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Resumo 

O Grupo de Estudos Marxismo e Modernidade foi criado em junho de 2016 no Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Araçuaí, tendo sido cadastrado no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do diretório de grupos de pesquisa do 

Brasil. O principal enfoque de leituras e discussão do grupo são textos dentro da perspectiva 

marxista, englobando os movimentos sociais e educação. O objetivo deste relato de 

experiência foi descrever as atividades proporcionadas pelo grupo durante os dois anos de 

existência e discutir, com leituras científicas e com base na conjuntura do período, autores 

que superaram e criticaram o modelo atual de sociabilidade. Entre os autores em discussão, 

foram sugeridos Theodor Adorno quando o Brasil enfrentava a crise política de 2016, 

momento em que as instituições de ensino foram ameaçadas pela onda conservadora. 

Discutiu-se também Rosa Luxemburgo no seu livro “Reforma ou Revolução, 1986” outro 

momento em que os direitos da classe trabalhadora e a luta proletária tornaram-se pauta de 

discussão durante o processo de julgamento da responsabilidade da presidente da República 

Dilma Rousseff. Desse modo, abriu-se a oportunidade para discussão sobre “Origens do 

Fascismo” e logo após o protagonismo dos movimentos sociais no processo de liberdade do 

gênero humano. As discussões mais atuais portanto, estão sob o viés da “Educação e 

Emancipação Humana”, em que o autor Ivo Tonet e seu artigo “Educação e Concepções de 

Sociedade” foi selecionado pelo grupo como auxílio nos debates. Assim, o Grupo de Estudos 

Marxismo e Modernidade acredita na possibilidade de aprofundamento das discussões tanto 

no Campus como na comunidade local, uma vez que no afloramento de decisões políticas o 



grupo esteve presente, promovendo rodas de esclarecimentos e reflexão sobre variados temas. 

Logo, a proposta futura do grupo é consolidar os objetivos para com a comunidade escolar e 

trabalhadora no processo de formação política, ao discutir e superar pensamentos e atitudes 

conservadoras na prática social. 

Palavras-chave: Marxismo e Modernidade; Movimentos sociais e Marxismo; Educação e 

Marxismo; Gênero e Marxismo. 

 

1. Descrição 

Em junho de 2016 foi criado no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), 

Campus Araçuaí, um grupo de estudos com o propósito de realizar leituras e discussões 

dentro da perspectiva marxista - o Grupo de Estudos Marxismo e Modernidade. Este grupo 

foi cadastrado junto ao diretório de grupos de pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimentos Científico e Tecnológico, com área predominante de Ciências Humanas: 

Sociologia (CNPQ, 2016).  

A preocupação inicial do grupo tinha a ver com algumas discussões latentes, à época, em que 

a perspectiva da Pós-modernidade vinha se apresentando como balizas para as práticas 

educacionais, e até mesmo um olhar sobre a participação política, cujo caráter focado na 

fragmentação das demandas, convergia para um propósito muito individualizado.  

A partir dessa perspectiva, o grupo sentiu a necessidade de problematizar a questão da Pós-

modernidade, discutindo sobretudo a origem do nome do grupo e quais as suas diretrizes. Um 

primeiro movimento, com relação a essa temática, é que ela remetia ao conceito de 

Modernidade. Logo, antes de se tratar da perspectiva que pretendia a superação daquele 

conceito, seria necessário averiguar os fundamentos daquilo que seria a Modernidade. 

Tratam-se de termos que merecem análise, pois confrontam-se com a própria pertinência de 

um pensamento marxista hoje. 

Inicialmente, o termo Modernidade utilizado para denominar o grupo, foi tratado no sentido 

de “presente”, como oposição ao termo “anterior” ou “prévio”, como trata o ensaio de Hans 

Ulrich Gumbrecht (1978) sobre o tema, contudo, trata-se de uma concepção de pouco poder 

valorativo por ser uma concepção simplista e cíclica (Junior, 2010).  Esse posicionamento não 

adveio de uma discussão sobre os conceitos, mas apenas de uma concepção do senso comum. 

A partir dessa reflexão, percebeu-se que o termo Modernidade não representava a essência 

deste grupo de Estudos Marxistas.  

Com o passar do tempo, o grupo caminhou ao sabor dos acontecimentos que foram se 

encaminhando na linha de tempo de sua existência. Assim, em 2016, estudantes do Campus 

Araçuaí promoveram a ocupação escolar, no bojo das ocupações estudantis de 2016, ato 



caracterizado como forma de resistência perante os acontecimentos políticos da época pós-

impeachment, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241, depois PEC 55), a 

Reforma do Ensino Médio e o Projeto Escola Sem Partido. A Proposta de Emenda à 

Constituição, baseava-se na criação de um teto orçamentário definido pela inflação do 

período, limitando os gastos públicos por vinte anos, que resultaria em sérias consequências 

como a perda progressiva de direitos sociais e recursos destinados à Educação e à Saúde. 

Ademais, a proposta de reestruturação do Ensino Médio também poderia acarretar grandes 

impactos na Educação brasileira. A retirada de disciplinas como Sociologia, Filosofia e Artes 

seria um grande retrocesso, pois estas apresentam importante relação com a formação de 

cidadãos mais críticos e conscientes, capazes de estabelecer diálogo e trabalhar 

coletivamente. E pode-se mesmo traçar um paralelo com o período da Ditadura Militar no 

Brasil, que retirou as disciplinas de Filosofia e Sociologia das escolas, por razões ideológicas 

e estratégicas para garantir a “segurança nacional”, ao impedir a juventude de desviar do 

pensamento oficial (PEGORARO, 1979).  Por fim, compreendia-se que a neutralidade na 

educação, como defendida pelo Projeto Escola Sem Partido, seria algo inatingível. Como 

afirma Paulo Freire, a neutralidade educacional quer na realidade negar a natureza política do 

processo educativo, pois não seria possível uma educação neutra que possa estar a serviço da 

humanidade e, tão pouco, uma prática política vazia de significação educativa (FREIRE, 

2006).  

Em continuidade, devido ao momento político acima relatado, resultante do Golpe de 2016, 

um dos autores que foi tema de discussão interna do grupo, foi Theodor Adorno com seu 

texto “A Educação contra a barbárie” (ADORNO, 1995). Neste contexto, em outubro do 

referido ano, o grupo viu-se na oportunidade de dialogar com a comunidade regional, 

propondo uma roda de conversa, apoiada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais 

(SINASEFE – Seção Norte de Minas), com o tema “Educação em tempos de exceção e 

criminalização dos movimentos sociais”. A reunião aconteceu em um centro cultural da 

cidade e contou com representantes da sociedade civil, estudantes de graduação e nível médio 

participantes do movimento “#OcupaIF” e representantes de instituições sociais. Entre os 

eixos de discussão, destacou-se a dimensão do papel da escola na educação emancipacionista 

e o conceito barbárie na perspectiva capitalista burguesa (Figura 1A). 



 
Figura 1. Convites à comunidade sobre as discussões do Grupo de estudos Marxismo e Modernidade: (A) 

Educação em tempos de exceção e criminalização dos movimentos sociais; (B) Reforma ou Revolução, de Rosa 

Luxemburgo; (C) Origens do Fascismo e (D) Movimentos Sociais Latino-americanos, Classe e Trabalho: 

Perspectivas a partir de Marx. 

A Roda de Conversa foi pensada como um instrumento para a discussão da conjuntura. Por 

ocasião das ocupações, os setores conservadores partiram para o confronto, buscando 

desacreditar as ações dos estudantes mobilizados. Em alguns casos foram noticiados casos de 

agressões. Em geral a linha de ação para os opositores era dada pelo Movimento Brasil Livre 

(MBL), inclusive com propostas de criminalização das ocupações, tendo em vista o chamado 

“direito de ir e vir”. No Campus IFNMG Araçuaí houve clima de tensão, quando constituiu-se 

um movimento denominado de DesocupaIF. Em determinado momento os ocupantes do 

Campus foram surpreendidos com pedras e até bombas, que, por sorte, não atingiu ninguém.  

Diante destas circunstâncias, o Grupo de Estudos achou oportuno realizar uma discussão à 

respeito da temática. O texto de Adorno, a propósito, levantava uma questão muito adequada 

para o momento. Lembrou-se a própria discussão que levou o autor a defender os estudantes 

de Bremen, nos anos de 1960. Questionado se as ações dos estudantes não seriam um 

indicativo de barbárie, ou falência do próprio sistema educacional em produzir 

comportamentos adequados, ele teria afirmado exatamente o contrário, ou seja, que as 

manifestações teriam produzido consciência política e autonomia. Segundo ele, “(...) essas 

pessoas não permitiram que lhes fosse retirada a espontaneidade, não se converteram em 

obedientes instrumentos da ordem vigente (ADORNO, 1995, p. 159)  

Em seguida, o grupo promoveu a discussão do texto “Reforma ou Revolução” (Figura 2B), de 

Rosa Luxemburgo, que oportunizou problematizações referentes ao Capitalismo e suas 

estratégias, além dos possíveis caminhos para o seu enfrentamento (LUXEMBURGO, 1986). 



Discutiu-se, nessa ocasião, o pensamento de Bersntein sobre a conquista progressiva do 

socialismo, por meio do “movimento de luta proletária” e a categoria do “objetivo final da 

luta” por Luxemburgo. Com um foco maior nas questões dos direitos sociais, o grupo 

direcionou maior interesse pelo capítulo “Realizações do Socialismo pelas Reformas 

Sociais”. Neste ponto, uma reflexão fundamental foi sobre o papel do sindicato ao entender 

que, segundo Luxemburgo (1986), “o sindicato permite a busca por direitos ao trabalhador, 

ou seja, garantir a realização das leis capitalistas do trabalho, ao procurar uma influência 

reguladora da exploração, embora não elimine a exploração nesta forma de sociabilidade.” 

A leitura encaminhou-se para a discussão sobre os limites e possibilidades do sindicalismo na 

sociedade de classes. Rosa de Luxemburgo enfatiza os limites da luta sindical, sobretudo 

porque a mesma se dá sempre numa dimensão de recuperar o terreno perdido. Assim a luta 

sindical pode levar, no mais otimista dos horizontes, à uma menor exploração da classe 

trabalhadora, mas não o fim da exploração. Dentro do marxismo essa discussão não 

necessariamente leva a esse termo. Assim, Lenin e Trotsky, por exemplo, compreendem que 

o sindicalismo pode apresentar, para além das demandas econômicas. Lenin (1979), as greves 

e manifestações cumprem um papel educativo para o conjunto dos trabalhadores. Trotsky 

(1978), por sua vez, sugere que os sindicatos não devem ser fim em si mesmo, mas um meios 

que se deve empregar na marcha em direção à revolução. 

Em setembro de 2017, o grupo promoveu o minicurso “Origens do Fascismo” (Figura 1C), 

uma parceria entre o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) e a Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),  ministrado pelo professor Atanásio 

Mykonios, do Grupo Crítica Social. Neste momento, discutiu-se, desde as origens do 

fenômeno na Itália do século XX até o reconhecimento de traços do fascismo na sociedade 

brasileira atual, os possíveis impactos nas eleições de 2018 e o recrudescimento de posições e 

políticas conservadoras em âmbito mundial e no Brasil - marcadamente a partir do golpe 

político de 2016.  

Em seu minicurso, o professor destacou a diferenciação entre os diversos fascismos, a partir 

de cada nação, além de evidenciar a existência não apenas de um fascismo e sim, de vários 

fascismos que nascem de determinados contextos históricos. Sua análise partiu do princípio 

de que os fascismos nascem de fontes tanto da extrema Direita, quanto da extrema Esquerda e 

do liberalismo e que o objetivo maior do fascismo é eliminar a luta de classes, substituindo-a 

pelo nacionalismo. A importância desse momento de formação pôde ser percebida pelos 

pontos que o professor trouxe para a análise, tais como: a história dos fascismos e o momento 



em que ele se apresenta, nos diversos contextos; o processo de ataque à luta de classes, 

procurando desmobilizar qualquer mecanismo de solidariedade entre os trabalhadores; a 

promoção, pelo fascismo, do apreço por mitos em detrimento do conhecimento histórico; a 

relação entre as crises do Capital e o recrudescimento dos fascismos, com destaque para o 

apelo à violência e às propagandas, bem como o processo de militarização, no caso do Brasil. 

O professor Mykonios entrelaçou com maestria as motivações do Capitalismo para o 

desenvolvimento de posturas fascistas ao longo da história, instigando os participantes a 

refletir sobre o momento atual e suas consequências em termos políticos e econômicos. 

No mesmo período, acontecia no Campus da instituição a organização do VII Seminário de 

Iniciação Científica do IFNMG, momento em que foi proposta uma programação do Grupo 

de Estudos Marxismo e Modernidade. Pensou-se, à época, uma mesa redonda sobre 

“Movimentos sociais latino-americanos, classe e trabalho: perspectivas a partir de Marx” 

(Figura 1D), que ocorreu em abril de 2018. Os debatedores neste evento foram o Dr. Antônio 

Júlio de Menezes Neto, professor titular da UFMG, que abordou o “Zapatismo como 

movimento entre a autonomia e a instituição” e professor adjunto I do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal de Viçosa (DGE/UFV), Fernando Conde que trouxe 

contribuições com sua fala sobre “Classe e Trabalho:  Perspectivas a partir de Marx”.  

O professor Fernando Conde apresentou um panorama histórico e sociológico do avanço do 

capitalismo sobre a exploração da classe trabalhadora, passando pelos princípios do 

liberalismo e o aprofundamento do neoliberalismo, bem como sobre comportamento do 

Estado que beneficia o modelo econômico em questão. Conde iluminou o debate com os 

pensamentos de Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes, autores  que, segundo o professor,  

são necessários no exercício de pensar o Brasil, a partir de Marx. Especialmente  Prado Júnior  

lança luz sobre as relações  de trabalho e o escravismo no Brasil. Em seguida, houve uma 

explanação sobre outros modelos de produção como escravidão, Keynesianismo e Fordismo, 

bem como uma reflexão sobre a importância da organização e pressão que os  movimentos 

sociais exercem sobre o Estado no sentido de disputá-lo com outros movimentos classistas.  

Por outro lado, o professor Antônio Júlio focou no movimento Exército Zapatista da 

Libertação Nacional (EZLN) para refletir sobre práticas que possibilitam a emancipação 

humana e a resistência ao modelo liberal e burguês de sociedade. O EZLN, de orientação 

marxista, surgiu no México, em 1994, apoiado pelos movimentos indígenas  do estado de 

Chiapas. O docente provocou uma análise da sociedade de mercado e da ontologia do 

trabalho no viés capitalista, sob as lentes de Marx e Engels, apontando que, de acordo com a 



Ideologia Alemã, a consciência se funda nas relações concretas de produção, os trabalhadores 

são vistos como inversos ao capital e a Educação como sistema de produção e reprodução da 

força de trabalho. Neste sentido, a Educação teria o papel de desenvolver a capacidade do 

trabalhador para conhecer e transformar a natureza, e, posteriormente vender esta capacidade 

de transformação. As escolas são criação da burguesia e em contraposição a estas, existem as 

escolas populares. Ele fez referência a algumas personalidades ícones de Escolas Populares 

na América Latina:  José Martin da escola científica, técnica e política em Cuba (1853/95; 

Mariátegui, peruano (1894/1930); o Argentino Che Guevara (1928 - 1967), que defendia a 

escolarização para todos; Frantz Fanon (1925-1961), da pedagogia das lutas concretas, 

Martinica; no Brasil a grande importância de Paulo Freire (1921- 1997) e no México, o 

subcomandante Marcos (1957) , principal liderança do ELZN. Ao final da mesa, concluiu-se 

que o Marxismo faz a discussão não só econômica, mas filosófica, da produção da vida, e que 

esta corrente filosófica deve ser adaptada para as realidades existentes, pois percebe-se a 

atualidade do pensamento e as contribuições de pensadores contemporâneos a partir dessa 

base.  

No final de 2017, o grupo inclinou-se para estudos sobre a “Educação e Concepções de 

Sociedade”, texto de Ivo Tonet (TONET, 2013). Como escola de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, o grupo de estudos se identificou com o antagonismo de dois mundos descritos 

em Tonet (2013), em que a educação nos modelos atuais, tem como tarefa principal preparar 

o indivíduo para o trabalho. Desta forma, houve a compreensão de que o intuito do grupo era 

repensar o modelo de escola existente e propor um modelo de escola voltado para a 

emancipação humana. Tonet (2006) aponta que a formação para a emancipação humana plena 

não é possível dentro dos moldes capitalistas, só pode se realizar para além do capital, e isso 

implica o compromisso da educação e dos educadores com a luta pela construção de uma 

outra sociedade. 

Neste contexto, é importante situar o papel dos institutos federais de educação, que nasceu do 

desejo da construção de um novo caminho para a educação profissional no Brasil. Conforme 

Figueiredo e et all (2015), esse tipo de educação deveria estar alicerçada no desenvolvimento 

do ser humano, como ser integral e integrado com o mundo que o rodeia; ser que trabalha, 

que produz conhecimento e cultura, ou seja, do ideal de uma educação voltada para a 

formação integral do sujeito. No entanto, tem apresentado uma grande dificuldade em colocar 

em prática a orientação da Lei nº 11.892 de 2008, (BRASIL, 2008) que garante aos Institutos 

Federais que a formação humana e política tenham espaço pedagógico privilegiado. Neste 



espaço de discussão o grau de consciência política dos gestores e educadores vem também 

sendo questionado. 

 Dessa forma, pensar a formação da classe trabalhadora de modo a superar a alienação 

provocada pelo antagonismo das classes, advinda da política neoliberal é o grande desafio de 

educadores marxistas, pois, de acordo com Marx e Engels (1987) o desenvolvimento do 

homem na sua totalidade só seria possível com a superação da alienação.  Esta última traduz o 

pensamento ou concepção do sujeito que não se reconhece como produtor das obras e como 

sujeito da história, mas toma as obras e a história como forças estranhas, exteriores, alheias a 

ele e que o dominam e o perseguem (CHAUÍ 2001, p.42).   A alienação, conforme esclarece 

Tonet (2006) é decorrente da propriedade privada e da   divisão do trabalho, participam dela 

tanto explorados como exploradores. 

Entretanto, a superação da alienação é o que propõe a perspectiva crítica da educação.  Ainda 

de acordo com Tonet (2006) a reflexão sobre a educação é um poderoso instrumento para a 

formação dos indivíduos. Entretanto, nas sociedades de classes ela é organizada de modo a 

servir à reprodução dos interesses das classes dominantes. Na sociedade capitalista isto é 

ainda mais forte e insidioso porque as aparências indicam que uma formação de boa 

qualidade é acessível a todos, enquanto a essência evidencia que tanto o acesso universal 

quanto a qualidade não passam de uma falácia. Nesse sentido, a educação teria a tarefa de 

permitir aos indivíduos a apropriação dos conhecimentos, habilidades e valores necessários 

para se tornarem membros do gênero humano. Com a entrada em cena da sociedade de 

classes, também a educação foi, por assim dizer, “sequestrada”, isto é, seus conteúdos e 

métodos são organizados de modo a atender os interesses das classes dominantes. 

Tal reflexão remete a uma análise feita por Arroyo (2005) que qualifica o termo educação. 

Conforme o autor, educação é um termo que evoca múltiplos significados, podendo ser vista 

como algo bastante simples, visto que todos costumam ter sobre ela uma opinião, sendo, ao 

mesmo tempo, extremamente complexa, uma vez que poucos autores chegaram a dar-lhe uma 

definição precisa. Seu amplo uso no senso comum parece não exigir muita explicação. 

Argumenta este autor que até mesmo nas faculdades de educação, ela parece ter adquirido um 

significado tão amplamente reconhecível que já não nos parece ser necessário perguntar o que 

ela é. Como se parte do pressuposto de que todos já sabem o que é educação, já não 

precisaríamos discutir seu significado, e o conceito, então, adquiriu tal generalidade a ponto 

de diluir sua especificidade. A educação é uma prática social que existe em toda e qualquer 

sociedade humana, em todos os tempos e lugares, desde o momento em que essas sociedades, 



ao produzirem símbolos e normas, acharam por bem transmitir essa produção às novas 

gerações. 

Chauí (2001), alerta para o fato de que a teoria se constitui na expressão das ideias de uma 

determinada realidade social e histórica, no entanto, o pesquisador pode ou não estar 

consciente dessa realidade. Ao mesmo tempo, Mota (1977, p. 50) diz que “em cada época se 

reconstrói o passado e se projeta o futuro dentro dos parâmetros ideológicos existentes”. 

Assim, deve-se redobrar a atenção tanto para não ignorar a realidade social e histórica 

determinada em seu tempo, quanto para não incorrer no risco de estarmos inconscientemente 

reproduzindo uma perspectiva ideológica da qual não compactuamos. 

Empreender esforços para trabalhar na perspectiva da história na condição de práxis e 

realidade, configura uma diretriz para o grupo, visto que, de acordo com Chauí (2001, p.13), 

quando um pesquisador “sabe que suas ideias estão enraizadas na história”,  ele pode   

compreender com mais clareza a realidade de onde elas surgiram. No entanto, quando não 

percebe esse enraizamento histórico e as “imagina como verdadeiras para todos os tempos e 

todos os lugares, corre o risco de estar, simplesmente, produzindo uma ideologia”. Destarte, 

pensar em uma educação voltada para a construção de uma sociedade que tenha por horizonte 

uma sociedade plenamente liberta, de acordo com Tonet (2013), terá que ser guiada por 

princípios e deverá encontrar formas profundamente diferentes daquelas voltadas para as 

relações sociais capitalistas. 

Considera-se importante destacar o impacto da criação e desenvolvimento de um grupo de 

estudos marxistas no âmbito da educação tecnológica, permeada pelo contexto de 

recrudescimento de posições conservadoras, e da demanda por discutir questões próprias à 

dimensão regional. Há diálogos e contraofensivas que precisam ser problematizadas perante a 

conjuntura que se apresenta.  

Atualmente o grupo está em fase de consolidação e há um longo caminho a ser trilhado e uma 

das propostas futuras, já encaminhada, é de associar as leituras marxistas à questão de gênero, 

articulando com a questão do empoderamento feminino, a partir do trabalho que vem sendo 

desenvolvido com estudantes adolescentes do sexo feminino na instituição. 

 

2. Desafios 

Alguns empecilhos podem ser elencados nesses aproximadamente três anos do grupo: uma 

falta de linearidade nos encontros, uma dificuldade em articular as discussões com discentes e 

também em articular uma agenda de discussões que envolva os movimentos sociais e a 



comunidade e com o próprio sindicato classista.  

A falta de linearidade nos encontros é atravessada por um dos apontamentos atuais que 

envolvem as discussões sobre o trabalho: o trabalhador é engolido pelos tempos do trabalho e 

não lhe sobra tempo para a reflexão.  

A dificuldade em articular discussões com os discentes segue também a lógica do currículo e 

as discussões do que seriam os espaços formativos e o próprio reconhecimento da 

importância dos espaços fora da sala de aula. Já a articulação com a comunidade e os 

movimentos sociais é atravessada por questões desde o deslocamento para o campus - que 

fica na saída da cidade, a três quilômetros e meio do centro - como também pela regularidade 

e horário das atividades propostas. Além disso, percebe-se um atravessamento a mais, para o 

qual não temos explicação, que é a pluralidade de ações que não dialogam, por parte dos 

movimentos de esquerda da cidade. Quanto ao sindicato, percebe-se uma atuação focada no 

assistencialismo, voltada apenas para os benefícios que o sindicato pode oferecer aos seus 

sindicalizados, bem como o entendimento do senso comum de que as lutas são apenas por 

questões salariais e mais benefícios. Não há compreensão da necessidade de vincular a 

compreensão da conjuntura política e seus impactos sobre o coletivo de trabalhadores, sejam 

estes da Educação ou de qualquer outra esfera.  
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