histórico. (OLIVEIRA, 2004).

[...] Ao revelar as verdadeiras forças motrizes do devir histórico, o
materialismo histórico tornou-se, portanto, em consequência da situação de
classe do proletariado, um meio de luta. A missão mais importante do
materialismo histórico consiste no facto de ser portador de um juízo exacto
sobre a ordem social capitalista, de desvendar a essência da ordem social
capitalista. (LUKÁCS, apud OLIVEIRA, 2004, p.185).

Em suma, pode-se dizer que o materialismo histórico seria capaz de permitir aos

trabalhadores a compreensão da sociedade, da cidadania e do modelo de produção existente

como os são, colaborando rumo a desalienação e a emancipação do homem da exploração

presente na atual forma de trabalho.

Para que esse estágio sócio histórico se efetivasse, no entanto, além de uma

conscientização crítico-libertária total, Marx considerava ser também necessária a associação

de conhecimento e experiência, para que enfim, o tão sonhado controle produtivo fosse

assumido pela classe trabalhadora.

Um dos objetivos da revolução prevista pelo autor é promover o desenvolvimento



integral dos trabalhadores em seu aspecto intelectual, físico e técnico. Para tanto, seria

imprescindível aprender competências que são indispensáveis para a compreensão do mundo

físico e social. Nessa direção, Marx propôs a conjugação entre ensino, trabalho e ginástica em

suas Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório da Associação Internacional

dos Trabalhadores em 1868.

[...] afirmamos que a sociedade não pode permitir que pais e patrões
empreguem, no trabalho, crianças e adolescentes, a menos que se combine
este trabalho produtivo com a educação.
Por educação entendemos três coisas:
1) Educação intelectual.
2) Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de
ginástica militares.
3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos
diversos ramos industriais. (MARX, 2011, p. 85).

Partindo-se do pressuposto de que toda teoria social é filha de seu tempo, para

compreender esse ponto temos que considerar o contexto histórico e social em que o

pensamento de Marx foi concebido, a forma pela qual se compreendiam o trabalho e o ensino

naquele momento e, mais ainda, a própria ideia de infância que se fazia em meados do século

XIX, período de consolidação do capitalismo, subsequente à Revolução Industrial ocorrida na

Inglaterra no século XVIII. Obviamente, tais preceitos não caberiam na atualidade, onde o

trabalho infantil é crime e não pretendemos mudar isso.

Ainda assim, cumpre destacar que, embora Marx sustentasse a integração entre

educação e trabalho desde a infância, isso não deve ser entendido como apologia à exploração

do trabalho infantil, tais métodos, na verdade, segundo o filósofo, consubstanciavam-se em

“antídotos absolutamente indispensáveis para resistir aos efeitos de um sistema social que

degrada o operário até o ponto de transformá-lo em um simples instrumento de acumulação

de capital”. (MARX, 2011, p. 84).

Nesse sentido, o primeiro ponto proposto por Marx nas Instruções aos Delegados,

mais precisamente, àquele relativo à educação intelectual, se refere ao estudo dos conteúdos e

da cultura em geral sob um viés questionador. Acredita-se que a razão da proposta tenha se

dado junto ao objetivo de eliminar o aspecto do estranhamento do trabalhador perante o

produto de seu trabalho, no qual não se reconhece, mas ao contrário, aparece como um objeto

que o defronta exercendo poder e controle de modos elevados perante ele, que se vê diante de

uma necessidade ilusória, mas, ao mesmo tempo, incontrolável de adquirir “seu” próprio



produto. Com efeito, Marx já havia advertido desde os Manuscritos Econômico-Filosóficos

(1844) que a valorização do mundo das coisas importaria na desvalorização das pessoas, logo,

para que fosse promovida a revalorização do mundo dos homens, seria preciso a

desmistificação do fetiche instaurado pelas mercadorias, o que só poderia se dar através da

educação, esclarecendo os homens de que não passam de objetos criados por eles mesmos e

que, portanto, não possuem a capacidade de rotulá-los como homens bem-sucedidos ou não, e

muito menos, como pessoas dignas ou indignas de aproximação, embora assim discorra o

capital, vale dizer, até os dias de hoje.

Outro ponto de alienação que a educação intelectual seria capaz de por si só elucidar

consiste na autodeterminação do trabalhador. Vimos que segundo Marx o caráter edificante,

socializante e humanizante do trabalho, onde o sujeito constrói-se na relação com os demais

sujeitos, desfez-se na sociedade capitalista de tal modo que o indivíduo privou-se de seu

próprio gênero no instante em que deixou de exercer sua atividade produtiva de forma

consciente, livre e universal.

Também aí a educação emanciparia, pois atuaria conscientizando o trabalhador e

trazendo à memória a importância do trabalho como um fim e não como um meio de explorar

e de permitir ser explorado.

A educação corporal, por sua vez, mostrava-se necessária visto que o labor para o

sistema de capital usurpava não só o tempo para crescimento dos jovens e crianças, como

também para o desenvolvimento e a manutenção sadia de seus corpos, atropelando os limites

físicos da jornada de trabalho de modo a esgotar todo e qualquer momento que, em tese,

deveria ser destinado para o preenchimento das funções sociais e o jogo livre das forças vitais.

Mas, ao contrário, acabava por produzir a exaustão prematura e o aniquilamento da própria

força de trabalho, o que demandou a imprescindibilidade de uma educação corporal,

justamente para elevar a resistência física e as expectativas de vida daqueles que laboravam e

ainda laboram em condições desgastantes de trabalho. É preciso salientar também que, no

modo de produção capitalista, não é apenas o trabalhador que é desumanizado, mas também

os proprietários dos meios de produção e é essa linha educacional que inclusive, favorece

também estes últimos.

Conforme os dizeres de Marx (1989, p.163-164) “o comportamento prático,

efetivamente real do trabalhador na produção e para com o produto [...] aparece como

comportamento teórico no não-trabalhador, que está frente àquele”. Dessa forma, o corpo

físico tanto do proletário como do “patrão” é sempre ignorado. Para o primeiro, quanto mais



belo o fruto de seu trabalho, mais mutilado o trabalhador, que depreende toda a sua força vital

naquele ofício, mortificando sua physis. Já em relação ao segundo, ávido por sobressair na

concorrência e pelo lucro máximo, olvida-se de si mesmo enquanto dono do saber diretivo

teórico, desvanecendo em tal ocupação sedentária e, assim, deplora-se também sua própria

natureza material – uns se exercitam de mais, outros, de menos.

Para solucionar esse problema o marxismo opera com o princípio de que tanto o corpo

como a mente do homem devem se desenvolver de forma simultânea, ou seja, o homem não é

apenas materialidade corporal, ou, muito menos, se reduz à subjetividade adstrita.

(OLIVEIRA, 2009).

Por fim, a ideia de educação tecnológica vai ao encontro da necessidade de

conhecimento dos procedimentos tecnológicos da totalidade da produção. A proposta consiste

na união entre ensino e trabalho desde a infância, ficando as crianças parte do tempo na escola

e parte no trabalho, mas não para que trabalhem de modo a aumentar a produtividade e o

lucro da indústria e, sim, para que atinjam o desenvolvimento pleno de suas capacidades.

Igualmente aqui, a educação tecnológica também emanciparia o trabalhador, agora,

sob a face da alienação da atividade produtiva, conferindo-lhe a oportunidade de abandonar o

trabalho prestado a outrem e laborar para si mesmo.

De acordo com Manacorda (2007), a moderníssima ciência da tecnologia herdou a

divisão do trabalho que persiste nas fábricas. O operário, então, torna-se cada vez mais parcial

e supérfluo a toda e qualquer variação da base técnica da produção, de modo a se encontrar à

mercê do velho meio de trabalho, que, uma vez alterado, dá cabo a toda a sua possibilidade de

labor e de vida.

Assim, no intuito de retirar essa completa imprevisibilidade que assombra o

trabalhador, Marx recomendou a instrução tecnológica. Trata-se de fazer com que os jovens

percorram todo o sistema de produção para que sejam enfim libertos da subordinação a um só

ramo produtivo. Efetivamente, uma das maiores preocupações de Marx era ir contra a

tendência “profissionalizante” que levava as escolas a influenciar o exercício de determinada

função. Defendia, pois, uma educação técnica e industrial, mas não um vocacionalismo

estreito.

Nesse cenário, considerava que a conjugação entre ensino e trabalho seria eficaz para

conferir ao indivíduo a execução e o gozo do próprio labor. Destarte, pressupunha que a

adoção única do ensino teórico seria insuficiente para libertar o operário, visto que não lhe

atribuiria a experiência prática necessária para realizar seu trabalho. Ao mesmo tempo, o



saber prático não teria sentido algum sem a teoria, pois o trabalhador nesse caso, continuaria a

depender de outrem intelectualmente capacitado para coordenar seu trabalho.

Em suma, a educação associada ao trabalho produtivo, em Marx chamada educação

politécnica, teria a função de reintegrar o trabalho intelectual ao trabalho manual, separados

na sociedade capitalista. A intenção é que o trabalhador tenha uma compreensão integral do

processo produtivo para se emancipar dele, em especial, de falsos estigmas de profissão. Pode

ser também considerada como uma possibilidade de superar a ruptura entre a ciência e o

trabalho, típica da produção industrial.

Ademais, o ensino politécnico seria também uma forma de deixar o aluno mais tempo

envolvido com sua educação, de modo a possibilitar o desenvolvimento integral de todos os

seus sentidos e potencialidades.

No bojo dessa filosofia, a educação está associada ao conceito de onilateralidade, cujo

objeto consiste na produção de cultura e na construção de saberes em contraponto a formação

unilateral do homem, assim compreendida enquanto aquela especializada e alienada que

resulta da divisão do trabalho e da fragmentação de tarefas.

De acordo com Manacorda (2007), a figura da onilateralidade pode ser definida como

a existência de um desenvolvimento total, completo e multilateral das faculdades e das forças

produtivas, das necessidades e da capacidade de sua satisfação. Homem onilateral, é então

aquele que detém a plena posse de capacidades teóricas e práticas, não apenas para o trabalho,

mas também para os prazeres humanos.

Essas disponibilidade e variabilidade já se encontravam no livro A Ideologia Alemã

(1845-1846), quando Marx, por oposição a uma sociedade dividida, concebe uma sociedade

em que não existam pintores, mas, no máximo, homens que também pintam. (MARX, 2007).

Assim, como resultado de um processo de autocriação, o homem onilateral se

apresenta com uma totalidade de possibilidades. Com a exteriorização de suas faculdades

criativas sem qualquer acondicionamento, o homem aparece universalmente disponível à

atenção das exigências humanas, que se podem configurar no criar gado ou no cultivar

lavoura, no exercício do estudo ou da produção. “Trabalho onilateral e não-trabalho

igualmente onilateral como desenvolvimento das potências universais da mente, do cérebro

humano: é esta a manifestação do homem”. (MANACORDA, 2007, p. 92).

Além de todos os aspectos educacionais ora expostos, não se pode olvidar de

mencionar que Marx também defendia uma educação pública, compulsória, gratuita e laica.

No entanto, embora advogasse uma educação custeada pelo Estado, Marx não admitia



que o ensino viesse a sofrer qualquer influência dele, pelo fato de seus currículos e métodos

de instrução representarem o conjunto das relações econômicas concretas da sociedade. Marx

sugere, portanto, que o governo nomeasse inspetores cuja função se resumiria a fiscalizar o

cumprimento das leis nas escolas, sem que tivessem, todavia, o direito de intrometer-se

diretamente no ensino.

Finalmente, podemos dizer que o reino da liberdade para Marx é, por conseguinte, o

desfecho da “pré-história” da humanidade, assim percebida, quando se operar a verdadeira

história do homem, quer dizer, depurada de todas as formas reificadas negadoras da sua

essência: a propriedade privada, a divisão social do trabalho e o Estado Capitalista.

(OLIVEIRA, 2004).

Marx considerava que a emancipação do homem somente seria alcançada quando

houvesse uma ruptura total com a propriedade privada individual. Isso por que, entendia que a

propriedade privada seria a causa e razão prímeva da alienação, consubstanciando o bastião

que permite a apropriação do trabalho alheio. Em suas próprias palavras, propriedade privada

e alienação, tratam-se de duas componentes que se condicionam mutuamente ou que são

apenas expressões diferentes de uma mesma relação, “a apropriação aparece como alienação,

como a exteriorização, e a exteriorização como apropriação, a alienação como a verdadeira

cidadanização”. (MARX, 1989, p. 163).

Nesse ínterim, concluiu em sua obra “Sobre a Questão Judaica” (1843) que a

emancipação possui duplo caráter, por um lado é emancipação política e, por outro,

emancipação humana.

A emancipação política não seria capaz de libertar o ser humano efetivamente, pois ao

libertar-se politicamente das condições de classe, o homem não se liberta das contraditórias

relações sociais de dominação, apenas conquista certa liberdade de escolha de seu dominador.

Em outras palavras, a emancipação política consiste na legitimação das relações

sociais da sociedade civil burguesa. O cidadão verdadeiro passa a ser o homem burguês,

prisioneiro das relações desumanas que dessa sociedade advém.

De acordo com Marx, (2010, p. 54), “A emancipação política é a redução do homem,

por um lado, a membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro,

a cidadão, a pessoa moral.”.

De fato, um importante aspecto da crítica do autor aos direitos do homem reside no

fato de tomarem a parcialidade da emancipação política como sinônimo de cidadania,

contorcendo seu conceito e o rebaixando à mera condição de garantia da esfera privada e de



direitos políticos, quando na verdade, uma legítima concepção de cidadania comporta, como

anteriormente visto, também um elemento social. (MATA, 2011).

Observa-se que os elementos civis e políticos são garantidos no Estado Capitalista,

todavia, o elemento social é substancialmente ignorado, assim compreendido como o direito a

um mínimo de bem-estar econômico e a uma existência digna.

Partindo dessa condição, Marx concebia que para que todos os indivíduos se

tornassem verdadeiramente livres, era imprescindível a adoção e luta por aquilo que se chama

de emancipação humana, fundada na abolição da propriedade privada e do Estado Burguês,

pois eles são supostamente responsáveis por aprisionar e manter as algemas do povo.

Contudo, embora Marx em sua época não concebesse outra saída para a emancipação

do trabalhador além da completa supressão da propriedade privada, em tempos pós-modernos,

dada a magnitude com que o capitalismo se desenvolveu em âmbito global, não podemos ser

utópicos a ponto de considerá-la uma opção. Ao mesmo tempo, é de grande pertinência a

concepção educativa do autor supracitado naquilo em que se demonstra compatível com os

preceitos atuais, como a promoção de uma conscientização crítico-libertária nos alunos

através da adoção do materialismo histórico rumo à emancipação da falsa consciência criada

pela teoria pedagógica liberal que propaga a “fetichização da mercadoria” e a naturalidade da

exploração. É preciso esclarecer aos futuros trabalhadores, desde a infância, os direitos que

detêm e a razão histórica de tê-los alcançado para que a corriqueira prática usurpativa de

carne e sangue dos obreiros não se perpetue no tempo. Não obstante, por que não a

implementação de uma educação politécnica para os jovens do ensino médio em

conformidade com a legislação relativa à jornada de menores vigente? Efetivamente, tal

vertente já tem sido observada em âmbito nacional sob o ângulo do ensino integral, um

mecanismo eficaz merecedor de mais investimentos.

É, portanto, passível de se afirmar que a proposta educacional de Marx recupera o

sentido do trabalho enquanto atividade vital em que o homem humaniza-se sempre mais ao

invés de alienar-se e nisso reside seu caráter emancipador, em uma educação que contempla o

ser humano e sua dignidade como ponto de referência e não como instrumento de realização

de interesses pessoais. Uma educação que apresenta aos educandos a necessidade crucial de

se exercer um pensamento racional a fim de que cada um detenha a capacidade de resolver

seu próprio destino conforme melhor lhe pareça libertando-se da exploração e contribuindo

para o progresso da sociedade em que vive rumo a uma existência mais humana.



CONCLUSÃO

A educação é uma ferramenta extremamente potente e ampla para a emancipação do

individuo. Através dela o ser humano consegue se inserir em um contexto social e se

determinar como cidadão.

Karl Marx em seus estudos expõe a forma como a qual o conhecimento tem sido

ensinado de forma precária e segmentada aos alunos, esse mecanismo tem como objetivo

manter o individuo “domesticado” até o ponto que ele perca todo seu senso crítico e aceite as

crenças limitantes que o cercam, fazendo com que se sinta profundamente frustrado e

excluído, fato que o torna ainda mais inseguro, prejudicando a sua auto-estima.

O individuo passa a se autodeterminar como apenas mais um, deixando de lapidar suas

potencialidades que sempre estarão além da relação empregatícia. Nesse ponto, o sujeito

encara como reflexo de sucesso pessoal a valorização que o mercado lhe proporciona.

Obviamente que esse cenário de pessoas não emancipadas favorece a implantação de

leis que limitam ainda mais os seus direitos e individualidades. Causando grande mal-estar

social, uma vez que a falta de cidadania prejudica todas as demais áreas da vida do sujeito.

Nesse contexto, a educação que de fato objetiva “formar” o ser em suas diversas

potencialidades, auxiliando-o no conhecimento sobre si mesmo e sobre as relações sociais do

mundo, faz com que ele tenha uma percepção crítica do todo e se valorize diante de qualquer

contexto.

Essa educação “libertária” no mínimo minimizaria a alienação do trabalhador

proporcionando a ele um diálogo mais justo com o empregador. O empregado emancipado de

si, e se reconhecendo como proletariado e, portanto detentor de inúmeros direitos teria

ferramentas para “discutir a relação” e “lutar” por condições mais dignas fazendo com que

seus direitos sejam respeitados e ampliados.
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