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RESUMO 

Na  presente  década  tem  crescido  o  interesse  da  sociedade  política  e  civil  de  discutir  a  temática  da 
“Educação Integral” como sendo a principal plataforma política para uma possível revolução educacional 
no país, o que remonta – por exemplo – a década de 1980 e o sonho de projetos de educação integral em 
tempo  integral  como  o  dos  CIEPs,  desenvolvidos  na  gestão  do  governador  do  Rio  de  Janeiro,  Leonel 
Brizola  (1983‐86  / 1991‐94). O  conceito de  “Educação  Integral” é  complexo e heterogêneo,  tendo  sido 
pensado por diferentes matrizes ideológicas, como por exemplo: liberais (no caso do Brasil, representado 
pela  figura  de  Anísio  Teixeira);  integralistas  (os  fascistas  brasileiros,  liderados  por  Plínio  Salgado), 
anarquistas (principalmente as contribuições de Bakunin); e também os marxistas (em especial, os escritos 
de Marx sobre a educação, e as contribuições de teóricos como Antonio Gramsci). Desta forma, o principal 
objetivo  deste  trabalho  é  compreender  o  conceito  de  “Educação  Integral”  dentro  dos  marcos  do 
pensamento marxista. Partindo da categoria “Trabalho” em Marx, o texto discute o processo de divisão 
social  do  trabalho  nos  marcos  do  desenvolvimento  das  forças  produtivas  capitalistas,  o  que  irá 
proporcionar  a  formação  de  um modelo  de  escola  dual:  a  do  fazer  (trabalho manual)  e  a  do  saber 
(trabalho  intelectual).  Essa  discussão  esteve  bastante  presente  em  Gramsci,  em  textos  como  o  “Os 
Intelectuais e a Organização da Cultura”. A dualidade da escola capitalista acompanha a desigual divisão 
da sociedade, limitando as classes trabalhadoras à escola do trabalho alienante, expropriando‐os do saber 
produzido historicamente pela humanidade. Na perspectiva marxista, a escola capitalista não atende aos 
interesses da classe trabalhadora, o que não impede os revolucionários de transformarem aquele espaço 
em uma guerrilha ideológica, dentro da perspectiva gramsciana da “guerra de posição”. A escola socialista 
é  unitária,  possibilitando  a  junção  do  pensar  e  do  fazer,  dentro  da  visão  de  formar  o  homem  pleno, 
omnilateral.  A  ideia  da  politecnia  no marxismo  é  uma  escola,  tal  como  afirmou Marx,  que  reúna  a 
educação  corporal,  intelectual  e  tecnológica  (processo  produtivo).  A  categoria  “Trabalho”  acompanha 
todos os escritos de Marx sobre a educação. Porém, não a visão burguesa do trabalho, e sim, como aquilo 
que  é  parte  da  ontologia  do  ser  social.  Para  este  trabalho  serão muito  importantes  as  contribuições 
teóricas de Marx, Gramsci, Mario Manacorda, Istavan Meszaros, bem como autores marxistas brasileiros 
contemporâneos, o caso de José Rodrigues e Dermeval Saviani. 
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E esta diversidade de experiência, de observação, de estudo, não caótica, mas organizada em um 
sistema, não irregular, mas única, não separadas em pedaços e no tempo, vai criar um homem novo. 

Disso falavam os fundadores do socialismo científico. Disso falava Lênin. 
(SHULGIN, 2013, p. 189) 

 

RESUMO 

Na presente década tem crescido o interesse da sociedade política e civil de discutir a temática 
da “Educação Integral” como sendo a principal plataforma política para uma possível 
revolução educacional no país, o que remonta – por exemplo – a década de 1980 e o sonho de 
projetos de educação integral em tempo integral como o dos CIEPs, desenvolvidos na gestão 
do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola (1983-86 / 1991-94). O conceito de 
“Educação Integral” é complexo e heterogêneo, tendo sido pensado por diferentes matrizes 
ideológicas, como por exemplo: liberais (no caso do Brasil, representado pela figura de Anísio 
Teixeira); integralistas (os fascistas brasileiros, liderados por Plínio Salgado), anarquistas 
(principalmente as contribuições de Bakunin); e também os marxistas (em especial, os 
escritos de Marx sobre a educação, e as contribuições de teóricos como Antonio Gramsci). 
Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é compreender o conceito de “Educação 
Integral” dentro dos marcos do pensamento marxista. Partindo da categoria “Trabalho” em 
Marx, o texto discute o processo de divisão social do trabalho nos marcos do 
desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, o que irá proporcionar a formação de um 
modelo de escola dual: a do fazer (trabalho manual) e a do saber (trabalho intelectual). Essa 
discussão esteve bastante presente em Gramsci, em textos como o “Os Intelectuais e a 
Organização da Cultura”. A dualidade da escola capitalista acompanha a desigual divisão da 
sociedade, limitando as classes trabalhadoras à escola do trabalho alienante, expropriando-os 
do saber produzido historicamente pela humanidade. Na perspectiva marxista, a escola 
capitalista não atende aos interesses da classe trabalhadora, o que não impede os 
revolucionários de transformarem aquele espaço em uma guerrilha ideológica, dentro da 
perspectiva gramsciana da “guerra de posição”. A escola socialista é unitária, possibilitando a 
junção do pensar e do fazer, dentro da visão de formar o homem pleno, omnilateral. A ideia 
da politecnia no marxismo é uma escola, tal como afirmou Marx, que reúna a educação 
corporal, intelectual e tecnológica (processo produtivo). A categoria “Trabalho” acompanha 
todos os escritos de Marx sobre a educação. Porém, não a visão burguesa do trabalho, e sim, 
como aquilo que é parte da ontologia do ser social. Para este trabalho serão muito importantes 
as contribuições teóricas de Marx, Gramsci, Mario Manacorda, Istavan Meszaros, bem como 
autores marxistas brasileiros contemporâneos, o caso de José Rodrigues e Dermeval Saviani. 
 
Palavras-Chave: 
Educação Integral; Marxismo; Politecnia; Omnilateralidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 A presente comunicação é parte do Trabalho Final, intitulado A Educação Integral e o 

Programa Mais Educação – Um Debate Conceitual, da Disciplina “Pensamento Educacional 



no Brasil”, ministrado pela Profa. Dra. Nailda Marinho da Costa, no Curso de Mestrado em 

Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). O interesse pelo tema veio da curiosidade de aprofundar os estudos sobre 

as diferentes matrizes ideológicas que contribuem para o debate da “Educação Integral”, 

especialmente no momento em que ela voltou a ser encarada como a salvaguarda da educação 

brasileira. 

 Durante os governos Lula e Dilma, o Programa Mais Educação foi apresentado como 

sendo a principal política indutora para a Educação de Tempo Integral no país, expresso – 

inclusive – como a primeira possibilidade para a efetivação da Meta 6 do atual Plano Nacional 

de Educação (2014/24), que trata da ampliação da oferta de escolas de tempo integral no 

Brasil para 50% das unidades da rede pública até o final do decênio. Levando sempre em 

consideração a diferença entre “Educação Integral” e “Educação em Tempo Integral”, Coelho 

(2004) aponta que todo projeto de “Educação em Tempo Integral” pressupõe uma concepção 

de “Educação Integral”, visto que a ampliação da jornada escolar implica pensar em uma 

escola de formação e informação. 

 Conforme mencionado anteriormente, o conceito de “Educação Integral” foi 

fundamentado por diferentes matrizes ideológicas, sendo algumas delas: liberais (dentre estes 

podemos destacar os escolanovistas), fascistas, positivistas, anarquistas, e também os 

socialistas, alvo da análise deste estudo. Desta forma, o objetivo geral desta comunicação é 

compreender o conceito de “Educação Integral” na perspectiva dos autores que compõem o 

campo do marxismo. Para esta tarefa pude contar com as contribuições de Marx (2004; 2006), 

e autores do campo marxista, tais como Gramsci (s/d), Manacorda (2010; 2010b), Mészáros 

(2005), Saviani (2015) e Shulgin (2013). 

  A primeira parte deste texto discute a questão do trabalho em Marx, sua importância 

para a própria humanização dos sujeitos, bem como a apropriação pelo capital desta ação, que 

faz parte da ontologia do ser social. Parto da categoria trabalho em Marx para discutir, na 

segunda seção da comunicação, a dualidade da escola capitalista, sendo esta uma expressão da 

própria divisão social do trabalho imposta pelo modelo capitalista de produção. Por último, a 

terceira parte, aborda a ideia da escola unitária, politécnica, que promove a fusão do pensar e 

fazer, na perspectiva do homem pleno, omnilateral.  

 

A CATEGORIA TRABALHO EM MARX 

 Netto (2012) aponta que os primeiros enfrentamentos de Marx com a Economia Política 

estiveram expressos nos Manuscritos econômico-filosóficos, escritos em 1844. Nesta obra, 



Marx apresenta a categoria trabalho como algo que aprisiona, coisifica e reduz o operário. 

Em outras palavras, aquilo que desrealiza o trabalhador. 

O trabalho produz obras maravilhosas para os ricos, mas produz 

despojamento para o operário. Produz palácios, mas cavernas para o 

operário. Produz beleza, mas estropiamento para o operário. Substitui o 

trabalho por máquinas, mas remete uma parte dos operários para um trabalho 

bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz idiotice, 

cretinismo para o operário. (MARX, 1994 apud NETTO [Org], 2012, p. 97)    

 Manacorda (2010a) afirma, que na referida obra, a categoria trabalho é apresentada 

como uma expressão negativa, enquanto um termo historicamente determinado, e que indica a 

condição da atividade humana na Economia Política. Ou seja, na sociedade fundada sobre a 

propriedade privada dos meios de produção, em que estes se apresentam como propriedades 

alheias e estranhas ao trabalhador. Prosseguindo com Manacorda (2010a), este destaca que a 

abolição do trabalho, defendida por Marx nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, e 

que também se encontra expressa em A Ideologia Alemã de 1845/46, na verdade se dirige à 

forma pela qual essa atividade humana tem sido praticada até hoje. É importante distinguir 

que – desde a divisão originária do trabalho – o produzir da atividade humana tem sido na 

forma de um trabalho alienado, ou seja, estranho ao trabalhador. Marx (1994 apud Netto, 

2012) afirma que a alienação do trabalho permite que o objeto produzido pelo trabalho seja 

estranho ao seu próprio produtor. Aqui a objetivação aparece na forma da desrealização do 

trabalhador, como a perda do objeto e a servidão ao objeto, a apropriação como alienação, 

como desapossamento. 

    No entanto, Netto e Braz (2007) advertem que a discussão sobre a categoria trabalho 

transcende os limites da Economia Política, de modo que não se perca a historicidade, sem a 

qual o pensamento pode ser vitimado pela naturalização das relações sociais. Os autores 

enfatizam que este é muito mais que um tema da Economia Política, pois se trata de uma 

categoria que faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade, uma 

categoria central para a compreensão do próprio fenômeno humano-social.  

 Na perspectiva marxiana, o trabalho é uma atividade em que a sociedade, através dos 

seus membros, transforma matérias naturais em produtos que atendam às suas necessidades. 

Diferentemente de atividades que atendam às necessidades de sobrevivência de espécies 

animais, aquilo que denominamos trabalho, rompeu com o padrão natural daquelas atividades, 

visto que exige a aplicação de instrumentos para o seu desenvolvimento, e um conjunto de 

habilidades e conhecimentos para a sua execução (NETTO e BRAZ, 2007). Marx (2006) 



entende o trabalho como um processo entre o homem e a natureza, sendo esta uma atividade 

exclusivamente humana, em que o ser humano despende suas forças naturais a fim de 

apropriar-se dos recursos da natureza para dar-lhes forma útil à vida humana.   

Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na 

mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do 

processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na 

imaginação do trabalhador. (...) Além do esforço dos órgãos que trabalham, 

é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante 

todo o curso do trabalho. (MARX, 2006) 

 Para Netto e Braz (2007), o trabalho é sempre uma atividade coletiva. Esse caráter coletivo do 

trabalho é que se denominará, substancialmente, de social. O trabalho, através do qual o sujeito 

transforma a natureza, também transforma o seu sujeito. Foi através do trabalho que se fez surgir um 

novo tipo de ser, distinto do ser natural: o ser social. Em suma, o trabalho é fundante do ser social. 

Desta forma, estamos afirmando que foi através do trabalho que a humanidade se constituiu como tal. 

Mediante o trabalho, os homens produziram-se a si mesmos, tornando-se para além de seres naturais, 

seres sociais. O desenvolvimento histórico é o desenvolvimento do ser social, como processo de 

humanização, em que quanto mais o homem se humaniza, mais se torna social.      

   Seguindo com Netto e Braz (2007) reafirmamos que, na perspectiva marxista, o 

trabalho é constitutivo do ser social, porém este não se reduz ou se esgota no trabalho. No ser 

social desenvolvido, o trabalho é uma das suas objetivações. Verificamos nele a existência de 

esferas de objetivação que se autonomizaram das exigências do trabalho, tais como a arte, 

filosofia, etc. A categoria da práxis nos permite apreender a riqueza do ser social, pela práxis 

ele se se projeta e se realiza em objetivações materiais e ideias da ciência, da filosofia, arte, 

construindo um mundo social, humano. 

 

A DIVISÃO DO TRABALHO E A ESCOLA DUAL   

 Saviani e Duarte (2015) apontam que em sociedades marcadas pelos antagonismos de 

classe, os resultados da produção material beneficiam as classes mais abastadas 

economicamente, as classes dominantes. No caso do capitalismo, parte considerável dos 

produtos da atividade do trabalho é incorporada ao capital, em que a apropriação dos produtos 

da atividade humana dá-se sob uma forma social que aliena tais produtos da classe social que 

os produziu. As relações sociais capitalistas transformam aquilo que seria a humanização em 

seu oposto, em alienação, em regressões do ser social, na desrealização do trabalhador, na 

perda do objeto e na servidão a ele, posto que o objeto assume a forma de capital. 



 Segundo Netto e Braz (2007), a alienação é própria das sociedades onde tem vigência a 

divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção. Nestas sociedades, 

o produto do trabalho dos trabalhadores não lhes pertence mais, estando os trabalhadores 

duplamente expropriados: dos meios produtivos e do saber. Até hoje, e isso inclui as relações 

capitalistas de produção, o preço do desenvolvimento do ser social tem sido uma 

humanização extremamente desigual, tendo custado o sacrifício da maioria das pessoas. Marx 

(2006) destaca que o processo de trabalho, quando controlado pelo capitalista, apresenta dois 

fenômenos característicos. Primeiro, o controle do capitalista sob o trabalho do trabalhador, já 

que passa a pertencer a ele aquele trabalho. E segundo, conforme dito, que o produto passa a 

ser propriedade do capitalista, e não mais do produtor imediato, o trabalhador, já que esse 

cede seu valor de uso ao vender sua força de trabalho.  

 Gino (2009) demonstra que o modelo explicativo marxiano coloca que o 

desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, com a introdução da maquinofatura no 

contexto da Revolução Industrial, seguiu no ritmo de uma dupla expropriação sobre o 

trabalhador. Essa dupla expropriação se deu sobre os meios de produção e o conhecimento, 

garantindo, respectivamente, a submissão formal e real do trabalho ao capital. A alienação do 

trabalho e a estranheza do produtor à sua própria criação são produtos de um desenvolvimento 

econômico que pôs a maior parte dos seres sociais alijados não apenas da posse dos meios 

produtivos, mas também, do próprio processo de criação dos produtos. 

 Tratando agora do campo da educação, Duarte (2015) aponta que nem sempre a 

educação escolar foi a forma dominante de educação. No início do processo de humanização, 

a educação se realizava como decorrência imediata da produção material e da apropriação 

coletiva dos meios de existência humana, coincidindo com o ato de agir e existir, portanto, 

com o trabalho. A passagem para a forma capitalista de produção implicou em profundas 

alterações nas relações entre a produção material, e a produção e apropriação do saber. A 

educação no capitalismo é predominantemente escolar, e que as relações sociais de 

dominação não permitem a democratização plena do acesso ao saber produzido pela 

humanidade. Meszaros (2005) afirma que a lógica do capital é irreformável, incorrigível, uma 

auto-imposta camisa-de-força que só pode ser rasgada a partir da superação das relações 

sociais capitalistas. 

 Para Gramsci (s/d), a civilização moderna provocou uma crise na escola por romper 

com a perspectiva de formação geral e unitária da escola tradicional antiga, em detrimento de 

um sistema escolar dualista. O desenvolvimento das forças produtivas capitalistas provocou 

uma nova forma de organização das escolas, estando elas divididas fundamentalmente em 



dois tipos: clássica, destinada às classes dominantes e aos intelectuais; e profissional, 

direcionada às classes instrumentais, trabalhadoras. A escola técnica (profissional), criada a 

margem da escola clássica, colocou em xeque os princípios da orientação concreta da cultura 

geral e humanista, e atribuindo aos filhos das classes trabalhadores uma formação fora da 

esfera do pensar. 

A tendência, hoje, é abolir qualquer tipo de escola “desinteressada” (não 

imediatamente interessada) e “formativa”, ou conservar delas tão-somente 

um reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de 

mulheres que não devem pensar em se preparar para um futuro profissional, 

bem como a de difundir cada vez mais escolas profissionais especializadas, 

nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados. 

(GRAMSCI, s/d, p. 110)     

    Gino (2009) aponta que o dualismo da escola capitalista é oriundo da própria divisão 

social do trabalho, que acaba por se expressar também na organização do sistema escolar. 

Marx (2004) afirmou que a divisão do trabalho era o assassinato de um povo, e que no caso da 

educação, a divisão que existe entre o trabalho manual e intelectual se torna mais acentuada 

cada vez mais que as forças do capital se desenvolvem. Jinkings (2005), ao citar Gramsci, 

afirma que a dualidade da escola capitalista permite a formação de dois novos tipos de ser: o 

Homo Faber e o Homo Sapiens. Enquanto o primeiro é formado exclusivamente para o fazer, 

dentro da perspectiva de um trabalho alienado na lógica do capital, o segundo permanece 

inserido em espaços de formação do pensar, típico dos centros de ensino voltados para a 

formação da elite intelectual dirigente.  

Na escola atual, graças à crise profunda da tradição cultural e da concepção 

da vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva 

degenerescência: as escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em 

satisfazer interesses práticos imediatos, tomam a frente da escola formativa, 

imediatamente desinteressada. O aspecto mais paradoxal reside que esse 

novo tipo de escola aparece e é louvado como democrático, quando, na 

realidade, não só é destinado a perpetuar as diferenças sociais, como ainda a 

cristalizá-las em formas chinesas. (...) A marca social é dada pelo fato de que 

cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar 

nesses grupos uma determinada função tradicional, diretiva ou instrumental. 

(GRAMSCI, s/d, p. 125)  

 Para Marx (2004), a divisão do trabalho torna possível que a atividade intelectual e 

manual; o gozo e o trabalho; e a produção e o consumo caibam a indivíduos distintos, e 



restando apenas à sua superação a possibilidade de que estes elementos não entrem em 

conflito. Gramsci (s/d), na mesma linha de Marx (2004), defende que a única forma de 

superar a crise da escola dual capitalista é a formação de uma escola única de formação geral, 

que equilibre equanimemente o desenvolvimento das capacidades de trabalho manual e 

intelectual. Foi a partir de tais premissas que os pensadores do campo marxista construíram 

sua perspectiva de educação integral, dentro da perspectiva de formação omnilateral.   

Se se quer destruir essa trama, portanto, deve-se evitar a multiplicação e 

graduação dos tipos de escola profissional, criando-se, ao contrário, um tipo 

único de escola preparatória (elementar-média) que conduza o jovem até os 

umbrais da escolha profissional, formando-o entrementes como pessoa capaz 

de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. (GRAMSCI, 

s/d, p. 125-126) 

 

O CONCEITO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MARXISMO 

 Manacorda (2010b) afirma que o marxismo assumiu todas as conquistas, ideais e 

práticas da burguesia no campo da educação, tais como a laicidade, universalidade, 

gratuidade, assunção da temática do trabalho, bem como a compreensão dos aspectos literário, 

intelectual, moral, físico, industrial e cívico. O que o diferencia é uma assunção mais radical e 

consequente destas premissas; a dura crítica à capacidade da burguesia de implementar esse 

projeto; e uma concepção mais orgânica da premissa oweniana de uma formação total de 

todos os homens.  

 As utopias socialistas e o socialismo marxista partiram da divisão social do trabalho 

para fundamentar suas concepções dentro do campo da educação.  Robert Owen – industrial, 

filantropo e representante do socialismo utópico – pretendia constituir um sistema de 

instrução e organização trabalho que buscava restituir dignidade e cultura aos operários, 

visando a “formação integral, sob o aspecto físico e moral, dos homens e das mulheres, para 

que aprendam a pensar e agir sempre racionalmente” (MANACORDA, 2010b, p. 331). Os 

limites das contribuições de Owen se dava na ilusão pedagógica de um sistema que pudesse 

modificar a sociedade. Saviani (2015) destacou que a teoria da mais-valia de Marx 

desvendou o segredo da produção capitalista, permitindo ao socialismo tornar-se científico, 

passando a ser encarado como produto das leis de desenvolvimento do capitalismo, 

emergindo como sua negação. É no bojo de tais contribuições que surgirá aquilo que podemos 

chamar de uma pedagogia marxista, orientada pela teoria do conhecimento de Marx, e que 

tem no conceito da politecnia um dos seus principais alicerces. 



    Rodrigues (2009) esclarece que a concepção de politecnia é originária de Marx, porém 

o filósofo alemão nunca se debruçou densamente sobre a análise desse conceito. O que 

encontramos em Marx é o tratamento do tema de forma ocasional em alguns de seus textos, 

porém sempre colocado organicamente no contexto de uma profunda crítica das relações 

sociais de produção. No Manifesto Comunista de 1848, escrito às vésperas da Primavera dos 

Povos, Marx escreve sofre as tarefas dos comunistas quando da tomada do poder. No décimo 

item, escreveu ele: 

educação pública e gratuita para todas as crianças. Abolição do trabalho 

infantil nas fábricas na sua forma atual. Combinação da educação com a 

produção material etc. (MARX, 1998 apud NETTO, 2012, p. 205) 

 De forma mais explícita e detalhada, a concepção de educação politécnica em Marx 

apareceu nas Instruções aos Delegados ao I Congresso da Internacional dos Trabalhadores, 

realizado em Genebra no ano de 1846. 

Por instrução nós entendemos três coisas: 

Primeira: instrução intelectual, 

Segunda: educação física, assim como é ministrada nas escolas de ginástica 

e pelos exercícios militares, 

Terceira: treinamento tecnológico, que transmita os fundamentos científicos 

gerais de todos os processos de produção e que contemporaneamente 

introduza a criança e o adolescente no uso prático e na capacidade de 

manusear os instrumentos elementares de todos os ofícios. 

A subdivisão das crianças e dos adolescentes dos 9 aos 17 anos em três 

classes deveria estar articulada com um programa gradual e progressivo de 

instrução intelectual, física e tecnológica. (...) 

A união entre trabalho produtivo remunerado, instrução intelectual, exercício 

físico e treinamento politécnico elevará a classe operária acima das classes 

superiores e médias. (MANACORDA, 2010b, p. 358) 

 Saviani (2015) aponta que a passagem das Instruções de 1846 se articula com um 

comentário feito por Marx sobre a educação politécnica em O Capital. 

Seu êxito demonstrou pela primeira vez a possibilidade de vincular o ensino 

e a ginástica com o trabalho manual e daí também o trabalho manual com o 

ensino e a ginástica. (...) ensino do futuro que unirá para todas as crianças 

além de uma certa idade o trabalho produtivo com o ensino e a ginástica, não 

apenas como método para aumentar a produção social, mas também como 

único método para produzir homens plenamente desenvolvidos. (MARX, 

1978 apud SAVIANI, 2015, p. 69) 



  Percebe-se, então, que a perspectiva marxista de educação integral dialoga diretamente 

com o conceito da educação politécnica, na concepção da escola unitária, da junção do pensar 

e do fazer, na direção da formação de um novo homem, pleno, que seja capaz de unir a 

atividade manual e intelectual. Gramsci (s/d) destaca também que a escola unitária, que 

necessariamente precisa ser pública e estatal para evitar divisões de classes, supera a 

perspectiva da escola clássica (tradicional) ao propor a tarefa de inserir os jovens na atividade 

social, tendo em vista à criação intelectual e prática, o que supera a formação exclusivamente 

intelectual dos filhos da elite dirigente. 

 Shulgin (2013), ao relatar a construção do politecnismo na educação soviética, 

destacava que aquela era uma pedagogia que tinha bases no campo e nas cidades, tendo em 

vista unir a capacidade física e mental do ser para atuar no setor urbano e rural, reduzindo o 

abismo entre o campo e as cidades. Apesar de Marx ter pensado o politecnismo sobre a 

fábrica, “politecnismo não é problema só da cidade. Não. É algo diferente. Politecnismo é 

indicador de extinção do fosso entre a cidade e o campo. ‘As mesmas pessoas vão ocupar-se 

com a agricultura e com a indústria’. Assim falava Engels” (SHULGIN, 2013, p. 195).  

 Prosseguindo com Shulgin (2013), o politecnismo cresceu e se baseou no trabalho. 

Apesar da escola politécnica ter surgido no contexto da produção burguesa, ela só se 

desenvolve no período de transição ao socialismo. Em condições capitalistas, a escola do 

trabalho não possibilita a emancipação do homem, por conta da alienação do trabalho e a 

exclusão do produtor do processo produtivo.  

Agora, pela primeira vez, podemos, devemos começar a educar as crianças 

com base no trabalho agrícola e fabril, ‘familiarizando-as com os princípios 

científicos gerais de todos os processos de produção e, ao mesmo tempo, 

dando às crianças e aos adolescentes as habilidades práticas para lidar com 

as ferramentas básicas de todas as indústrias’ (Resolução do I Congresso da 

Primeira Internacional). Esta é uma escola política. Ela ensina com a 

experiência, no processo de trabalho, em ligação com ela. (...) Então, o 

trabalho na fábrica deixará de ser amaldiçoado e tornar-se-á criativo e alegre. 

E a fábrica deixará de ser apenas um lugar para criação de bens materiais: 

junto com a escola, ela se torna um laboratório. Assim será, de forma que na 

sociedade comunista, mais do que tudo, o homem será valorizado. 

(SHULGIN, 2013, p. 178; 188)  

 A educação integral na perspectiva politécnica marxista trabalha com a ideia da 

formação de um novo homem. A união do pensar e do fazer resgatará o ser social alijado pela 

alienação e a divisão social do trabalho. Este homem pleno, conhecedor do processo 



produtivo por completo e do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade é 

formado dentro de uma concepção omnilateral, rompendo até então com a formação 

unilateral. Manacorda (2010a) afirma que frente à alienação do trabalho está a necessidade da 

existência da omnilateralidade, do desenvolvimento total, completo, multilateral. Rodrigues 

(2009) já havia chamado a atenção a direção multilateral da educação em Marx. A 

omnilateralidade representa a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades 

produtivas e de prazeres dos quais o trabalhador é excluído pela divisão do trabalho 

(MANACORDA, 2010a). O termo aparece pela primeira vez na obra de Marx nos 

Manuscritos de 1844, ao afirmar que “o homem se apropria de uma maneira omnilateral do 

seu ser omnilateral, portanto, como homem total” (MARX, 1952 apud MANACORDA, 

2010a, p. 94). Marx ainda nos esclarece que esta ideia do homem está presente apenas em 

uma sociedade para além o capital. 

Estabelece-se, então, um nexo recíproco pelo qual o indivíduo não pode 

desenvolver-se omnilateralmente se não há uma totalidade de forças 

produtivas, e uma totalidade de forças produtivas não pode ser dominada a 

não ser pela totalidade dos indivíduos livremente associados. Trata-se, em 

suma, do desenvolvimento original e livre dos indivíduos na sociedade 

comunista. (MARX, 1958 apud MANACORDA, 2010a, p. 94) 

 Manacorda (2010a) argumenta que, junto à divisão do trabalho, a escola é uma das 

principais responsáveis pela unilateralidade. A escola capitalista separa a dimensão manual da 

intelectual, limitando os trabalhadores ao ensino da prática para abastecer os meios privados 

de produção com a sua mão de obra. A reintegração da plenitude do homem, perdida pela 

apropriação privada dos meios produtivos, passa necessariamente pela reunificação das 

estruturas da ciência com a produção, em um novo modelo de escola, em um novo projeto 

societário, em uma sociedade socialista.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 À guisa de conclusão, podemos perceber que o conceito de educação integral no 

marxismo tem como referencial o ideal da politecnia, tendo por perspectiva a formação 

omnilateral. A politecnia marxista tem por finalidade superar a barreira da divisão social do 

trabalho, que também se reflete na divisão do sistema escolar capitalista. A dualidade da 

escola capitalista forma o homem na perspectiva unilateral, não possibilitando a sua formação 

plena, que explore as capacidades manuais e intelectuais do ser. A divisão ainda limita aos 

filhos dos trabalhadores uma formação meramente técnica, restrita ao contexto da alienação 



do trabalho. A omnilateralidade constitui explorar as múltiplas capacidades humanas, na 

concepção de formação de um homem pleno, que una sua atividade intelectual e física.  

 Meszaros (2005) aponta que a lógica do capital é irreversível. As soluções reparadoras 

não atingem a desigual estrutura social. A educação no capitalismo tem o propósito de 

controle e de fornecimento de mão de obra para movimentar a roda do capital, em especial 

destinando os trabalhadores às tarefas subalternas. Cabe aos educadores progressistas 

construir seus espaços contra-hegemônicos, no sentido gramsciano, fazer da escola um espaço 

de disputa de hegemonia, de contraposição aos valores internalizados pelo capital via mídia, 

igreja, e a própria escola. Tornar a escola uma arena da guerra de posições, tendo em vista a 

formação de jovens mais plenos de suas capacidades e da tarefa da emancipação humana. 

Portanto, a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma 

transformação social, ampla e emancipadora. Nenhuma das duas pode ser 

posta à frente da outra. Elas são inseparáveis. A transformação social 

emancipadora radical requerida é inconcebível sem uma concreta e ativa 

contribuição da educação no seu sentido amplo, tal como foi descrito nesse 

texto. E vice-versa: a educação não pode funcionar suspensa no ar. Ela pode 

e deve ser articulada adequadamente e redefinida constantemente no seu 

inter-relacionamento dialético com as condições cambiantes e as 

necessidades da transformação social emancipadora e progressiva em curso. 

(MESZAROS, 2005, p. 76-77)    
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