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A ti  boas coisas falarei,  ó Perses, grande tolo! 

Adquirir a miséria, mesmo que seja em abundância 

é fácil ,  plana é a rota e perto ela reside. Mas diante 

da [sábia] virtude, suor puseram os deuses 

imortais, longa e íngreme é a via até ela, áspera de 

início, mas depois que atinges o topo fácil desde 

então é, embora difícil  seja  

 

Verso 289 de Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, 

à mais ou menos quatro séculos antes da 

Academia de Platão.  
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É vulgar, servil  e inteiramente indigno chamar de 

educação uma formação que visa somente à 

aquisição do dinheiro, do vigor  físico ou mesmo 

de alguma habilidade mental destituída de 

sabedoria e justiça . . .  aqueles que são 

corretamente educados se tornam, via de regra, 

bons, e em caso algum a educação deve ser 

depreciada pois ela é o primeiro dos maiores bens 

que são proporcionados aos melhores homens .. .  

 

 (As Leis, Platão)   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este ensaio é a materialização dos resultados de 

estudos e pesquisas realizados pelos Grupos de Estudo 

Sociologia do Trabalho  Pedagógico, Currículo e Formação 

Humana e Milton Santos, vinculados à Universidade Federal 

de Alagoas e cadastrados no CNPq. Estudos e pesquisas 

realizados pelos componentes vinculados à l inha de pesquisa  

Trabalho pedagógico e formação humana : crít ica à 

economia polít ica do trabalho pedagógico ,  ativa desde 

2006. Estas pesquisas se realizaram em intenso debate nos 

encontros da rede de estudiosos interessados em discutir a 

natureza do trabalho docente, a Redestrado 1.  

Este ensaio sobre o trabalho pedagógico possui dois 

objetivos. O primeiro é o de compartilhar o esforço teórico 

e metodológico de elevar uma categoria concreta ao plano 

abstrato para, com os conhecimentos adquiridos nesse 

trabalho, podermos estudar e pesquisar com mais segurança 

as características do trabalho pedagógico na realidade da 

educação brasileira. Mais do que isso, podermos propor, 

inclusive, uma intervenção na realidade de forma mais 

qualificada. O segundo objetivo é apresentar a problemática 

que envolve a categoria trabalho pedagógico como uma 

problemática sociogeohistórica.  

Esses estudos e pesquisas vêm sendo coordenados por 

mim e pela pesquisadora Sandra Regina Paz, e são realizados 

por diversos estudantes de graduação e pós -graduação. Os 

ensaios compartilhados aqui resultam de projet os que já 

perfazem mais de 10 anos de trabalho acadêmico intenso.  

Nossos projetos nesta l inha de pesquisa têm como 

objeto de investigação o processo de produção, socialização 

e apropriação social de conhecimentos. Isto é, o processo de 
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enriquecimento da força de trabalho e formação do 

trabalhador. 

Pressupomos em tais pesquisas que há um tempo 

socialmente necessário de estudo para haver apropriação de 

conhecimentos. O que envolve a memória, a consciência de 

si  como sujeitos pedagógicos e  a reflexividade. E, como tal 

tempo é necessário, e é o próprio tempo de estudo, ele deve 

se constituir como direitos humanos, isto é, como direito 

público subjetivo.  

Deste ponto de vista jurídico, a l iberdade de estudar 

deveria ser incorporada à Constituição como Direito 

Humano, como direito republicano. Nos parece que estamos 

muito distantes desta conquista. E hoje, em pleno século 

XXI, o que parece paradoxo, é a mais pura realidade: cada 

vez mais os sujeitos pedagógicos: professores e estudantes, 

vêm o tempo de estudo ser “comprimido” em proporção 

geométrica. Reduzindo-se para a esmagadora população dos 

sujeitos pedagógicos ao tempo da hora -aula, sobretudo na 

educação infantil  e educação básica. Portanto, não basta ter 

direito a matrícula e acesso à escola pública, laica, de 

qualidade e referenciada socialmente. Nestas circunstâncias, 

a l iberdade e direito ao estudo se inscreve no âmbito das 

lutas populares, das conquistas dos direitos sociais mais 

amplos. As lutas populares de professores e estudantes, que 

exercem as suas atividades em “escolas públicas”, são lutas 

para inscreve na Constituição dos Estados Nacionais o 

direito à l iberdade de estudar a todo o povo brasileiro, hoje 

restri to à uma elite. Não basta apenas ter direito à matrícula 

escolar, mas o direito de definir o currículo a formação e o 

t ipo de avaliação que contribuam para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos sujeitos pedagógicos.  

Nesta luta por constituir o estudo e a pesquisa como 

direito universal do povo brasileiro, o Estado deve prover 

todas as condições necessária para o desenvolvimento 
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intelectual de seus cidadãos. E o estudo é trabalho, compõe -

se de diversas atividades que exigem ser sistematizadas, 

registradas com a intenção de se refletir criticamente sobre 

os conhecimentos historicamente herda dos.  

A instituição de ensino e pesquisa escolar (unidade 

educativa de produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos) é o lugar, por excelência, onde se 

concentram os conhecimentos (SAVIANE, 1987 e 1999; 

ARROYO, 1985; PARO, 1993 e  1986; DUARTE, 2001 ; 

BERTOLDO, 2002; BEZERRA, 2006). É na escola que se 

organiza o currículo 2,  a formação, o trabalho pedagógico, a 

avaliação e a socialização de conhecimentos. Por 

conseguinte, da cultura. As insti tuições de ensino também 

cristalizam formas de sociabilidade e desenvolve a 

personalidade dos sujeitos pedagógicos, mediante a 

personificação das formas sociais referenciadas nas relações 

sociais escolares.  

Os textos deste ensaio, que dialogam com os das 

Unidades I e II,  procuram esclarecer e enfatizar que todas as 

atividades escolares são dinamizas pelo trabalho 

pedagógico 3 dos sujeitos diretamente implicados nesta 

atividade intelectual (GRAMSCI, 1988).  

No entanto, no âmbito do sistema escolar realmente 

existente, constatamos em nossas pesquisas uma realidade 

contraditória. Por um lado, se as matrículas oferecidas 

praticamente cobrem as demandadas de vagas pelas famílias, 

por outro, nega-se, sistematicamente, a apropriação social 

de conhecimentos. Isto é, a l iberdade de estudar, o tempo 

socialmente necessário para fo rjar a memória, a consciência 

de si  como pesquisador e a reflexividade que se constrói na 

interpretação compreensiva de um trabalho acadêmico ou 

leitura e estudo de livros didáticos. O estudo é reduzido a 

um curto período de tempo, onde apenas se treina 

superficialmente para fazer provas e concursos.  
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Esta realidade concreta, existente nas insti tuições de 

ensino infantil ,  básico e superior compromete o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos sujeitos 

pedagógicos, isto é, a produção, socialização e a apr opriação 

efetiva de conhecimentos (AUSUBEL & HANESIAN, 1983; 

BEZERRA, 2009). Portanto, esta realidade dos processos de 

escolarização no Brasil  tem combinado ampliação de 

matrícula com desvalorização do trabalho pedagógico. Com 

isto reforça-se as diferenciações e desigualdades sociais na 

sociedade, desde o interior das unidades educativas 

(NOGUEIRA e CATANI, 1998). A segregação nestas 

circunstâncias é uma manifestação concreta que o Estado 

Nacional não consegue estancar. Todas as polít icas públicas, 

e combinadas no território, tornam-se impotentes e sem 

efeito. 

Constatamos também que a temática trabalho 

pedagógico, currículo e apropriação social de conhecimentos 

é um campo fértil  de estudos, já consolidado na América 

Latina, sobretudo no Brasil ,  Argentina e V enezuela. Na 

verdade, há diversos Grupos, em toda América Latina, que 

empreendem enormes esforços para desvendar as 

determinações e vínculos entre estas categorias.  

As pesquisas que adentram nesta temática têm 

envidado esforços em, pelo menos, duas direçõe s: (1)  

ampliar e reconstruir o alcance analít ico das teorias e 

metodologias da tradição clássica, visando apreender a 

trama objetiva que envolve trabalho pedagógico, currículo e 

formação humana, e (2) desvendar crit icamente tal  trama 

com a intenção de vislumbrar o impacto das transformações 

contemporâneas nos sujeitos pedagógicos. Aspecto que tem 

perturbado as estruturas pedagógicas convencionais e 

exigido uma nova insti tucionalidade.  

Quando falamos em nova institucionalidade temos em 

mente as polít icas cur riculares, de formação de professores 
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e estudantes e avaliativas. Todas essas polít icas têm impacto 

inquestionável sobre o trabalho pedagógico.  

As pesquisas alinhadas ao segundo movimento, como 

é o caso das pesquisas que realizamos, e seus resultados 

serão expostos neste capítulo, tratam de desvendar o 

entrelaçamento do sistema de ensino com a reprodução 

sociometabólica do capital ,  que comanda, organiza e 

determina, dinamicamente, o trabalho pedagógico e seu 

controle difundido pela organização curricular. A  

compreensão deste entrelaçamento, portanto, contribui não 

apenas para desvendar a natureza das estratégias capitalistas 

da pedagogia contemporânea, que tem justificado a 

mercadorização do conhecimento, mas também os processos 

de sua legitimação que se est ruturam, fortemente, nas 

entranhas do poder insti tucional das unidades educativas.  

A mercadorização do conhecimento e sua legitimação 

só foram possíveis, até o momento, porque conseguiram a 

cumplicidade dos gestores das escolas e das universidades. 

Os gestores (diretores, coordenadores e supervisores 

escolares, das escolas estaduais e municipais;  diretores de 

faculdades, centros acadêmicos, insti tutos e unidades 

acadêmicos, coordenadores pedagógicos, pró -reitores e 

reitores nas universidades públicas), que constituem as 

forças políticas burocráticas e oligárquicas, controlam na 

base a estrutura e o funcionamento da educação. E nos três 

âmbitos do governo brasileiro: federal, estatal e municipal. 

Eles também são Estado e gerem em nome do Estado. Como 

nosso Estado é um estado capitalista, os gestores são os 

intelectuais orgânicos do capital .  

Embora a mercadorização do conhecimento e sua 

legitimação tenham sido esboçadas durante o Regime 

Empresarial -Militar, no Brasil ,  e com toda força militar de 

corpo presente nas instituições de ensino, este processo 

continuou latente, e se fazendo presente, nas transformações 
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do último triênio do século XX. Mas agora sem precisar das 

forças militares, embora as vezes se valendo das forças 

policiais para reprimir estudantes e p rofessores, porque o 

sistema capital conseguiu erigir outro aliado poderoso, uma 

forte ideologia que substituiu as “forças das armas”, a 

ideologia da profissionalização . 

Esta démarche  não só contextualiza o objeto que 

investigamos como também revela que a ênfase das lutas de 

classe se territorializou dos processos de valorização nas 

organizações empresariais, para os processos de produção e 

apropriação social de conhecimentos, nas organizações 

escolares. Com esta compreensão encontramos as razões que 

justi f icam  os nossos interesses intelectuais por esse objeto e 

nos esforçamos em desenvolver nossos estudos nessa l inha 

de pesquisa no Grupo que participamos. Empenhamo -nos em 

enfatizar nessas pesquisas a importância teórica, 

metodológica e política da categoria  trabalho pedagógico. E 

esperamos que nossos esforços contribuam para as 

transformações dos processos de escolarização no Brasil , 

América Latina e África.  

Assim, as mudanças na formação docente e discente, 

por exemplo, imbricam-se, de modo amplo e profundo , nas 

reformas curriculares, como as desencadeadas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e, depois, pelas 

Diretrizes Curriculares. E ambas, em momentos históricos 

distintos, t iveram forte impacto na conformação do trabalho 

pedagógico. Por infelicidade nossa, essas reformas têm 

fortalecido o neoliberalismo4.  A marca das polít icas e 

ajustes neoliberais, no complexo social da educação escolar, 

têm sido incorporados, inclusive, pelo movimento da 

profissionalização e valorização do professor, muito forte e 

atuante no cenário hodierno. São atores sociais importantes 

desse movimento a ANFOP, o FORUMDI, o CNTE, a 

ANPAE, entre outras organizações.  
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Querendo ou não, tal  movimento tem contribuído com 

a precarização e proletarização do trabalho pedagógico. Tem 

contribuído, contraditoriamente, com a desvalorização do 

trabalho pedagógico. Há visivelmente um empobrecimento 

intelectual e histórico dos sujeitos pedagógicos: professores 

e estudantes. Esse empobrecimento se manifesta, por 

exemplo, na territorialização de polít icas educacionais como 

a política nacional de estágio curricular, e mesmo o estágio 

supervisionado. E não apenas nas unidades privadas, mas 

também nas instituições estatais de ensino: federais, 

estaduais e municipais.  

A pedagogia crít ica tem ressaltado est as 

particularidades do trabalho pedagógico no contexto 

neoliberal do capitalismo (ver BEZERRA, 1987; GENTILLE 

et all ,  1995; NOGUEIRA e CATANI, 1998).  

Admitindo essa dinâmica social Nóvoa, por exemplo, 

tem plena consciência que “não há ensino de qualidade ,  nem 

reforma educativa ,  nem inovação pedagógica e tecnológica  

sem uma adequada formação de professores” (1992b, p. 10, 

i tálicos nossos). Nóvoa só não esclarece, conceitua ou define 

o que e como se caracteriza o “ensino de qualidade”; e quais 

as características de uma “formação de professores” 

comprometida com o “ensino de qualidade”. Porque é 

grandiosa e espantosa o número de políticas e horas 

destinadas à “formação de professores”, desde a Conferência 

de Jomtien, nem por isso tem se elevado a “qualidade na 

educação”. O contrário parece verdadeiro, com as polít icas 

de formação de professores em andamento, desde a década 

de 1980 e 1990, temos convivido com a empobrecimento e 

desvalorização intelectual dos sujeitos pedagógicos. As 

escolas e universidades públic as vem piorando 

sistematicamente. Constitui mesmo uma tendência histórica 

de difícil  reversão. Quanto mais se investe mais se agrava 

esta situação. 
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Para nós “ensino de qualidade” é consequência de 

valorização dos sujeitos pedagógicos; e esta valorização es tá 

relacionada com o número de horas de estudos realizado 

pelos sujeitos pedagógicos, isto é, a realização de pesquisas 

sistemáticas com a exclusiva finalidade desses sujeitos se 

apropriarem de conhecimentos. O que foi demonstrado na 

Unidade II,  quando abordamos a categoria riqueza em Adam 

Smith, e a categoria trabalho humano em Marx.  

É sintomático, então, admitir,  que a valorização ou 

enriquecimento dos sujeitos pedagógicos resultam do 

trabalho pedagógico, isto é, do tempo socialmente 

necessário para tais sujeitos produzirem e se apropriarem de 

conhecimentos. O que só ocorre quando se estuda e se 

pesquisa. Não ocorre nas atividades em sala de aula. O 

ensino na sala de aula é indispensável ao exercício do 

trabalho pedagógico, mas não é  aí ,  efetivamente, nest e 

tempo-espaço, que ocorre a valorização dos sujeitos 

pedagógicos. A sala de aula é o momento em que o professor 

e o estudante socializam seus conhecimentos adquiridos no 

estudo e na pesquisa. Sem isto os estudantes não conseguem 

nem formular perguntas e questões, não conseguem formular 

dúvidas. Sem estudo e pesquisa realizados previamente a 

sala de aula se transforma num cemitério, no sepultamento 

da alegria de saber, perguntar, questionar, duvidar.  

Portanto, o trabalho pedagógico, a organização 

curricular  e a apropriação de conhecimentos, inclusive a 

avaliação, aparecem em nossas pesquisas como pilares da 

pragmática pedagógica neoliberal e estão enredadas às 

malhas do poder, às políticas governamentais de educação. 

Por isso, a “qualidade, a reforma e a ino vação /. . . / 

pedagógicas” devem estar e ser a justadas e “ adequadas à 

formação de professores”, e fortalecerem o neoliberalismo e 

a ideologia da profissionalização . Controlando-se a 

formação docente, o currículo e a avaliação, através das 
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polít icas de formação, curriculares e de avaliação controla -

se o trabalho pedagógico realizado pelos sujeitos 

pedagógicos. E, desta forma, controla -se todas as 

insti tuições de ensino, toda a sociedade. Daí a necessidade 

polít ica, estratégica, dos Estados Nacionais, neolibera is, de 

que todos têm que estar nas insti tuições de ensino: da 

educação infantil ,  básica e superior.  

Mas que sujeitos exercem tal controle? Evidentemente 

que são os burocratas e as oligarquias encalacradas nas 

insti tuições de ensino, os intelectuais orgânic os ao capital. 

Aqueles que exercem o poder, aparentemente, “impessoal”, 

porque conforme as normas e legislação da Administração 

Pública. O que é uma exigência da ordem jurídica do capital , 

como Weber demonstrou (ver Unidade I).  Justamente o que 

se faz ausente nas formulações de Nóvoa –  e de muitas 

abordagens referenciadas na epistemologia da prática. 

Abordagens que não tem como desvendar os processos de 

dominação que ocorrem no processo de escolarização no 

século XXI, porque as categorias com as quais seus 

pensamentos trabalham não o permite, são impotentes, e 

contribuem mais para ocultar e dissimular do que esclarecer 

a verdade. A epistemologia da prática foi abatida pelo 

capital .  É claro e evidente seus compromissos com as 

polít icas das classes dominantes.  As obras de seus ícones: 

Tardif, Nóvoa, Gauthier, Perrenoud, entre outros, e 

comentadores e copiadores, contribuem, efetivamente, para 

despolit izar os sujeitos pedagógicos. Porque o valor 

almejado pela epistemologia da prática é o ser profissional: 

“boias  frias do saber”, mera mercadoria que circula no 

mercado de trabalho.  

Para compreender esta trama, que constitui um 

verdadeiro magma de significações pedagógicas ,  sem deixar 

brechas para a despolit ização da pragmática pedagógica, é 

necessário desvelar as características do entrelaçamento 
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entre sistema de ensino e reprodução sociometabólica do 

capital ,  desde os acontecimentos concretos que envolvem o 

cotidiano das unidades educativas. Paratanto, privilegia -se 

neste capítulo categorias de análise específicas,  

desenvolvidas por  nós, em nossas pesquisas, para dar 

visibilidade material  a tais acontecimentos.  

Deste modo, esforçamo-nos em manter um diálogo 

amplo e aberto com as formas genéricas de sociabilidade, 

pois as formas genéricas são a materialização das vivências 

particulares no cérebro dos seres humanos. É apenas com a 

abstração e distanciamento das particularidades que 

podemos elevá-las à razão e compreendê -las na sua 

complexa empiricidade. É assim que o trabalho humano e a 

formação humana, categorias abstratas, dialogam com o 

trabalho pedagógico e o currículo escolar, categorias 

concretas. Este é o traço teórico e metodológico que tem 

orientado a pedagogia crít ica mais representativa desse 

campo temático, e que revelaremos nos diversos ensaios que 

const ituem este capítulo. Traço que pode ser encontrado nos 

estudos de Arroyo (1985, 1991 e 1999); Saviani (1987, 1994, 

1999, 2002, 2004); Paro (1993, 1986); Duarte (1993); 

Bertoldo (2009) e Bezerra (2009).  

Os fundamentos teóricos e metodológicos destas 

pesquisas têm util izado diversos referenciais, mas a fonte é 

a teoria social marxiana. Por isso, faz -se necessário lembrar 

os fundamentos desta teoria, já trabalhados na Unidade II,  e 

que pode ser enunciada na seguinte proposição: trabalho e 

l inguagem constituem os fundamentos do desenvolvimento 

humano  (LEONTIEV, 1987).  

Tal proposição pode ser esmiuçada nos seguintes 

termos: através do trabalho e com a acumulação de 

conhecimentos, além de satisfazer necessidades biológicas, 

o ser humano desenvolve a sua humanidade . Esta é uma 

conquista geohistórica que se socioterritorializa, na medida 
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em que as barreiras naturais são superadas. O que acontece 

mediado pelo desenvolvimento dos conhecimentos. Neste 

processo efetiva-se uma dinâmica, objetiva -subjetiva, que 

torna mais complexo os processos de sociabilidade. 

Dinâmica que se territorializa por ser o ser humano seu 

portador e se descola com o deslocamento desse ser;  mas que 

se intensifica, criando raízes e se socioterritorializando, sem 

jamais poder se desvincular das cara cterísticas básicas do 

ser social: da dialética dos atos de trabalho explicitados no 

modelo originário do trabalho humano (LUKÁCS, 2013), 

constituído por duas forças-componentes e duas mediações 

fundamentais: ser humano e natureza, trabalho e l inguagem. 

Em todos os atos humanos estas categorias se fazem 

presente, em termos explícitos ou implicitamente.  

No desenvolvimento da dialética material edificam -se 

outras dialéticas, que emergem nos complexos sociais de 

sociabilidades secundárias, entre, por exemplo, o ser 

humano e mundo simbólico. Mas não podemos negar que a 

dialética material  é, desde sempre, simbólica. E nesta 

dialética o ser humano também é dotado de desejos e 

vontades e se revela como criador de formas. Assim, o ser 

humano em sua socialidade e associacionismo é capaz de 

imprimir a estas formas conteúdos éticos e estéticos, o que 

imprime beleza, leveza e plasticidade em suas atividades e 

ações. 

Se a dialética material  insti tui uma complexa 

sociabilidade primária, ligada à existência material ,  o 

desdobramento geohistórico desta insti tui a complexa 

sociabilidade secundária, ligada ao plano ético -político, 

estético, ético, psíquico e cultural.  Inaugurando vínculos 

sociais mediados pelo complexo mundo simbólico.  

A dialética originária que engendra a complexa 

sociabilidade primária é diferente da dialética que engendra, 

de igual modo, uma complexa sociabilidade secundária. Esta 
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atuação do ser humano no real se desenvolve no plano ético -

polít ico (GRAMSCI, 1988 e 1981). Sobre essa problemática 

as 11 Teses sobre Feuerbach  são ilustrativas.  

Marx define essa dialeticidade, na primeira das Teses 

sobre Feuerbach  (sdp, p. 208), como “atuação 

‘revolucionária’, prático -crít ica”. Na terceira das onze teses, 

Marx caracteriza o sujeito desta atuação, historicamente 

condicionado e dotado de potencial emancipatório. Diz o 

grande pensador:  

 

A teo r ia mater ia l ist a  de que os homens são 

produtos das c ircunst ânc ias e da educação  e de 

que,  port anto ,  homens modif icados são produtos 

de circunst ânc ias d iferentes e de educação  

modif icada,  esquece que as ci rcunstâncias são  

modi f icadas precisamente pelos homens  e que o 

próprio educador precisa ser educado  [ . . . ] .  A 

co inc idênc ia da mod if icação  das c ircuns t ânc ias e  

da at ividade humana só  pode ser  apreend ida e 

rac iona lmente compreend ida co mo prát ica  

t ransfo rmadora (MARX,  sdp 5,  p .  208 –  209, 

it á l icos nossos) .  

 

Na dialética das “atividades humanas e modificações  

das circunstâncias”, que se desenvolvem no âmbito da 

sociabilidade secundária, o ser humano também constrói a 

realidade socioterritorial .  As forças sociais empreendidas 

neste âmbito também forjam “práticas transformadoras”. 

Assim, as teorias sociais que a dmitem as representações 

simbólicas (e as atividades que operam tais representações), 

dissociadas das práticas materiais, ou enfeixam a 

sociabilidade ao plano material  ou ao plano espiritual. Ora, 

qualquer redução teórica e metodológica, neste caso, 

alimenta o fetichismo e a reificação na modernidade 

capitalista. 

Marx compreende do seguinte modo essa 

dialeticidade: “o debate sobre a realidade ou a irrealidade de 
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um pensamento isolado da prática é um problema puramente 

escolástico” (ibidem, p. 208). A escolá stica ou especulação, 

por mais enriquecedora e refinada filosoficamente promove 

uma fecunda despolit ização intelectual. O pensamento sobre 

o humano sucumbe no próprio pensamento, desde que admite 

que o único objeto possível do pensamento seja historiar e 

descrever, resenhar e/ou atualizar conhecimentos existentes. 

Esse método intelectual é “puramente escolástico” e 

contemplativo. Mesmo as compilações de Marx pelos 

pensadores marxistas ortodoxos não escapam a esta crít ica. 

Portanto, Marx se distingue por pro mover a polit icidade do 

pensamento ou do conhecimento. Ele compila, “extrata”, 

comenta, mas crit ica e se aventura em propor pensamentos 

próprios, autônomos. E com isto nos estimula a fazer o 

mesmo. 

Na Sexta Tese, Marx radicaliza a sua concepção 

materialista da história: “/. . . / a essência humana não é algo 

abstrato, interior a cada indivíduo isolado. É, em sua 

realidade, o conjunto das relações sociais” (ibidem, p. 209). 

Da Oitava Tese em diante ele propõe uma teoria “prático -

crít ica”, que se opõem ao empiri smo e a fi losofia 

especulativa. E que chama de “materialismo perceptivo”. 

Para ele, “o materialismo que não concebe a sensibilidade 

como uma atividade prática, é a percepção dos diferentes 

indivíduos isolados da ‘sociedade civil’” (ibidem, p. 209). 

Portanto, “a vida social é essencialmente prática”, inclusive 

a “sensibilidade”; quanto à sociedade civil ,  adverso à 

concepção hegeliana, afirma com todas as forças do 

humanismo: “o ponto -de-vista do antigo materialismo é a 

sociedade ‘civil’;  o do novo materialismo, a sociedade 

humana ou a humanidade socializada” (ibidem, p 210).  

Dessas Teses conclui -se que a cultura, a natureza e o 

universo, humanos, são recriados continuamente pela ação 

laboral do ser humano, pela “atividade humana sensível”, 
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atividade que transforma todos os sentidos humanos e se 

expressam socialmente mediatizados pela linguagem, 

estando o conhecimento presente em cada ato desta 

recriação. Vale dizer, recriar é a capacidade de dar forma 

aos conteúdos da cultura, da natureza, do universo, 

humanos, mediados pela linguagem. Todas essas categorias: 

l inguagens e atividades, são imanentes à fi losofia da práxis, 

a práxis  humana. 

A teoria social marxiana não se limitou a formular 

uma teoria geral do ser social,  também analisou, 

crit icamente, a historicidade desse ser. E, com isso, abriu as 

possibilidades de leituras políticas, éticas e estéticas do ser 

social,  como revelam as obras de pensadores como Gramsci 

e Lukács. A teoria social marxiana compreendeu e 

interpretou o ser social como “totalidade complex a de 

muitas determinações”, e de forma dinâmica. E, neste 

aspecto, contribuiu na elaboração de categorias e métodos 

para compreender e interpretar aquela trama que nos 

referimos anteriormente, entre a educação escolar e a 

reprodução socioterritorial .  

Sobre tal  trama a teoria social marxiana apresenta 

determinadas l imitações que os estudiosos não têm 

considerado rigorosamente. Abordar a dinâmica que envolve 

o trabalho pedagógico e a reprodução sociometabólica da 

sociedade, apenas considerando o Capítulo VI Inédito de O 

Capital ,  tem levado a conclusões pouco convincentes. 

Formulações que se fundamentam apenas no Capítulo VI 

revelam-se frágeis quando consideramos os Grundrisse  e O 

Capital .  Nossa hipótese é que o Capítulo VI é insuficiente 

para explicar o mundo prático dos seres humanos, tal  como 

Marx o concebeu. 

Abordagens como a de Paro (1993, 1986) e a de 

Saviani (1987), para apreender o conteúdo da categoria 

trabalho pedagógico, optaram pelo Capítulo VI. 
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Incorporaram pares conceituais como trabalho produtivo e 

improdutivo, trabalho material  e não -material , mas deixaram 

a desejar na formulação do conceito de trabalho pedagógico, 

sob os fundamentos da teoria social marxiana.  

Do nosso ponto de vista, deixaram de lado obras 

significativas em seus estudos. Não conseguiram desvendar 

a trama categorial  entre trabalho pedagógico e produção, 

socialização e a apropriação de conhecimentos, admitindo -

se que esta trama se desenvolve dentro da reprodução 

ampliada do capital .  Paratanto, é necessário incorporar as 

teses gramscianas da dimensão do Estado e dos partidos 

polít icos, como agentes de poder e intelectual orgânico das 

classes sociais (GRAMSCI,  1988). Justamente porque são os 

partidos políticos que exercem o governo e o controle do 

sistema de ensino, vale dizer, a gestã o e controle dos sujeitos 

pedagógicos nas várias unidades educacionais no Estado -

nação. 

Formuladas na década de oitenta e noventa, apesar de 

vivenciarem toda a problemática daquela dinâmica 

societária, as interpretações de Saviani e Paro não 

conseguiram, a  nosso ver, dar visibilidade à forma de 

estruturação dos processos de escolarização. Dinâmica que 

posicionou o conhecimento como força motriz do 

capitalismo contemporâneo. Como insumo das mercadorias. 

Uma leitura atenta da Introdução à Crítica da Economia 

Política de 1857 ,  dos Grundrisse  e de O Capital ,  inclusive 

dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos ,  poderia mudar o 

rumo das proposições, compreensões e interpretações 

extraídas do campo temático das relações entre trabalho 

pedagógico, currículo e apropri ação de conhecimentos. Isto 

não significa diminuir a importância daqueles estudos de 

Saviani e Paro para entender a dinâmica do sistema 

educacional, no interior do capitalismo brasileira. Mas exige 

que os estudemos e enxerguemos os l imites de suas 
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reflexões, justamente visando contribuir com os esforços 

intelectuais que eles enunciaram pela primeira vez no Brasil .  

É preciso reconhecer, com Saviani e Paro, que o campo 

temático do trabalho pedagógico e a articulação deste com o 

currículo e a apropriação de co nhecimentos precisam 

avançar de modo mais amplo e rigoroso.  

Foi visando alcançar este objetivo que decidimos 

escrever esta Crítica à Economia Polít ica do Trabalho 

Pedagógica ,  e com seguinte estratégia teórico -

metodológica: 

 

(a)  Fazer uma análise crítica da bibliografia marxiana 

sobre a categoria trabalho pedagógico (Arroyo,  

Saviani, Paro e Bertoldo), procurando vislumbrar 

como ele é relacionado às categorias currículo e 

formação inicial  e de estudantes;  

(b)  E, por outro lado, demonstrar que o trabalho 

pedagógico é o motor da produção, socialização e 

apropriação social de conhecimentos: nem antes, 

na formação inicial ,  nem depois, na formação 

continuada, mas em todo e qualquer atividade 

realizada pelo ato de apropriação de conhecimento 

pelo trabalho pedagógico;  

(c)  Procurar-se-á enfatizar que o processo de 

escolarização é um processo que tem como 

finalidade mor o enriquecimento da força de 

trabalho, e este ocorre única e exclusivamente nas 

atividades de estudo e pesquisa. O problema deste 

processo é que ele não se reduz  ao enriquecimento 

humano, comporta também, imanente a si ,  a 

socialização do ser humano e o desenvolvimento 

de uma postura ético-polít ica diante da cultura, da 

natureza e do universo humanos.  
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Com esse encaminhamento rejeitamos as tradicionais 

e conservadoras análises das categorias trabalho docente e 

formação de professores postuladas pela epistemologia da 

prática6 (conservadoras porque fortalecem ou são 

indiferentes as polít icas neoliberais, que as vezes parecem 

endossar).  

Enfim, sobre a docência propriamente dita, a formação 

de docentes e discentes, não se pode restringi -la, 

teoricamente, à modalidade inicial e continuada. Pensamos 

ser necessário enfatizar, e demonstrar, como o trabalho 

pedagógico, em seus múltiplos tempos -espaços pedagógicos, 

contribui na formação docente e discente.  

Nos ensaios socializados demonstraremos que a 

formação dos sujeitos pedagógicos ocorre em todos os 

exercícios do trabalho pedagógico. Docentes e discentes 

mudam de forma, se transformam, na medida em que se 

exercitam no trabalho pedagógico. Isto é, o trabalho 

pedagógico em si é um conjunto de atividades formativas 

que abarcam a produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos, que transforma o ser humano, por dentro, em 

sua interioridade, e por fora, na sua exteriorização . Os 

sujeitos pedagógicos, docentes e discentes, formam -se nas 

diversas atividades em que trabalho pedagógico se efetiva.  

Esta é uma proposição encontrada nos escritos de 

Gramsci (1973, 1981, 1988), um pensador que pode ajudar a 

desvendar, com sua teoria t rinitária do princípio educativo 

do trabalho, e sua teoria da catarse ,  não apenas a natureza 

do trabalho pedagógico, como dimensão concreta do 

trabalho humano abstrato, mas a articulação deste com o 

currículo e a apropriação de conhecimentos. Mas é a tese,  

sobretudo de Marx (1984), que está no nosso foco: “o ser 

humano se forma pelo trabalho”. No caso específico da 

escolarização nossa tese é a de que “o trabalho pedagógico 

forma os sujeitos pedagógicos: docentes e discentes”. Como 
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essa formação ocorre em toda sua extensão e profundidade 

no trabalho pedagógico é algo a ser demonstrado e vivido.  

Cabe, então, 

(d)  Dar visibilidade à especificidade desta formação, 

e mesmo a da formação discente. Na maioria dos 

estudos sobre a formação, eles se deixaram seduzir 

e ser dominados pela força empírica do encontro 

pedagógico que ocorre na sala de aula, e atribuem 

a aula o poder e fascínio da formação dos sujeitos 

pedagógicos. Nós discordamos veemente desta 

tese. A força empírica do encontro pedagógico que 

ocorre na sala de aula, acabou se impondo e 

cristalizando as mentes de muitos pesquisadores e 

intelectuais. E, assim, dos sujeitos pedagógicos. A 

tal  ponto de se constituir quase em um mito, hoje, 

a crença de que o único lugar em que se aprende e 

estuda é na sala de aula. A sala de aula é o 

momento determinante e mais significativo do 

processo de trabalho pedagógico. É, de certa 

forma, o que revelam os estudos de Saviani (1987) 

e Paro (1993, 1986).  

 

Arroyo (1985, 1991 e 1999) que inicia a sua tese de 

livre docência reconhecendo as unidades de produção e 

apropriação social de conhecimentos, como espaços de 

organização do trabalho educativo, acaba se perdendo numa 

inextricável historicidade do trabalho pedagógico em Minas 

Gerais, sem conseguir fazer aparecer, nesta historicidade , a 

especificidade e característica da categoria trabalho 

pedagógico. Os registros dos inspetores de ensino, a 

interiorização da visão empresarial  na escola, a preocupação 

com o controle da educação pelo Estado, ofuscou -lhe a 

dimensão da crít ica da economi a polít ica do trabalho 

pedagógica. Mas Arroyo formulou proposições que com mais 
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pesquisas acreditamos ser possível alargar a compreensão do 

trabalho pedagógico, sua relação com o currículo e a 

apropriação de conhecimentos 7.  

As tentativas de ampliar e resolver os problemas das 

análises precedentes se expandiram no século XXI. Em 

estudos que procuram analisar a importância dos 

conhecimentos sistematizados pela escolarização na 

reprodução sociometabólica do capital .  Sob esse prisma 

podem ser indicados os estudos de Cação (2001) e Sousa 

(2003), mas ainda sem conseguir atingir o âmago do 

problema. São estudos que ampliam, contribuem, abrem 

possibilidades de novas leituras sobre o trabalho 

pedagógico, mas sem o associar à dinâmica do capital  que se 

forjou no final  do século XX. Os esforços de Tardif e 

Lessard (2005) conseguem, parcialmente, vislumbrar a 

relação trabalho docente e reprodução social,  mas sob uma 

perspectiva pragmática e acrítica. Aa análises de Tardif e 

Lessard (2005) sobre o trabalho docente cedem, 

parcialmente, a pedagogia bancária. A perspectiva de 

trabalho docente que domina as reflexões destes teóricos 

deixa escapar a compreensão crít ica desta problemática.  

Destaca-se nessas tentativas o l ivro de Bertoldo 

(2009). Este adota uma estratégia teórica  muito próxima à 

nossa, visando estabelecer conexões entre categorias 

particulares e as categorias abrangentes. Ambas 

comprometidas em desvendar as relações de subordinação da 

educação escolar à dinâmica social do capital .  O livro de 

Bertoldo trabalha sobretudo o que chama de perspectiva 

ontológica da categoria trabalho. Fundamentando suas 

reflexões em obras de pensadores como Lukács (1978, 1979 

e 1981) e fi lósofos como Lessa (1997 e 2002). Mas Bertoldo 

deixa de lado categorias relevantes que contribuem par a 

fazer avançar a crít ica marxiana. Categorias que contribuem 

para revelar a conexão aludida anteriormente: l inguagem 
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(Leontief, 1978 e Vygotsky, 1991) e individualidade  

(Duarte, 1993). Por sua vez, a intenção em explicar a 

conexão entre pedagogia e sociedade não deve se limitar à 

teoria social marxista. Caso contrário não se avança, por 

exemplo, no entendimento da categoria formação humana, 

desenvolvida por pensadores não marxista, como Jaeger 

(2001). 

Outras contribuições relevantes do pensamento 

pedagógico brasileiro, alinhadas à perspectiva 

sociohistórica  vygostskyana, também precisam ser 

consideradas. É o caso das pesquisas de Duarte (1993, 1996, 

1998, 2000, 2001, 2003, 2004), de Facci, (1998 e 2003); 

Rossler, (2003); L. M. Martins, (2001); M. S. C.  Mart ins, 

(2003). 

O fato dos estudos de Bertoldo não analisar tais 

referenciais l imita significativamente as contribuições de 

eles contribuírem para a conceituação rigorosa da categoria 

trabalho pedagógico 8,  e isso considerando que a principal 

categoria dos estudos de Bertoldo é a categoria trabalho. 

Apesar de toda crít ica desfechada por Bertoldo à obra de 

Saviani, este contribui muito mais que Bertoldo, em termos 

metodológicos, na análise de categorias conc retas, como é a 

categoria trabalho pedagógico. Mesmo o pensamento de 

Gramsci (1988), que trata da relação entre intelectual e 

sociedade, mediada pela categoria princípio educativo do 

trabalho, foi deixado de lado por Bertoldo. O grande limite 

de suas contr ibuições é deixar de ver o que há de educativo 

no trabalho, nos atos concretos do trabalho humano. Como 

não vê afirma, peremptoriamente, que trabalho não é 

educação. Nem poderia sê -lo! Mas não é esta a questão. 

Certamente, abstratamente, educação é educaçã o e trabalho 

é trabalho. Isto é óbvio! O que Bertoldo não compreende, 

dado a sua visão da problemática do trabalho, são as escalas 

socioterritoriais da categoria trabalho conforme os planos do 
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ser social: o  da abstração e o da concreção do trabalho. E 

isto da forma com que Marx trabalha esta problemática em 

O Capital ,  no primeiro capítulo desta obra. 

Seria necessário, considerando a complexidade das 

categorias trabalho pedagógico, currículo e apropriação 

social de conhecimentos, incorporar, inclusive, as 

contribuições de Habermas (2002a, 2002b, 2002c, 2003), e 

dos teóricos mais representativos que procuram compreender 

o legado de sua teoria social: McCarthy,  (1995); Lenk, 

(1990); Siebeneichler, (2003); Ureña, (1998); Aragão, (1997 

e 2002) e M. A. Oliveira (2001). 

Uma outra vertente que precisa ser considerada nos 

estudos do trabalho pedagógico e de sua relação com o 

currículo e a produção social de conhecimentos é a 

sociologia do conhecimento e das profissões. Neste caso, as 

contribuições de Kuhn (2000) e Mor in (2001) são cheias de 

virtudes. Alguns capítulos das obras desses intelectuais 

podem ajudar a desvendarmos, crit icamente, os processos 

contraditórios da divisão sociotécnica do trabalho 

intelectual e, por extensão, do trabalho pedagógico, nas 

teorias clássicas do taylorismo. Divisão do trabalho e 

controle de tempos e movimentos também ocorrem em 

instituições educacionais, em escolas e universidades. Mais 

importante do que isto: a divisão do trabalho e o controle 

dos tempos e movimentos determinam e direci onam as 

atividades e funções intelectuais no âmbito da sociedade. No 

mínimo impõe o que nos parece ser intransponível na 

modernidade capitalista, transformar as atividades 

intelectuais em atividades instrumentais. É em que o 

trabalho pedagógico se converte  na modernidade capitalista, 

em atividade instrumental. Desta forma, para analisar 

concretamente o trabalho pedagógico no contexto da divisão 

sociotécnica do trabalho, e pressupondo a existência de 

vínculo orgânico do trabalho pedagógico com a produção e 
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apropriação social de conhecimentos, análises abstratas, 

como a de Bertoldo, são frágeis e inconsistentes.  

As reflexões de Kuhn e Morin são úteis para entender 

a formação de formadores, isto é, a natureza concreta da 

docência. Problemática que remonta as te orias clássicas da 

sociologia do conhecimento.  

Esta apresentação é apenas um recorte sintético da 

ampla problemática que envolve o trabalho pedagógico na 

“sociedade [capitalista] do conhecimento” e do 

globalitarismo. Uma apresentação que de alguém que viv e 

nestes quase vinte anos de século XXI, após a enunciação de 

fábulas e catástrofes, e de diversos fins: fim da história;  do 

marxismo; das metanarrativas; do projeto de emancipação na 

modernidade; do amor romântico; da razão; do humanismo e 

do próprio ser humano tal  como o conhecemos desde sempre. 

Anunciou-se que o ser humano ia se misturar tanto com as 

máquinas programadas que chegaria um dia que se 

confundiria com ela. Nestes espaços contemporâneos muitas 

coisas mudaram, e de forma radical. Mas o que pare ce 

incontestável a todos nós, seres humanos lúcidos e virtuosos 

deste planeta, é que o salário substituiu o chicote, e os 

escravos suportam esta nova escravidão com alegria e 

satisfação porque o novo chicote não provoca dor nem 

repugnância, e não o provoca  porque é resultado da lei 

natural da economia de mercado.   
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ENSAIO I  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ONTOLÓGICOS DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

“Leonardo [da Vinci] t inha convicção de que ‘nenhuma 

invest igação humana pode-se considerar verdadeira c iência se  

não passar pelas demonstrações matemáticas’.  Não basta a  

observação nua e crua.  E,  na natureza,  existem ‘inf ini tas razões’  

que ‘nunca estiveram sob experiência’.  Em suma, os fenômenos 

da natureza só podem ser compreendidos sob a condição de que 

lhes descubramos as razões.  E essa descoberta é obra de discurso,  

de cogitatione mentale :  é a razão que demonstra por quê ‘tal 

experiência é forçada de tal modo a operar’.  Em suma: ‘a  

natureza está cheia de inf initas razões que nunca estiveram sob 

experiência’; ‘todo o nosso conhecimento começa do sent ido’; 

‘os sentidos são terrenos,  mas a razão está fora deles,  quando 

contempla’”.  

‘Aqueles que se enamoram  da prática sem ciência são 

como o timoneiro que entra no navio sem timão e bússola,  nunca 

tendo certeza para onde vai / .. . /  A ciência é o capitão e a prática 

os soldados’.  

Reafirmando a concepção de Leonardo da Vinci,  Cassirer  

observa:  

“Não  devemos nos perder  na cons ideração  do 

par t icu lar ,  mas s im procurar compreender  a le i 

gera l que o supera e o  domina.  No mar  dos fatos 

par t icu lares e dos dados prát icos em par t icu lar ,  

somente o conhec imento  da le i nos poss ibi l it a  a  

bússo la,  perd ida a qua l ficamos cegos e pr ivados 

de t imão .  É a teoria que dá a direção a 

experiência” (RE ALE & ANTISSERI,  1990,  p .  

144,  it á licos nossos) .  
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  DIÁLOGO CRÍTICO COM MARX 9 & LUKÁCS 

 

Parece-me que o problema ontológico do trabalho 

humano, estudado por Lukács,  está relacionado ao processo 

evolutivo do ser humano e às relações desse processo com 

planos ontológicos distintos, que existem na natureza 

natural e na natureza do ser social (portanto, na natureza 

orgânico e inorgânica, como ele mesmo define). Esses 

planos demarcam as diversas diferenças ontológicas entre os 

seres vivos, orgânicos, biológicos, e os seres inorgânicos 

(minerais).  

Os planos ontológicos dos seres orgânicos e 

inorgânicos são como territorialidades do ser. Uma das 

questões relevantes de sua obra é demarcar o que ele nomeia 

de salto ontológico, salto de uma territorialidade a outro. 

Isto é, a transição do ser, desde uma perspectiva ontológica, 

realidade autêntica, de um plano a outro. A partir disto 

procura caracterizar os elementos fundamentais do se r 

social,  dentro do que conceitua como modelo originário do 

trabalho humano, estrutura originária do trabalho humano ou 

gênese originária do trabalho humano.  

Há pressupostos importantes a serem considerados:  

[1º] O plano (complexo) (território) em que o se r 

humano vive é mais desenvolvido do que os seres 

que existem no plano orgânico e inorgânico;  

[2º] O trabalho é o modelo de toda práxis social.  

 

O objetivo de nosso estudo é apreender a sua teoria do 

trabalho. Buscar pistas para discutirmos a relação traba lho e 

conhecimento, trabalho e educação, trabalho e ciência, entre 

outras categorias do trabalho e da cognição humana (como 

ele trabalha essas conexões fundamentais para se entender o 

ser social,  em sua ontologia).  
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1.  “O t rabalho como posição teleológica” (c omo posição do f im),  

em Lukács  

 

Lukács inicia este tópico elogiando Engels. Este teria 

“colocado o trabalho no centro da hominização do homem” 

(LUKÁCS, 2004, p.  60). Ele “investiga as condições 

biológicas do novo papel do trabalho no salto [ontológico] 

do animal ao homem” (ibidem, p. 60). Esses estudos de 

Engels destacam “a função das mãos dos macacos”. Função 

que, para Engels, diferencia o ser humano dos outros seres 

da natureza. Diferencia em pelo menos dois sentidos: 

conservação e sobrevivência. Isto é, elas são usadas na 

aquisição de alimentos. E nisto acaba promovendo também 

o desenvolvimento cultural.  

Tais aspectos dos estudos de Engels indicam que os 

problemas ontológicos [que existem na realidade concreta e 

objetiva do ser] estão associados às questõ es vitais, seja de 

seres humanos ou de outros seres da natureza.  

 

Ao abordar  rea líst ica e co rret amente problemas  

onto lóg icos,  há que [se] t er sempre em vist a que 

cada sa lto  signif ica uma t ransfo r mação  qua lit at iva  

e est rutural no  ser ,  na qua l o  est ágio  inic ia l 

contém dent ro de s i,  sem dúvida,  det er minadas  

cond ições e poss ibi l idades da post er io r  e mais  

e levada,  mas est as não  podem ser  desenvo lvidas a  

par t ir  daque las,  segundo  uma cont inu idade  

s imples e ret ilínea (LUKÁCS,  2004,  p.  60)  

 

“Engels, com razão, deduz imediatamente a 

socialização e a l inguagem do trabalho” (LUKÁCS, p. 60). 

Lukács faz um comentário importante sobre a divisão 

[sociotécnica] do trabalho: “A divisão do trabalho na 

sociedade humana produzida pelo trabalho cria /. . . / suas 

próprias condições de reprodução simples do existente [e] 



-  37  -  

em cada caso conforma somente o caso limite da típica 

reprodução ampliada10” (LUKÁCS, 2004, p. 60) .  

Em seguida, Lukács toma uma passagem de O Capital 

de Marx para análise do problema ontológico do trabalho. 

Ele abstrai o modelo originário do trabalho humano , 

construído por Marx, tomado como base de suas reflexões. 

Por exemplo, de todo o Capítulo 4 da Ontologia do Ser  

Social,  que trata da categoria trabalho.  

 

Pressupomos o  t raba lho  sob a  fo rma  

exc lus ivamente humana 11.  [Do ponto de vista 

humano]  Uma aranha executa operações 

semelhantes às dos t ecelões,  e  a abe lha supera 

mais de um arqu it eto ao const ruir  sua co lmeia.  

Mas o  que dist ingue o  pio r  arquit eto  da melhor  

abe lha é que e le [pré] figura na mente sua 

const rução [ imat er ia l nesse mo mento s imbó lico ] 

ant es de t ransfo rmá- la em rea l idade 12 [mater ia l].  

No fim do  processo  do t raba lho  [processo  de 

mater ia l ização ,  dia lét ico , que t ambém contém a  

presença do  imater ia l,  co mo est á claro ]  aparece 

um resu lt ado [matér ia]  que já  exist ia  ant es  

idea lmente na imag inação  [prévia  ideação , 

imater ia l]  do  t raba lhador 13 [mater ia l 14] .  Ele não 

t ransfo rma apenas o  mater ia l sobre o  qua l opera,  

e le impr ime  no  mater ia l o  pro jeto  que t inha  

consc ientemente em mira,  o  qual const it ui a  le i  

det erminante do  seu modo 15 de operar16 e  ao  qual 

t em de subordinar  sua vontade. E essa 

subord inação  não  é um ato  fo rtuito .  Além do  

es fo rço  dos ó rgãos que t raba lham,  é mist er  a  

vontade adequada que se manifest a at ravés da  

at enção  durante todo  o curso  do t raba lho 17.  E  isto  

é t anto  mais necessár io  quanto menos se s int a o 

t raba lhador  at raído  pelo  conteúdo e pe lo  método e 

execução  de sua t arefa,  que lhe o ferece  por  isso  

menos poss ibil idade de fru ir  da ap licação  das suas 

própr ias fo rças fís icas e esp ir it ua is  (MARX,  

1983a,  p .  202).  

 

Ao contrário de continuar o diálogo crít ico com 

Lukács, façamo-lo com Marx, com o objetivo de 
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compreender e poder interpretar, com coerência, o conceito 

das categorias processo de trabalho e processo de 

valorização, desenvolvido por Marx, em O Capital . Marx  

destaca, a partir desta teoria, [1] “os elementos componentes 

do processo de trabalho18”: 

[1] A atividade adequada a um fim, isto é, o próprio 

trabalho [parcela significativa de seus traços já 

estão contidos, de certa forma, como vimos, em 

alguns pressupostos adquiridos, apropriados e 

desenvolvidos no processo de produção, 

socialização e apropriação social de 

conhecimentos; a atenção e concentração 

psíquico-motora, exigida no trabalho, por 

exemplo, estão presentes nas leituras de conteúdos 

de história e nos exercícios de diversas disciplinas 

como a matemática, física e química];  

[2] A matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de 

trabalho [que também é materialização de 

trabalho, trabalho que produziu tais objetos];  

[3]  Os meios de trabalho, o instrumento  de trabalho 

[que também é materialização de trabalho, o 

trabalho que produz tais meios e instrumentos].  

 

Continuemos nosso diálogo sobre O Capital 19 (MARX, 

1983a). Há uma passagem importante que ajuda a 

caracterizar a sociedade contemporânea: a sociedade 

(capitalista) do conhecimento.  

 

O que d ist ingue as d iferentes épocas econômicas 

não  é o que se faz,  mas como,  com que meios de  

t raba lho  se faz 20.  Os meios de t raba lho  servem 

para med ir  o  desenvo lvimento da fo rça humana de  

t raba lho 21 e ,  além d isso ,  ind icam as cond ições 

soc ia is em que se rea l iza o  t raba lho  [MARX,  

1983a,  p .  204].  
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Há outro extrato de texto, de Marx (1983a), com 

conteúdo similar ao destacado por Lukács (2004). Este 

extrato discute o processo de trabalho. Vejamos:  

 

No processo  de t raba lho ,  a  at ividade do homem 

opera uma t ransfo r mação  subord inada a um 

determinado  fim,  no  objeto sobre o que atua po r 

meio  do  inst rumenta l de t raba lho 22.  O processo 

ext ingue-se ao  conc lu ir -se o  produto 23.  O produto 

é um va lo r  de uso , um mater ia l da  natureza 

adaptado  às necess idades humanas,  at ravés da  

mudança de fo rma 24.  O t raba lho  est á incorporado 

ao  objeto sobre o  que se atuou 25.  Concret izou-se e 

a  matér ia est á t raba lhada.  O que se manifest a em 

mo vimento,  do lado  do t raba lhador ,  se reve la  

agora qualidade f ixa 26,  na fo r ma de ser ,  do  lado  do 

produtor .  Ele t eceu e o produto é um t ecido 27.  

Observando -se todo  o processo  do  ponto de vist a 

do resu lt ado,  do produto,  evidenc ia -se que meio  e 

objeto de t raba lho  são  meios de produção  e o 

t raba lho  é t raba lho  produt ivo 28 (MARX,  1983a,  p.  

205) .  

Quando  um va lo r  de uso sa i do  processo  de 

t raba lho  como um produto,  part ic iparam da sua 

fe it ura,  como meios de produção,  outros va lo res  

de uso, produtos de ant er io res processos de 

t raba lho  [o  produto  é composto ].  Valo r  de uso  que 

é produto de um t r aba lho ,  to rna-se ass im meios de  

produção  de outro .  Os produtos dest inados a 

servir  de (MARX,  1983a,  p.  205) meios de  

produção não  são  apenas resu lt ados,  mas  t ambém 

cond ição  do processo de t raba lho 29 ( Ibidem,  p.  

206) .  

 

Merecem destaque mais duas reflexões de  Marx, sobre 

as características do processo de trabalho.  

 

O processo  de t raba lho  [o t raba lho]  /. . . /  em seus  

e lementos s imples e abst ratos 30,  é at iv idade 

d ir ig ida com o  fim de cr iar  va lo r  de uso ,  de 

apropr iar  o s e lementos naturais às necess idades  

humanas [e is aqu i posto o conce ito de 

apropr iação] ; é  cond ição  necessá r ia do 
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int ercâmbio  mater ia l ent re o  homem e a natureza;  

é  cond ição  natural et erna da vida humana,  sem 

depender ,  port anto ,  de qualquer  fo r ma dessa vida,  

sendo  antes comum a todas as suas fo r mas soci a is.  

Não  fo i po r isso  necessár io  t rat ar do  t raba lhador  

em sua re lação  com outros t raba lhadores 31 

[Quando  será? Essa razão  não  é razoáve l? Mar x 

fa leceu e não  reflet iu  sobre as re lações ent re 

t raba lhadores,  nos t ermos da sua t eor ia  socia l] .  

Bast aram o  homem e seu t raba lho ,  de um lado ,  a 

natureza e seus elementos mater ia is,  do out ro.  O 

gosto  do pão  não reve la quem p lantou o t r igo , e  o  

processo examinado  nada nos diz sobre as 

cond ições em que e le se rea l iza / . . . /  (MARX,  

1983a,  p .  208).  

 

Marx dá um giro: 

 

Vo lt emos ao  nosso capit a list a  em embr ião . 

De ixamo - lo  depo is de t er  ele co mprado no 

mercado  todos os elementos necessár ios ao 

processo de t raba lho :  

[a]  o s mater ia is ou meio s de produção ; e  

[b]  o  pessoal,  a  fo rça de t raba lho 32 / . . . / .  

Nosso  capit a list a  põe -se ent ão  a consumir  a  

mercador ia,  a  fo rça de t raba lho  que adqu ir iu 33,  

fazendo  o det ento r  dela,  o  t raba lhad or ,  consumir  

os meios de produção com seu t raba lho  (MARX,  

1983a,  p .  209).  

 

Eis outro extrato importante: “o capitalista põe -se a 

consumir a mercadoria força de  trabalho /. . . / e o  trabalhador 

consome os meios de produção com seu trabalho 34” .  Sobre o 

consumo da força de trabalho Marx diz o seguinte : “O 

processo de trabalho, quando ocorre como processo de 

consumo da força de trabalho pelo capitalista, apresenta dois 

fenômenos característicos:  

[1º] O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, 

a quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida em 

que o trabalho se realize de maneira apropriada e em 
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que se apliquem adequadamente os meios de 

produção /. . . /;  

[2º] Além disso, o  produto é propriedade do capitalista, 

não do produtor imediato, o trabalhador. O 

capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força 

de trabalho [209]. Sua utilização, como a de qualquer 

outra mercadoria /. . . / pertence -lhe durante o dia. Ao 

comprador pertence o uso da mercadoria, e o 

possuidor da força de trabalho apenas cede realme nte 

o valor de uso que vendeu, ao ceder seu trabalho. Ao 

penetrar o trabalhador na oficina do capitalista, 

pertence a este o valor de uso de sua força de 

trabalho, sua util ização, o trabalho. O capitalista 

compra a força de trabalho e incorpora o trabalho,  

fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do 

produto, os quais também lhe pertencem. Do seu 

ponto de vista (do capitalista) o processo de trabalho 

é apenas o consumidor da mercadoria que comprou, 

a força de trabalho, que só pode consumir 

adicionando-lhe meios de produção. O processo de 

trabalho é um processo que ocorre entre coisas que o 

capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem 

/.. . / (MARX, 1983a, p. 210) .  

 

  O PROCESSO DE PRODUZIR MAIS VALOR  

 

Além do valor de uso [o capitalista] necessita  produzir 

mercadorias além do valor de uso: valor [mas o que é 

necessário à existência humana é valor de uso; que, em 

sociedades mercantis, se metamorfoseia em valor de troca]. 

Em sociedades mercantis o que importa não basta produzir 

valor de uso, mas valor excedente (mais valor do que é 

necessário) (MARX, 1983a, p. 211).  
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A mercadoria [é] unidade de valor de uso e valor. Esta 

unidade é produzida no processo de trabalho ou processo de 

produzir valor de uso; que é, ao mesmo tempo, processo de 

produzir valor, porque valor de uso é uma qualidade do 

valor. O valor é resultado da atividade ou laboralidade do 

trabalho humano. O que caracteriza a natureza ontológica do 

trabalho, do trabalho enquanto ser. Portanto, o valor é fruto 

do trabalho humano abstrato.  

Marx, define o que compreende por valor, no extrato 

abaixo: 

 

Foca lizemo s sua produção [produção  de 

mercador ias]  do ponto de vist a do va lo r  [ fruto do 

t raba lho  humano  abst rato ].  Sabemos que o va lo r 

de qualquer  mercador ia é  det erminado pela  

quant idade de t raba lho  ma ter ia l izado  em seu va lo r  

de uso ,  pelo  t empo  de t raba lho  socia lmente 

necessár io  para sua produção.  Isto  se ap lica  

t ambém ao  resu lt ado  do  processo  de t raba lho . 

[Para demonst rar  esse fato,  Marx afir ma que é 

prec iso ]  quant if icar  o  t raba lho  mater ia l izado  no  

produto [e,  procura fazê - lo  tomando  como 

exemplo  a produção  de fio s,  [o  t raba lho  

incorporado a produção  de fio s]  (MARX,  1983a, 

p .  211).  

 

Depois de abordar a produção de mais valor, 

considerando os meios de produção, Marx passa analisá -la 

do ponto de vista do trabalho: “agora temos de focalizar o 

trabalho sob aspecto totalmente diverso daquele sob o qual 

o consideramos no processo de trabalho. Trata -se, então da 

atividade adequada para transformar algodão em fio. Quanto 

mais apropriado o trabalho, e certamente melhor qualificado 

para tal  transformação, maior qualidade terá o fio, [desde 

que] continuando inalteradas as demais circunstâncias” 

(MARX, 1983a, p. 211).  

Note que “trabalho apropriado” ou “atividade 

adequada” são aspectos l igados à de força de trabalho, 
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estando referenciado na produção de valor e, por 

conseguinte, valor de uso. Até agora Marx não considerou a 

valorização ou qualificação da força de trabalho. Toma -a 

como um dado que simplesmente existe. Considerar a força 

de trabalho “adequada” a produção de valor e valor de uso, 

não basta para compreender a natureza ontológica da 

categoria força de trabalho.  

O mercado de trabalho é o lugar onde, de fato, o 

capitalista encontra disponível a força de trabalho, em 

quantidade e qualidade necessárias. Mas qual a 

característica do percurso realizado pela força de trabalho 

antes de ela chegar ao mercado e despertar o interesse de 

aquisição dos seus compradores? Esta é uma questão que 

Marx não se atribui e, por isso, não se propõe responder. 

Talvez por considerar óbvia a resposta.  

Realmente Marx não se pergunta pela valorização e 

enriquecimento da força de trabalho. Por conseguinte, e o 

que é o mesmo, sobre a expropriação do mais valor dos 

trabalhadores assalariados, decorrente desta valorização e 

enriquecimento da força de trabalho, que, justamente, é o 

que contribui efetivamente para que se produza esse 

quantum ou grandeza de valor, maior, no processo de 

valorização. 

 

O traba lho  do fiande iro 35 como processo  de 

produzir  va lo r  de uso , é  espec ificamente dist into 

dos outros t raba lhos produt ivos,  e  a divers idade 

se pat ente ia subjet iva e objet ivamente na  

f ina l idade exc lus iva de fiar ,  no modo espec ia l de 

operar,  na natureza part icu lar  dos meios de 

produção , no va lo r de uso espec ífico  do seu 

produto [213] .  

 

A questão do mais  valor é posta no extrato abaixo, 

quando Marx passa a  
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/ . . . /  cons iderar  o  t raba lho  do fiande iro como 

cr iador  de va lo r  [va lo r  excedente] ; a  t raba lhar  

mais do  que o  t empo  de t raba lho  socia lmente 

necessár io  de produção  da sua fo rça de t raba lho , 

fo nte de va lo r ,  e sob esse aspecto não d ifere do 

t raba lho  do perfurador de canhões,  nem dos /. . . /  

t raba lhos do plantador de a lgodão e do produtor 

de fusos.  É essa ident idade que per mit e os 

t raba lhos de p lantar  a lgodão,  de fazer  fusos e de 

f iar  const it u írem par t es,  que di ferem apenas 

quant it at ivamente,  do mesmo va lo r  g loba l,  o  va lo r 

do fio .  Não se t rat a mais da qua lidade,  da natureza 

e do conteúdo do t raba lho , mas apenas da sua 

quant idade 36.  Bast a (MARX,  1983a,  p .  213) 

ca lcu lá- la ( ibidem,  p.  214).  

Durante o processo  de t raba lho ,  o  t raba lho  se  

t ransmuta de ação em ser ,  de movimento em 

produto concreto  ( ibidem,  p.  214).  Ao  fim de uma 

hora [t empo  gasto  de uma at ividade  em um 

determinado  lugar  ou espaço geográfico ] ,  a  ação 

de fiar  est á representada em deter minada  

quant idade de f io ; uma det erminada quant idade de  

t raba lho ,  uma hora de t raba lho ,  se incorpora ao 

a lgodão  ( ibidem,  p.  214).  

 

Falamos em trabalho, ou seja, dispêndio de força vital 

do fiandeiro durante uma hora [tempo], porque o trabalho de 

fiar só interessa, aqui, como di spêndio da força de trabalho 

e não como trabalho especializado 37 (MARX, 1983a, p. 214).  

Ora, é preciso questionar Marx  (para sermos coerentes 

–mas não ortodoxos–  com o momento diálogo crítico  do 

método da leitura imanente) . Fazer dele nosso interlocutor 

para que possamos desenvolver nossas reflexões sobre a 

força de trabalho, com a finalidade de elevar nossa 

compreensão e interpretação desta categoria , que é a força 

de trabalho. Caso contrário , ficaremos reféns das l imitações 

dos seus pensamentos, e comprome teremos a nossa 

autonomia intelectual . E até, o que é mais grave, uma 

possível contribuição das consequências práticas da 

categoria força de trabalho na contemporaneidade . Devemos 
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rejeitar, com isso, a sua “autoridade intelectual”. Por isso o 

questionamos: e quando é Marx, que você vai se “interessar 

[em] falar  e detalhar”  sobre as características concretas e 

abstratas do “trabalho especializado”,  profissionalizado, 

qualificado, enriquecido e valorizado  pela apropriação de 

conhecimentos? Pois, a produtividade da força de trabalho 

não será maior com tal “enriquecimento”? Diante de dois 

fiandeiros qual interessará mais ao capitalista: o  

especializado ou o não especializado? A questão do mais 

valor não está relacionada com o “emprego do tempo de 

trabalho socialmente necessário à produção da força de 

trabalho” ,  isto é, à apropriação de conhecimentos ? Bem, 

propus-me a pesquisar em estudos bibliográficos mais 

detalhes sobre a análise da força de trabalho, acreditando 

que esses detalhes contribuiriam e ofereceriam p istas para 

abordar o trabalho pedagógico. Persisto nesta busca até hoje, 

e já consegui identificar uma bibliografia, embora pequena, 

que tem como objeto esse detalhamento da força de trabalho, 

mas ainda não tive tempo de fazer um estudo rigoroso, 

usando o método da leitura imanente.  Mas retorno à leitura 

imanente do texto de Lukács , do capítulo sobre O trabalho, 

na obra Ontologia do Ser Social .  Porque é ele que tem nos 

ajudado avançar.  
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ENSAIO II  
 

DIÁLOGO CRÍTICO COM LUKÁCS 

 

 

A comparação de Marx entre as atividades da abelha, 

aranha, etc.,  e as atividades do tecelão e arquiteto revela, 

para Lukács, a “formulação da categoria ontológica . . .  do 

trabalho”. Nesta “formulação” Lukács admite que “através 

do trabalho se realiza uma posição teleológica dentro do s er 

material , enquanto surgimento de uma nova objetividade” 

(LUKÁCS, 2004,  p. 62).  Esta posição teleológica  é, na 

interpretação de Lukács, algo fundamental no plano 

ontológico. E isto que ele considera fundamental caracteriza 

o que evoca como “nova objetivi dade”. Porque a 

objetividade determina, praticamente, a estrutura ontológica 

do ser.  

Note que esta “nova objetividade” está associada ao 

conceito de ser humano. Portanto, à visão antropológica de 

Lukács. O que está em questão é o ser do ser humano, a sua 

natureza peculiar, ontológica. O trabalho desenvolve no ser 

humano o que ele considera “uma nova objetividade”; que, 

por sua vez, “realiza uma posição teleológica dentro do ser 

material” do ser humano.  

Esquematicamente podemos representar estas 

determinações do ser material  do ser humano no seguinte 

mnemônico: 
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Considerando esse pressuposto ou característica 

ontológica da categoria trabalho, Lukács  afirma: 

 

O traba lho  se conver t e,  po r um lado ,  no  mode lo  de 

toda práxis soc ia l,  na med ida em que nes t a –ainda  

quando  at ravés de med iações muito  

d ivers i f icadas–  se  rea lizam sempre posições 

t eleo lóg icas,  em ú lt ima inst ânc ia,  de ordem 

mater ia l (LUKÁCS,  2004,  p.62] .  

 

O que significa essa “conversão” enunciada por 

Lukács? Que o trabalho se converte em categoria universal 

do processo evolutivo do ser humano? Que ele se faz 

presente em “toda práxis social” ? É “iniludível” o fato de 

em todo e qualquer ato de trabalho  haver uma reflexão que 

precede e preside  conectada ao sentido, necessário, de  

conquistar determinado objetivo. Portanto, o objetivo em 

mente posiciona teleologicamente o sujeito que se põe a 

realizar atos de trabalho .  Isto é, precisamente, o que Marx 

identificou existir no processo de trabalho. É o que há 

Ação  dent ro do 

“ser  mater ia l do  

ser  humano” 

provocada pelo  

t raba lho  (Dent re 

out ros conce itos 

Marx def ine a  

cat egor ia t raba lho  

em O Cap it a l 

como “at ividade  

 
Posição  t eleo ló g ica  

Nova objet ividade  
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imanente no por teleológico pelo trabalho: atividade que 

formata ou dar forma (e com isso, transforma) a natureza , 

para satisfazer as necessidades humanas. A teleologia é uma 

prévia ideação, projeção imagética do que tem que ser feito, 

e isso antes mesmo de agir. E isto está presente, 

inegavelmente, no processo de trabalho: “[ primeiro, porque 

fundante, e, como tal, não pode ser compreendido como ]  

últ ima instância da ordem material [mas primeira] ” .  Isto, 

portanto, é o que desencadeia uma “nova objetividade” no 

“ser material  do ser humano”, um processo interno ao ser 

humano, em que  o ser humano passa a exteriorizar a sua vida 

ou existência efetiva. É isto que Lukács enfatiza em sua 

filosofia ontológica do ser social,  inspirada em Nicolau 

Hartmann.  

Para além da economia Marx fundou, para Lukács,  

uma antropologia materialista do ser h umano. Sua intenção 

passa, então, a ser a de detalhar essa ontologia, esmiuçá -la, 

levar até as últimas consequências esta visão e perspectiva 

de Marx. A tese ontológica da antropologia materialista 

formulada por Marx é: a finalidade do ser humano é o ser 

humano .  

Entendo com isto que a forma de proceder do arquiteto 

é universal. Se faz presente em todas as formas de atividades 

humanas, e em todas as formações sociais. Lukács faz a  

seguinte advertência: “/. . . / o  trabalho, de acordo com o seu 

ser, é a forma originária –protoforma–  das posições 

[teleológicas] para a ação humana dentro da sociedade /. . . /” 

(LUKÁCS, 2004, p.62) .  Destaquemos esse conceito de 

trabalho: 
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Isso significa que há uma diversidade de posições para 

agir na sociedade, socialmente determinadas. Mas, para 

Lukács, como está dito, todas as vezes que o ser humano “se 

posiciona para agir na sociedade” o fa z dentro do modelo 

descrito por Marx, acerca do conceito de processo de 

trabalho. De uma forma teleológica. E isto é uma 

característica do “ser do trabalho”. Se isto for de fato 

pertinente, se Lukács t iver razão, a história do ser humano 

deve ser reinterpretada a luz da categoria trabalho, a partir 

da objetividade contida nesta categoria, porque ao se 

apropriar do território são os atos de trabalho que constroem 

a geografia humana. A subjetividade da individualidade 

humana encontra nesta objetividade um canal por onde se 

exteriorizar, manifestar, expressar, imprimir a sua 

interioridade no mundo, com o mundo e pelo mundo afora.  

 

1.  ADVERTÊNCIA 1:  

Naturalmente que / . . . /  este caráter modelar do trabalho 

para ação humana dentro da sociedade não deve ser 

exagerada em forma esquemática;  precisamente,  a  

consideração das diferenças essencialmente importantes 

mostra a af inidade essencialmente ontológica [ontologia,  

em Lukács,  como ele dirá mais adiante neste capítulo de 

sua Ontologia,  s ignif ica “real idade concreta”],  poi s 

precisamente nestas diferenças  se revela que o t rabalho 

pode servir de modelo para a compreensão das outras 

posições teleológicas sociais,  é a forma originária destas 

posições38.  / . . . /  o  trabalho,  de acordo com o seu ser,  é a 

forma originária das posições  para a ação humana dentro 

 

O trabalho, de acordo com o seu ser, é a forma 

originária das posições para a ação humana dentro da 

sociedade (LUKÁCS, 2004, p. 62)  
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da sociedade 39 / . . . / (LUKÁCS, 2004, p . 62, negritos 

nossos).  

 

Admitindo ainda essa “característica modelar do trabalho 

humano para a ação 40 humana na sociedade”,  Lukács af irma:  

O mero fato de que o trabalho é a real ização de uma 

posição teológica,  é uma vivência elementar na vida 

cotidiana de todos os [seres humanos] ,  pelo qual também 

este fato tem se convert ido em componente 

imprescindível de todo pensamento,  desde as 

conversações cotidianas até a economia e a f ilosof ia 41 

[62]. 

 

Adm i t indo esse caráter “elementar do trabalho na vida 

cotidiana de todos os homens” cabe agora, para Lukács, 

verificar o “problema autêntico”, que é “submeter a uma 

consideração ontológica e verdadeiramente crít ica a 

generalidade quase il imitada destes fatos elementares –

novamente: desde a vida cotidiana até o mito, a religião e a 

fi losofia”–  (LUKÁCS, 2004, p.  63). Lukács indica o 

verdadeiro problema ontológico a ser enfrentado:  

 

/ . . . /  o  modo  de pos ições t eleo lóg icas não  

per manece c ircunscr it o  ao  t raba lho  –  inc lus ive em 

Ar istót eles (LUKÁCS,  2004, p.  62) e em Hege l –  

(ou, em um sent ido  mais amplo ,  mas acer t ado,  a 

práxis humana em gera l,  senão  que é elevado  ao 

níve l de cat egor ia cosmo lóg ica universa l ( ibidem,  

p.  63).  

 

O caráter de universalidade do trabalho, o por 

teleológico, é inspirado em Aristóteles e em Hegel. Não em 

Marx. É uma contribuição de Lukács ao “marxismo 

ocidental” essa visão filosófica do trabalho ser uma 

categoria constituidora do gênero humano. Até aqui, 

entretanto, Lukács não tratou de outra c ategoria fundamental 

do trabalho, constituinte e constituidora da categoria 
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trabalho, na mesma medida ressaltada por ele, que é a 

causalidade  (nexos e séries causais que compõe a dialética 

do trabalho). Parece que começa a aparecer os indícios da 

conceituação dessa categoria aqui. Atenção: “Dessa maneira 

surge, na inteira história da fi losofia, uma contínua relação 

de conflito, uma tensão entre causalidade e teleologia” 

(LUKÁCS, 2004,  p. 63) .  A categoria causalidade aparece, 

mas não é conceituada. O que é c ausalidade? Como Lukács 

a concebe? 

/ . . . /  a  causalidade é um pr inc íp io  do movimento 

autônomo baseado  em s i mesmo,  que t ambém 

preserva est e carát er quando  uma sér ie causa l t em 

seu ponto  de part ida em um ato da consc iênc ia 42,  

a  t eleo logia é,  de aco rdo com a sua essênc ia  

[natureza] ,  uma cat egor ia post a: todo processo 

t eleo lóg ico  implica a posição  de um fim e,  como 

isso ,  uma consc iênc ia que põe fins.  E m 

consequênc ia,  po r  não  signif icar ,  nest e contexto,  

um mero  elevar -a-consc iênc ia,  como em outras 

cat egor ias –antes de tudo,  na causa l idade –  senão  

que a consc iênc ia inic ia,  at ravés do ato de 

posição ,  um processo  real,  prec isamente o 

processo t eleo lógico  (LUKÁCS,  2004,  p.  63) .  

 

Aqui há uma proposição importante e definidora de 

teleologia que aparecerá muitas vezes no  texto de Lukács e 

que é importante destacar para nós memorizarmos:  

 

 

 

 

 

 

Resumindo, e adotaremos esse conceito: “a teleologia 

é /. . . /  uma consciência que põe fins”. E mais este: “a 

causalidade é, em si,  –preservando-se todo o caráter de sua 

autonomia, como assinala Lukács– ,  o movimento que a 

consciência realiza para pôr fins que o sujeito se propõe”. É 

 

A teleologia é /. . . / uma categoria posta: todo processo 

teleológico implica a posição de um fim e, como isso, 

uma consciência que põe fins. (LUKÁCS, 2004, p. 63)  
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na consciência, como Lukács indica, que se “inicia um 

processo real”: a teleologia. Este “processo”, iniciado na 

consciência é, portanto, o movimento que ele nomeia como 

causalidade. É o que parece quando afirma: “a consciência 

inicia, através do ato de posição, um processo real, 

precisamente o processo teleológico” (LUKÁCS, 2004, p. 

63). 

Se tal  interpretação for plausível estamos diante de 

uma genuína concepção de trabalho e educação. O trabalho 

representado na figura do “por teleológico”, o fim concluído 

e posto, e a consciência representada na figura desse 

“movimento autônomo para pôr fins”. Esse movimento da 

consciência, que Lukács caracteriza como causalidade, e que 

é por demais complexo e de difícil  apreensão, é razoável 

admitir que ele também abarque o processo de produção, 

socialização e apropriação social de conhecimentos, 

realizado ontologicamente pelos sujeitos pedagógicos 

diretamente implicados nesta concreção. É nesse exato e 

preciso entendimento que vejo uma proposição original da 

relação trabalho e educação. Aqui, “na gênese originária do 

trabalho humano”, não há espaço para se introduzir uma 

perspectiva dualista que considera o trabalho de um lado e a 

educação de outro; e que, intelectualmente, podemos 

processar as relações que existem entre esses complexos, 

que se co-determinam na realidade. Ainda que admitamos o 

sentido didático e pedagógico. Neste momento ontológico da 

“gênese do trabalho humano”, o pressuposto fundamental de 

Lukács, é o de que não há trabalho sem ed ucação (não há 

fazer sem saber) e educação sem trabalho (saber sem fazer), 

pois não se pode separar teleologia de causalidade em toda 

e qualquer “atividade humana sensível”, e ainda mais se 

considerarmos essa teoria de Lukács, do por teleológico do 

sujeito pela finalidade. Porque é impossível, desde uma 

perspectiva ontológica do trabalho, separar trabalho e 
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consciência. Aqui, em Lukács, não há lugar para se admitir, 

ontologicamente, “educação no sentido estrito e educação no 

sentido lato ou amplo”, como adm i te Bertoldo (2002). 

Formulações como esta estão fora de possibilidade do 

método da ontologia materialista da história empreendido 

por Lukács.  

A relação entre teleologia e causalidade é uma relação 

entre a realização de um projeto, primeiro na consciência e, 

em consequência, na realidade. Nesta se revela o resultado 

da subjetividade em objetividade, materialização dos fins 

propostos em produtos realizados, por “autores” e 

produtores. Portanto, as atividades dos produtores e 

“autores” caracterizam -se como processos reflexivos. Esses 

processos são uma “reflexão que precede e preside a ação”, 

admitem uma estratégia ou objetivo posto por uma pessoa, 

individualmente, ou posto por um grupo de pessoas, um 

coletivo.  

 

2.  ADVERTÊNCIA 2 

“A posição tem, pois, aqui um caráter inevitavelmente 

ontológico. A concepção teleológica da natureza e da 

história não significa, pois, meramente que ambas possuem 

finalidade, que se orientam a um fim ,  senão também que sua 

existência, seu movimento –tanto no processo total  como no 

plano singular–  devem ter um autor consciente” 43 (LUKÁCS, 

2004, p. 63, i tálicos nossos). Se há um movimento dinâmico 

na história e na natureza é porque há algo que produz tal 

movimento: “um autor consciente”, um sujeito. É sabido que 

a teologia concebe esse “autor”  como Deus e, alguns 

idealistas-iluminista, como Ratio.  Esta era uma visão 

filosófica de muitos fi lósofos da antiguidade greco -romana. 

Mas neste caso a autonomia da razão não se desprendia da 

vida, do sentido do “viver bem”. E Lukács esclarece este 

posicionamento diferenciado de alguns fi lósofos diante da 
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categoria razão. Há, assim, por exemplo, algumas razões da 

teoria segundo Lukács (e aqui é necessário fazer esse 

parêntese): 

 

A necess idade que dá vida a t ais concepções,  não 

só  no  caso  dos fil ist eus,  auto res de t eodice ias do 

sécu lo  XVIII ,  mas t ambém em prensadores t ão 

rea list as e  pro fundos como Ar istót eles e  Hege l,  é  

e lementar  e  pr imit ivamente humana:  a  

necess idade de conceder  sent ido  a exist ênc ia 44,  à 

marcha do  mundo ,  [e]  ainda –e isto ,  em pr imeira  

l inha–  (LUKÁCS,  2004,  p .  63) o  reconhec imento 

da vida ind iv idua l ( ibidem,  p.  64).  

 

Mesmo admitindo as crises mais profundas vividas 

pela humanidade, Lukács admite que “esta necessidade 

primitiva e elementar segue existindo no pensamento e no 

sentimento da vida co tidiana” (LUKÁCS, 2004, p. 64). 

Mencionando uma atitude do ateu Niels Loyhne contra “o 

curso teleológico dirigido por Deus” em função da “morte 

de seus fi lhos”, Lukács qualifica a iniciativa de Niels como 

uma “posição [que] consta entre as forças motoras 

psiquicamente fundamentais da vida cotidiana em geral” 

(LUKÁCS, 2004, p. 64).  

Após essas considerações Lukács retoma a dialética 

entre trabalho e consciência criticando o idealismo kantiano: 

“O problema da causalidade e da teleologia aparece, pois, 

igualmente sob a forma da coisa em si,  incognoscível para 

nós [esta é uma conclusão a que chega Lukács após analisar 

o pensamento de Kant]” (LUKÁCS, 2004, p. 66).  

 

Por  mais que Kant  t enha rechaçado  as demandas  

da t eo log ia,  est a negação  se limit a a  ‘nosso ’ 

conhec imento , po is t ambém a t eo logia se  

apresenta com exigênc ia de ser  uma c iênc ia,  e  

per manece / . . . /  submet ida à auto r idade da cr ít ica  

ep ist emológ ica,  na med ida em que quer  ser  uma 

c iênc ia.  A quest ão  se limit a t ão  somente a que,  no 
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conhec imento  da natureza [Lukács não 

problemat iza em seus t extos as Ciênc ia Humanas  

d iret amente como o  faz em re lação  com as  

Ciênc ias duras da Natureza] ,  as fo r mas de  

exp l icação  causa l e  t eleo lóg ica se  exc lue m 

mutuamente,  e quando Kant  invest iga a práxis  

humana,  sua at enção  se d ir ige exc lus ivamente 

para sua fo r ma mais e levada,  mais sut il;  a  mais  

der ivada soc ia lmente; quer  dizer  a moral  pura ,  

que por  isso  não  nasce d ia let icamente,  ne le,  a  

par t ir  das at ividades da vida (soc iedade) ,  senão  

que se encont ra em essenc ia l e  insuperáve l  

cont raposição  com essas at ividades.  Também aqu i 

f ica sem respost a / . . . /  o  problema verdade iramente 

onto lóg ico  (LUKÁCS,  2004,  p .  66, it á licos 

nossos) .  

 

Na interpretação de Lukács,  

 

Basta cons iderar  com mais precisão  as 

det erminações que se acham cont idas na reso lução  

mar xiana da t eleo log ia do  t raba lho ,  para ver  que 

há ne las uma poderosa fo rça,  que possu i dec is ivas  

consequênc ias de longo  a lcance e capazes de 

desfazer  grupos de problemas er rôneos (LUKÁCS,  

2004,  p .  67).  

Marx  nega  a  ex is t ênc ia  de toda  t e l eo logia  fora  do  

t raba lho (da  p ráx is  humana)  / . . . /  para  Marx ,  o  t raba lho  

não é  uma das  mú lt ip las  for mas  de ap ar ição da  

t el eo logia  em gera l ,  s enão  o  único ponto  em que pode  

demons t ra r - se onto logica mente uma  pos ição 

t el eo lógica  enquanto  momento r ea l  [ fundante]  da  

rea l ida de mater ia l .  Es t e conhec imento a cer t ado da  

rea l ida de  esc la r ece  onto logica mente  uma  sér i e de  

ques tões .  

[1 º ]  O  elemento cara ct er í s t ico ,  r ea l  e decis ivo da  

t el eo logia  –o fa to de que e la  soment e pode a dquir i r  

rea l ida de  enqua nto pos içã o –  r ecebe  um f unda mento  

s imp les ,  evident e,  r ea l :  / . . . /  t odo t raba lho s er ia  

imposs ível  caso não  ocorr es se  uma  t a l  pos i ção,  a  f im 

de  det er minar  s eu p roces so em todas  as  suas  et apas 45 

(LUKÁCS,  2004 ,  p .  67 ) .  

Quando  Marx,  de l imit ando  exata e est r it amente o 

âmbito  da t eleo log ia,  c ircunscreve est e ao 
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t raba lho  (à práxis soc ia l) ,  e liminando -a de todos 

os out ros modos de ser ,  não faz a t e leo logia perder  

import ânc ia ; pe lo  cont rár io ,  ela  aumenta,  já  que é 

prec iso  ent ender  que o níve l do  ser  mais a lt o  

conhec ido  por nós –o ser socia l–  somente chega a 

const it u ir -se co mo um níve l espec íf ico  graças ao 

e fe ito  real que ne le exerce o  t eleo lóg ico ;  somente 

graças a dito  efe ito  se e leva o socia l ac ima do 

níve l em que se base ia sua exist ênc ia –o 

(LUKÁCS,  2004,  p  67)  da vida o rgânica –  e  se  

conver t e em um novo  modo de ser independente.  

Somente podemos fa lar  rac iona lmente sobre o  ser 

soc ia l se concebemo s que sua gênese,  sua 

d iferenc iação  a respe ito  da sua base,  sua 

autonomização , se base ia no  t raba lho ,  quer  dizer ,  

na rea l ização  cont ínua de pos ições t eleo lóg icas  

( ibidem,  p.  68) .  

 

Esse estrato de texto revela a importância da 

problemática da teleologia para entender a especificidade do 

plano ontológico do ser social em  relação aos planos do 

orgânico e inorgânico. O tema da teleologia se coloca para 

o pensamento ocidental porque é “o efeito teleológico que 

confere especificidade ao ser social”. E na busca de entender 

a natureza desse ser é necessário compreender esse 

movimento que o impulsiona a agir na natureza para 

satisfazer as suas necessidades: o por teleológico do 

trabalho; e, sobretudo, o generaliza a partir das cadeias 

causais dos infinitos atos de trabalho realizados na 

sociedade. O que abre a possibilidade do se r social realizar-

se espacialmente e conformar uma geografia própria, 

humana, e fazer aparecer com os fenômenos mais 

expressivos que daí resulta, a história desse ser, que seja 

oral e/ou escrita nunca é a história absoluta, nunca esgota o 

ser do tempo, a história, sempre uma expressão social da 

geografia como criação dos atos de trabalho. Deste modo o 

por teleológico “eleva o social acima do nível em que se 

baseia a sua existência e o converte em um novo modo de 
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ser independente”. É pelo trabalho que, segundo Lukács, “o 

ser social se diferencia da base material  de sua existência e 

adquire autonomização, [se obrigando, nesse processo, a se  

reproduzir] continuamente [através de cadeias e fluxos de] 

posições teleológicas” (LUKÁCS, 2004, p. 67).  

 

É sabido ,  a par t ir  da histó r ia da fi lo so fia,  que 

combates int e lectua is fo ram levados a cabo  ent re 

causa l idade e t eleo log ia,  como fundamentos 

cat egor ia is da rea lidade dos movimentos dest a 

/ . . . /  quando Deus somente dá corda ao re lóg io  do 

universo  e,  com isso ,  põe em marcha  o  s ist ema de  

causa l idade,  resu lt a  inevit áve l uma hierarqu ia 

semelhante de cr iador  e cr iatura e,  com isso , a 

pr io r idade da pos ição  t eleo lóg ica (LUKÁCS,  

2004,  p .  68).  

 

Mas, como ocorre em Marx, se  

 

/ . . . /  a  t eleo log ia é reconhec ida como uma 

cat egor ia que somente exerce uma inf luênc ia rea l 

no  t raba lho ,  disso  se deduz ini lud ive lmente 46 uma 

coexist ênc ia concret a,  rea l e  necessár ia de  

causa l idade e t eleo log ia ; somente segue sendo  / . . . /  

ant ít eses,  mas so mente dent ro de um processo  rea l 

unit ár io ,  cu jo  movimento  se funda na int eração  

dessas ant ít eses; um processo  que,  a fim de  

produzir  essa int eração  enquanto realidade,  deve  

t ransfo rmar  a causa lidade –sem a lt erar  nos demais  

a  essênc ia dest a–  em uma causa l idade igua lmente 

post a (LUKÁCS,  2004,  p.  68) .  

 

Aqui é enunciado o sentido da categoria causalidade 

posta ,  mas, note, que não é conceituada. Quando Lukács 

abstrai  a teleologia no trabalho constata, a partir das 

reflexões de Marx, que há “uma coexistência concreta, real 

e necessária entre causalidade [co nsciência] e teologia 

[produto da consciência]”. Essa “coexistência” será eterna 

no intercâmbio metabólico entre ser humano e natureza. O 

mesmo ocorre no momento originário de fundação do ser 
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social,  que também admite a relação ontológica entre 

trabalho e educação. Desde o momento fundante do ser 

social,  as categorias trabalho e educação “coexistirão” 

imbricadas em todo ato humano que implique a categoria 

trabalho. Na medida em que o ato de trabalho põe a 

teleologia, também põe a causalidade. Da mesma forma  

podermos dizer que a partir do primeiro ato de trabalho 

teleologia e causalidade coexistirão num universo infinito 

de possibilidades.  

Para mostrar essa relação entre causalidade 

(consciência e pensamento) e teleologia (produto da 

consciência e processo de  concreção), postas “com total 

claridade” por Marx, Lukács recorre às contribuições de 

Aristóteles e Hegel : “Aristóteles diferencia no trabalho dois 

componentes: pensar (reflexão) e produzir (ação). Através 

do primeiro é o posto o fim, e são investigados o s meios para 

sua realização; através do segundo o fim desse modo posto 

chega a ser realizado” (LUKÁCS, 2004, p. 68).  

Bom, se Lukács recorre a Aristóteles para demonstrar 

claramente sua concepção da “coexistência de teleologia e 

causalidade postas pelos ato s de trabalho”, isto significa que 

ele vê coerência na argumentação aristotélica. E este revela, 

textualmente –na passagem recolhida por Lukács  – ,  o que 

estamos querendo frisar a respeito da “coexistência” de 

trabalho (ação) e educação (reflexão), naquele momento 

fundante do ser social: momento originário de toda práxis 

social. Momento em que se estruturou os fundamentos 

ontológicos do ser social.  A pertinência dessa proposição se 

confirma quando aludimos a introdução, na dimensão da 

causalidade, isto é, do  “pensamento”, da “investigação dos 

meios para realização do fim”. Bem, hoje, mais do que antes, 

a “investigação” é um momento do processo educativo, da 

escolarização. Ainda que a divisão sociotécnica do trabalho 

pedagógico, dividindo em seriação, ciclos, anos, disciplinas, 
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especialidades e modalidades de ensino encubra a percepção 

da totalidade do sistema que caracteriza o trabalho 

pedagógico concreto, que é unitário e orgânico, embora, na 

sociedade mercantil  capitalista, assume a forma sequencial, 

divido e segregado. E desta forma exercido em determinados 

lugares, como salas de aula, bibliotecas, entre outros 

tempos-espaços pedagógicos.  

Este fato impede a/o docente da educação básica –

primária na divisão sociotécnica do trabalho educativo – ,  que 

trabalhe com conhecimentos associados à infância, tenha 

consciência do desdobramento das suas atividades, do longo 

período de formação de um estudante que teve a 

oportunidade de trabalhar, nesse momento do seu 

desenvolvimento, com ele/ela. Não vê o por teleológico, r eal 

e concreto, deste estudante, na sociedade em que vive, a sua 

conversão na mercadoria força de trabalho, capital  vivo ou 

variável, que a cultura capitalista prefere etiquetar de 

profissional. No campo de visão do professor da educação 

básica o por teleológico é extremamente l imitado, o seu 

trabalho é determinado em perseguir a reprovação ou 

aprovação anual do estudante, pelo seu desempenho, medido 

em conceitos. O docente da educação básica não tem a 

mínima possibilidade de perceber que está contribuindo para 

valorizar a força de trabalho, potencial, do estudante, já que 

participa de uma formação social concreta parcial ,  que tem 

como telos  do processo de escolarização o calendário anual, 

quando muito o mercado de trabalho. Neste contexto não se 

investiga, não se pesquisa, apenas se transmite, passa -se ou 

informa-se os conteúdos existentes no livro didático, que 

chega às suas mãos pelo diretor da escola.  

Na medida em que Lukács avança em sua teoria 

ontológica do ser social se torna mais evidente nossa 

hipótese de que ele contribuiu imensamente para pensamos 

a relação trabalho-educação. Nesse particular a leitura que 
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faz de Nicolau Hartmann fortalece, mais ainda, essa nossa 

postulação. Vejamos a observação que ele faz de Hartmann.  

 

Quando  Nico lau Har t mann d issoc ia o  pr imeiro  

componente em do is atos –a posição  do fim e a 

invest igação  dos meio s– ,  concret iza,  de fo r ma  

co rret a e inst rut iva,  a  revo luc io nár ia ide ia de 

Ar istót eles,  mas,  no  imed iato ,  não  int roduz 

nenhuma modif icação  decis iva na  essênc ia  

onto lóg ica dessa ide ia.  Po is d it a  essênc ia  cons ist e 

em que um pro jeto int e lectua l se conver t e em 

rea lização  mater ia l;  em que a postulação  pensada  

de um fim t ransfo r ma a rea l idade mater ia l,  

int roduz na rea lidade a lgo  materia l que  

representa,  frent e à natureza,  a lgo 

qua lit at ivamente e radica lmente novo  (LUKÁCS,  

2004,  p .  69).  

 

A ideia inspiradora que Lukács recolhe em Hartmann, 

já se encontra esboçada em Aristóteles. O reconhecimento 

de uma dupla dimensão do trabalho: ação (trabalho, 

produção) e reflexão (educação, pensa mento). Nesta 

ambivalência do trabalho se revela a “posição do fim”, que 

Lukács associa a teleologia posta e a “investigação dos 

meios”, que o mesmo Lukács associa a causalidade posta. 

Mas parece a Lukács que, apesar da sensibilidade de 

Hartmann para os problemas ontológicas do trabalho, ele 

teria deixado escapar, justamente, a “essência ontológica” 

do postulado aristotélico. Que “um projeto intelectual se 

converte em realização material 47”. Ou, o que é a mesma 

coisa, “que a postulação pensada de um fim tran sforma a 

realidade material  [e] introduz na realidade algo material 

que representa, frente à natureza, algo qualitativamente e 

radicalmente novo” (LUKÁCS, 2004, p. 67), uma 

“objetividade nova” (que compreendemos também como 

complexo social).  

Para detalhar mais essas proposições Lukács toma o 

exemplo aristotélico da casa, que representamos 
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mnemonicamente na figura abaixo com o objetivo de assim 

procedendo compreender a formulação de Lukács:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A explicação é relativamente simples. A casa, tão 

material  como a madeira, na teoria de Aristóteles, é, a 

princípio, um projeto, uma reflexão que precede a ação. Na 

medida em que a casa começa a ser feita, desencadeia -se a 

objetividade do projeto e, aquela reflexão materializada no 

projeto passa a presidir a construção da casa, o fim posto 

pelo projeto. Caso contrário, haverá problemas na 

construção da casa projetada. Para evitar problemas, quando 

do início da construção, o construtor se obriga a organizar 

todos os elementos necessários e adequados para construir a 

casa: pedra, madeira, areia,  entre outros materiais; 

ferramentas etc. O que se constata em tais procedimentos é 

que com a conclusão do projeto, a casa construída é diversa 

dos elementos util izados na sua construção, os elementos 

combinados corretamente configuram outro ser: a casa. 

Aquilo que existia em potência se atualiza.  

Desta experiência Lukács extrai a seguinte aferição:  

 

Mater ia lmente exist ent e a part ir  dos 

mater ia is que conformam a ca sa,  

como made ir a,  c imento,  t ijo lo ,  et c.  

Objet ividade 

d iversa dos 

e lementos 

que a 

const it u i.  

Objet ividade  

Por  

Teleo lóg ico  

(Objet ivação)  

 

 

CASA 
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A par t ir  do mero ser  em s i da pedra ou da made ira  

não  é poss íve l ‘deduz ir ’ uma casa po r meio de uma 

cont inuação  imanente das propr iedades daque las,  

das lega lidades e fo rças que ne las a tuam.  É 

necessár io ,  para isso ,  o  poder do  pensamento e a 

vontade humanas,  que o rdenam mater ia l e  . . .  essas 

propr iedades em um contexto ,  po r  pr inc íp io  

tot almente novo .  [Lukács reconhece o  mér ito  de 

Ar istót eles na concepção  onto lógica do  t raba lho] :  

Ar istót eles fo i o  pr imeiro  em reconhecer  

onto log icamente o modo  de ser dessa  

objet ividade,  que não  pode ser  imag inada a par t ir  

da ‘ lóg ica’ da natureza (LUKÁCS,  2004, p .  69) .  

 

A descrição de Lukács indica os dois elementos 

ontológicos fundamentais que se fazem presentes em 

qualquer posicionamento teleológico: o poder do 

pensamento e a vontade humanas .  Quanto a esta não temos 

dúvidas. Mas o que confere “poder ao pensamento” são os 

conhecimentos que ele util iza. Bem, é preciso então não 

apenas se apropriar de conhecimento, mas saber utilizar os 

conhecimentos. O conhecimento precisa ter util idade, 

atender as necessidades humanas, a fins objetivos. Mas uma 

vez, vemos aqui aparecer à ideia de trabalho e educação. 

Lukács tece muitos elogios e  presta reconhecimento também 

a Hartmann.  

 

Não  há como subest imar  o  va lo r  da diferenc iação  

est abe lec ida por Hartmann.  A separação  ent re os 

(LUKÁCS,  2004, p .  69) do is atos –quer  dizer ,  

ent re a  posição  do  fim e a invest igação  dos meios –  

é  de suma impor t ânc ia  para ent ender  o  processo 

de t raba lho ,  em par t icu lar  sua s ignificação  

onto lóg ica do  ser  socia l (LUKÁCS,  2004,  p .  70).  
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Precisamente aqui , nesse mnemônico,  se mostra a 

vinculação indissolúvel entre as duas categorias em si 

contrapostas e que, considerada s abstratamente, se excluem 

entre si: causalidade e teleologia (LUKÁCS, 2004, p. 70).  

Ora, Lukács, aqui, está desenvolvendo nada mais do 

que o conceito contemporâneo de técnica. Isto é, o saber 

(causalidade) e o fazer (teleologia), presentes nos 

procedimentos que não apenas promovem a inovação de 

produtos, mas também a inovação de processos de produção. 

Técnica admite, desta forma (como discutimos na Unidades 

I e II),  a tensão dinâmica entre as categorias causalidade 

(nexos ou séries causais) e teleologia. Desta forma, admite 

o movimento das tensões contraditórias  e a coexistência 

dessas categorias , por ser o trabalho precisamente o que é : 

“atividade humana sensível” ! Também podemos entender 

técnica, como causalidade posta, saberfazer produtos, e 

saberfazer tecnologias. Isto é, teleologia posta, produto da 

técnica. Esses pares são entendidos não como dualidade s de 

elementos distintos e autônomos, que estabelecem relações 

Fundamentos 

ontológicos do ser social 

que ajudam a entender 

o processo de trabalho

Investigação 
dos meios

Posição do 
fim
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recíprocas, mas como categorias fundantes de um mesmo 

movimento e processo dialético na e strutura do ser social.  

A problemática do conhecimento objetivo não tardaria 

a aparecer na abordagem de Lukács, pois é, na verdade, o 

resultado da “investigação dos meios”.  

 

A invest igação  dos meios para a realização  do fim 

posto  deve conter um conhec iment o objet ivo  

acerca da cr iação  daque las objet ividades e 

processos que post as em marcha est á em 

cond ições de rea l izar  o  fim posto 48 (LUKÁCS, 

2004,  p .  70).  

 

Em primeiro lugar faz-se importante reconhecer que 

quando Lukács ressalta a importância do conhecimento que 

resulta da investigação dos meios, não é de qualquer 

conhecimento que ele está falando, mas do “conhecimento 

objetivo”, que ele define como o conhecimento “acerca da 

criação daquelas objetividades e processos que postas em 

marcha está em condições de realizar o fim posto”. Podemos 

ir mais longe e afirmar: o que é dotado de “conhecimento 

objetivo acerca da criação daquelas objetividades e 

processos” é a força de trabalho. Temos que perguntar, 

então, como a força de trabalho adquiriu tais conhecimentos, 

pois eles são imprescindíveis, como admite o próprio 

Lukács, para realizar qualquer por teleológico. Sem 

“conhecimento objetivo” não há possibilidade de elaborar 

qualquer “objetividade e processo”, e sem estes não há como 

materializar qualquer “fim posto” pelo projeto. Sem ele 

compromete-se os próprios fundamentos do trabalho: 

teleologia e causalidade. Podemos postular, então, com 

Lukács, que o “conhecimento objetivo” é imanente a 

qualquer ato de trabalho. Com este postulado 

compreendemos o porquê se tornou ontologicamente 

estrutural a escolarização e o trabalho pedagógico nas 
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sociedades complexas, como as sociedades modernas. Todo 

o desenvolvimento alcançado pelo capitalismo industrial  só 

foi possível porque contou, desde o início, de um sistema 

escolar que organizou e sistematizou os conhecimentos 

herdados. Sistema que, tal  como qualquer ramo da economia, 

se especializou, mais e mais, na produção e socialização dos 

conhecimentos objetivos, por uma infinidade de 

trabalhadores que nomeamos de professores, estu dantes, 

pesquisadores.  

Sobre a importância do conhecimento objetivo no 

processo evolutivo do ser humano, Lukács é radicalmente 

preciso e claro. 

 

/ . . . /  a  posição  do fim e a invest igação  dos meios  

não  podem produzir  nada novo  na med ida em que 

a realidade natura l,  enquanto  t al,  seguir  sendo  

aqu ilo  que é em s i,  um s ist ema de co mplexos cu ja 

lega l idade se perpetua em p lena ind iferença a  

todos os esfo rços e pensamentos humanos 

(LUKÁCS,  2004,  p.  70) .  

 

Este estrato de texto revela o reconhecimento que 

Lukács atribui ao conhecimento científico; que, na verdade, 

ele nomeia “conhecimento objetivo”. Deste modo, os 

“sistemas de complexos”, que com sua “legalidade” 

específica mostrarem-se impermeáveis à penetração dos 

“esforços do pensamento humano”, nunca poderão “ produzir 

nada de novo”. Neste caso, coagulam -se “a posição do fim e 

a investigação dos meios”.  

Em função da relevância do “conhecimento objetivo” 

Lukács passa a concentra sua análise na “investigação” da 

ciência. O lugar que ela ocupa na estrutura ontológi ca do ser 

social. Mas há que se perguntar pela formação desses 

investigadores e cientistas, que não são mais do que formas 

sociais personificadas por determinados seres humanos. Há, 

portanto, também, a formação e produção de cientistas na 
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sociedade moderna . As razões desse formação e socialização 

dos saberes científicos encontram -se esboçados, na Unidade 

II,  Capítulo IV, sob o t í tulo: Conhecimento em Marx .  Mas 

vamos ao posicionamento de Lukács sobre a ciência.  

 

A invest igação  [ciênc ia]  t em,  nisso  uma dup la  

função :  po r um lado , reve la o  que se torna 

presente em s i nos objetos em quest ão [os 

conhec imentos objet ivos] ,  independentemente de 

toda consc iênc ia ; po r out ro,  descobre nos objetos 

novas combinações,  novas poss ibi l idades de 

função ,  uma vez que post a em mo vime nto pode 

unicamente ser  realizado  o fim t e leo logicamente 

posto 49 (LUKÁCS,  2004,  p.  70)  

 

Aqui Lukács define a “função da investigação”: 

“revelar o que se torna presente em si nos objetos em questão 

/. . . / [e] /. . . / descobrir nos objetos novas combinações,  novas 

possibilidades de função [o que elevaria significativamente 

a produtividade do trabalho e a taxa de lucro médio]”. As 

investigações “postas em movimento, pode unicamente . . . 

realizar o fim teleologicamente posto”.  

 

Se o  homem das caver nas reco lhe uma pedra para 

usá- la,  po r exemplo ,  como faca,  tem que 

reconhecer  co rret amente est a conexão  ent re as 

propr iedades da pedra –  o r ig inadas amiúde de 

mane ira causa l –  e  sua respect iva ut il idade  

concret a50.  Somente dessa fo r ma t erá podido 

consumar  o  ato  cognit ivo  ana l isado  por 

Ar istót eles e  Hartmann / . . . /  quanto mais evo lu ído  

se to rna o t raba lho ,  t anto  mais c laramente se 

most ra est e est ado de co isas (LUKÁCS,  2004, p.  

70) .  

 

Podemos enriquecer teoricamente a análise da 

categoria trabalho pedagógico a partir das quest ões postas 

por Lukács, sobre o conhecimento, a ciência e as “pesquisas 

dos meios”. Questões, certamente, referenciada em Marx, 



-  67  -  

quando este conceitua o trabalho humano, mas também em 

Aristóteles e Hartmann. A leitura imanente dos textos de 

Aristóteles e Har tmann, compreendidos e interpretados de 

acordo com Lukács, é reveladora para a elaboração do 

conceito da categoria trabalho pedagógico. Aristóteles e 

Hartmann se interessaram pelo impacto da investigação e 

dos atos cognitivos no processo de trabalho. A convergência 

destas questões poderia ser associada às preocupações 

entre conhecimento, trabalho e riqueza .  É o que falta nesses 

pensadores e que constatamos existir também em Lukács: a 

l igação de todas essas questões com a crít ica da economia 

polít ica: a ciência do enriquecimento .  O interesse na 

fi losofia e na ética impediu que Lukács extraísse todas as 

consequências que podem ser realizadas nesta direção. Bem, 

que outros o façam. Este ensaio é também um esforço nessa 

direção. 

Para enriquecer esta direção Luká cs estuda Hegel :  

 

Hegel t em descr it o  um aspecto  onto logicamente 

dec is ivo  do pape l da causa lidade na tural no  

processo de t raba lho :  sem encont rar -se submet ido  

a uma t ransfo r mação  int r ínseca,  surge, a  part ir  

dos objetos naturais,  a  par t ir  das fo rças natura is,  

a lgo  tot almente d ist into ; o  homem que  t raba lha  

pode int roduzir  as propr iedades da natureza,  as 

le is de seu mo vimento,  em combinações  

perfe it amente novas,  conceder - lhes funções e 

fo r mas de ação  perfe it amente novas / . . . /  [o  ser 

humano]  somente pode consumar -se dent ro  da 

índo le onto log icamente insuperáve l das le is  

natura is,  a  única t ransfo r mação  das cat egor ias  

natura is so mente pode cons ist ir  em que est as –em 

sent ido  onto lóg ico –  se jam post as; seu se r -posto  é 

a  med iação  de sua subordinação  sob a  posição 

onto lóg ica det erminante 51,  at ravés da qua l,  ao 

mesmo t empo ,  a  part ir  do  ent relaçamento  de 

causa l idade e t eleo log ia,  surge um objeto,  um 

processo,  et c. ,  unit ar iamente homogêneo 52 

(LUKÁCS,  2004,  p.  71)].  
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Natureza e t raba lho ,  meio  e fim produzem,  po is,  

dessa mane ira,  a lgo  em s i ho mogêneo :  o  processo 

de t raba lho  e,  ao  fina l,  o  produto  do  t raba lho  / . . . /  

a  homogene idade pressupõe o conhec imento 

adequado  das conexões causa is não  homogêneas  

presentes na rea lidade ( ibidem,  p.  71) .  

Se o t raba lho  requer mais do  que um conhec imento 

aproximat ivo  dessa inf in itude int ens iva / . . . / ,  

nunca poderá surgir  em níve is pr imit ivos da 

observação  da natureza (para não  fa la r  de um 

conhec imento  em um sent ido  crescente)  ( ibidem,  

p.  72).  

 

Sobre o caráter desta “infinitude intensiva” Lukács  

argumenta o seguinte:  

 

/ . . . /  cada objeto  natural,  cada processo  natural 

representa uma inf in itude int ens iva de 

propr iedades,  re lações rec íprocas com o  seu 

ento rno,  et c. ,  o  que acabamos de expor  se 

re lac io na apenas com aque les fatores da inf initude 

int ens iva que são  import antes posit iva ou 

negat ivamente para a posição  t eleo lóg ica  

(LUKÁCS,  2004,  p.  72) .  

 

Sobre as potencialidades que a posição teleológica 

traz para o desenvolvimento da humanidade, caracterizada 

por Marx no processo de trabalho, Lukács admite que os 

processos dinâmicos em que nesta posição estão implicados 

desdobram uma série de questões importantes:  

 

Este est ado  de co isas não  somente é notáve l 

po rque [1]  ne le est á cont ida a poss ib i l idade  

objet iva de uma i l imit ada evo lução  ascendente do 

t raba lho ,  senão  t ambém porque [2]  disso emerge 

c laramente que uma posição  co rret a 53 –uma 

posição  que concebe os fatores causa is  

necessár ios para o  fim em ques t ão  t ão 

adequadamente como é co rret amente necessár ia  

para a pos ição  concret a do fim–  pode ser  rea lizada  

exitosamente ainda naque les casos em que as 

representações gera is sobre objetos,  conexões,  
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processo,  et c. ,  da natureza,  não  são  plenamente 

adequados enquanto  conhec imentos da natureza 

em sua tot alidade.  (LUKÁCS,  2004,  p.  72)  

 

Note que os conhecimentos aludidos por Lukács são 

sempre conhecimentos existentes no momento originário do 

trabalho humano, onde estão envolvidos: 

homem/conhecimento<=>trabalho/conhecimento<=>naturez

a. Está fora de questão da estrutura originária do trabalho 

humano outro construto de trabalho, que se encontra também 

em potência na posição teleológica articulada pela tríade 

homem/trabalho<=>conhecimento<=>homem/trabalho. 

Ainda que admitamos conhecimentos complexos que se 

autonomizaram historicamente como conhecimentos em si, 

estes continuam sendo relativos a conhecimentos sobre a 

natureza –  ora, como se o ser humano não fosse, 

simultaneamente, constituído de conhecimentos sobre si, 

sobre suas aptidões, gostos e sentimentos. Nesse aspecto, 

sua análise da estrutura ontológica do processo de t rabalho 

só admite conhecimento da natureza e nunca conhecimentos 

relativos ao próprio ser humano. Os gêneros de 

conhecimentos presentes no modelo originário do trabalho 

humano, em Lukács, são sempre biológicos, químicos e 

físicos, etc. Também não há qualqu er questão relacionada 

com o fazersaber, como este existe e se processa neste 

momento fundante, mesmo que como possibilidade. E isto é, 

para o próprio Lukács, fundamental pelas possibilidades que 

se abrem para o desenvolvimento do trabalho. O 

conhecimento objetivo, necessário e “correto” parece -lhe 

imprescindível, porque “/. . . / uma posição que concebe os 

fatores causais necessários para o fim em questão tão 

adequadamente como é corretamente necessária para a 

posição concreta do fim  pode ser realizada exitosamente 

ainda naqueles casos em que as representações gerais sobre 
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objetos, conexões, processo, etc.,  da natureza, não são 

plenamente adequadas enquanto conhecimentos da natureza 

em sua totalidade” (LUKÁCS, 2004, p. 72), i tálicos nossos).  

O próprio Lukács chamou-nos atenção para o fato do por 

teleológico do processo do trabalho pressupor “o autor”, ou 

sujeito que confere materialidade ao processo. 

Consequentemente, não é a “posição” que “concebe os 

fatores causais /. . . / corretos”, mas o sujeito presente nest a 

“posição”. Mas, então, como esse sujeito desenvolveu esse 

“conceber correto”? Como ele aperfeiçoou esse “conceber 

/. . . / tão adequadamente como é corretamente necessário para 

a posição correta do fim”? Aqui trata -se do aperfeiçoamento 

do “autor” do trabalho, aquele que posiciona -se 

teleologicamente, que traz consigo, em potência, a 

capacidade de mobilizar a causalidade natural. Tais questões 

ficam sem respostas diretas porque sequer foram 

formuladas. Mas temos fundamentos para responder todas as 

questões, uma a uma, se admitirmos que no por teleológico 

do trabalho está, inextricavelmente, o conhecimento. 

Portanto, trabalho e conhecimento estão untados à própria 

posição teleológica. E tanto um quanto outro, por estarem 

presentes no por teleológico do processo de trabalho, no 

momento fundante do ser social,  jamais poderão se dissociar 

na geohistória evolutiva do ser humano.  

De qualquer forma não é equivocado admitir que 

Lukács apenas pensa a objetivação casa, calçados, 

ferramentas, etc. Pelo menos até aqui. En tretanto, importa 

reconhecer um aspecto determinante da relação trabalho e 

conhecimento: “/. . . /a mencionada obviedade de que a 

homogeneização pressupõe o conhecimento adequado das 

conexões causais não homogêneas presentes na realidade. Se 

estas são passadas por alto no processo de investigação, não 

pode em absoluto significar ser postas –  em um sentido 

ontológico54” (LUKÁCS, 2004, p. 71 -72).  
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Lukács chama atenção de uma “diferença de erro” 

importante que pode ocorrer “na dialética entre a específica 

correção no âmbito mais reduzido da posição teleológica e 

um possível erro, inclusive muito amplo, na compreensão da 

natureza em seu pleno ser em si,  [essa diferença] tem um 

significado de vasto alcance /. . . / (LUKÁCS, 2004, p.  p. 72).  

É lamentável que Lukács tenha como base de suas 

formulações, sempre abstratas, o modelo originário do 

trabalho humano. Esse modelo impede -o de desenvolver 

mais amplamente as determinações do processo de trabalho:   
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CATEGORIAS PRESENTES NO  

MODELO ORIGINÁRIO DO TRABALHO HUMANO  

 

 
 

Lukács enfatiza uma perspectiva trinitária do trabalho 

humano a partir de Marx, Aristóteles, Hegel e, sobretudo, 

Hartmann. Mas a base é, naturalmente, a passagem da 

aranha, da abelha, do arquiteto e do tecelão, do modelo 

abstrato, do processo de trabalho, em Marx . 

Agora, bem, nesse longo parágrafo que 

transcreveremos a seguir há uma descrição da emergência 

histórica da ciência ou do conhecimento objetivo. Ele 

sempre está l igado à natureza, e, daí, ao modelo originário 

do trabalho humano. Leiamo-lo: 

 

A ho mogene ização  antes const at ada entre fim e  

meio  [só  poss íve l co m o  conhec imento objet ivo  

que se const ró i a  par t ir  da invest igação  dos meio s]  

deve ser  a inda limit ada e,  dessa mane ira,  

concret izada d ia let icamente de out ra perspect iva  

(LUKÁCS,  2004,  p.  72) .  

Fim posto ou 

objetividade e 

processo 

(sempre naturais)

Conhecimento 
objetivo

Investigação 
dos meios
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Já a dupla socialização da posição do f im [por que “dupla 

social ização”?] / . . . /  cr ia uma heterogeneidade de 

princípios entre f ins e meios (LUKÁCS, 2004, p . 73).  

Sua superação at ravés da homogeneização,  na posição, 

encerra / . . . /  uma problemática importante,  que demonst ra 

que a simples subordinação dos meios aos f ins não é tão 

simples como parece selo imediatamente a 1ª vista.  / . . . /  

a possível realização ou o f racasso da posição do f im 

depende absolutamente do ponto [técnico] que foi 

alcançado,  através da investigação do s meios,  visando 

transformar a causalidade natural em causal idade posta –  

e isso em termos ontológicos.  (LUKÁCS, 2004, p . 73)  

 

As proposições desenvolvidas a seguir são salutares:  

 

A pos ição  do  fim se o r ig ina em uma necess idade 

soc ia l e  humana ; mas,  a  fim de que chegue a uma 

posição  autênt ica do  fim,  a invest igação  [c iênc ia]  

dos meios (conhec imento t écnicos e t ecno log ias)  

deve t er  alcançado  um determinado  níve l 55 [vou 

chamar  esse níve l de níve l da t écnica] ,  de aco rdo 

com esses meio s ; se d ito  níve l [ t écnico ]  não fo i 

a lcançado  ainda,  a  posição  do fim fica como um 

pro jeto meramente utópico , uma espéc ie de sonho 

/ . . . /  o  ponto, po is,  em que o  t raba lho  se re lac io na,  

desde o  ponto  de vist a da onto log ia do  ser  socia l,  

com o  surgimento do  pensamento cient í fico  e a  

evo lução  dest e,  é  precisamente aque le âmbito  que 

fo i deno minado  invest igação  dos meio s .  

(LUKÁCS,  2004,  p.  73)  

 

Sobre a relação entre trabalho, conhecimento e 

investigações dos meios Lukács afirma o seguinte: “o ponto 

[técnico], pois, em que o trabalho se relaciona, desde o ponto 

de vista da ontologia do ser social,  com o surgimento do 

pensamento científico e a evolução deste, é precisamente 

aquele âmbito que foi denominado investigação dos meios”. 

(LUKÁCS, 2004, p. 73)  
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Eis aqui, nesta triangulação categorial ,  o 

desdobramento ontológico da dialética trabalho -educação 

(fazer-saber), que vimos chamando atenção. O pensamento 

científ ico  está relacionado ao desenvolvimento de pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento tecnológico, os meios, as 

ferramentas do trabalho, organizado pelas organizações 

econômicas e empresariais, fazendo aqueles “níveis” se 

distanciarem cada vez mais do universo do trabalho. Ou 

melhor, se constituiu como nova posição teleológica, um 

processo de trabalho específico numa cadeia ent relaçada de 

infinitas posições. Foi assim que há muito o pensamento 

científ ico  deixou de corrigir erros e problemas ocorridos no 

universo, de posições teleológicas que o demanda. Hoje, os 

laboratórios de P&D fazem as tecnologias avançarem mais 

do que as exigências das posições primárias, aquelas que são 

as fontes que o impulsionaram originalmente. São as 

empresas, e as diversas atividades laborais dentro delas, que 

têm que se adaptar às tecnologias desenvolvidas pelo 

pensamento científ ico , e não o contrário . Houve, neste caso, 

Pensamento 

Científico

Investigação 
dos Meios

Trabalho
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uma subversão ontológica da perspectiva de Lukács. 

Constituem o complexo do pensamento científico a 

organização e o financiamento das pesquisas, a fim de o 

manter como posição teleológica do processo de trabalho, 

como constitutivo desse processo, pois tal é uma conquista 

histórica. Isto transcende todo presente, que deixa de ser no 

tempo, acompanhando a transcendência da posição 

teleológica do trabalho. A investigação dos meios, hoje, está 

relacionada às inovações de produtos e processo s, ao 

aprimoramento do “autor” da posição teleológica. Se 

constitui como finalidade autônoma do sistema do trabalho, 

nele imbricam-se, sistematicamente, séries teleológicas de 

complexos de complexos, l igadas entre si  pelo trabalho.  

Desta forma é que acredi tamos que as reflexões 

lukácsiana da relação trabalho, conhecimento científico e 

investigação dos meios podem contribuir para redefinir os 

conceitos de ciência (pesquisa), técnica (fazersaber) e 

tecnologia (saberfazer). E a partir do modelo originário do 

trabalho humano. Daí a coerência do postulado lukácsiano, 

que diz ser “o trabalho o modelo originário de toda práxis 

social”. Com Lukács é possível afirmar, por exemplo, que, a 

partir da teoria dialética do trabalho a “evolução do 

pensamento científico” é resultante da “investigação dos 

meios”. Não apenas dos “meios”, em si,  mas também dos 

saberes que o mobilizam e que os produz. Esses saberes 

relacionados ao fazer são as técnicas que também precisam 

ser feitas, e, apenas por isso, constitui aqui mais uma ou tra 

posição teleológica. É uma rede, um processo de 

sociabilidade humana constituindo o ser social total . 

Encontra-se, assim, em Lukács, o  fundamento filosófico e 

original de uma possível conceituação da relação trabalho e 

técnica, em termos ontológicos. I sto expressa uma “nova 

objetividade”, é “o princípio do novo” posto pela posição 

teleológica do trabalho. Esse princípio, então, não é um 
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princípio que se pôs na modernidade, como vimos no 

primeiro ensaio, onde o identificamos nos propósitos dos 

i luministas. Em Lukács ele se põe no momento originário do 

trabalho humano. 

 

O pr inc íp io  do  novo  [ já]  exist e na mais pr imit iva  

t eleo log ia do  t raba lho  / . . . /  a  produção inint er rupta 

do  novo  [a inovação  t écnica e t ecno lóg ica ]  at ravés  

do qual aparece no  t raba lho ,  poder ia d izer -se,  a 

cat egor ia reg io na l (cat egor ia de nasc imento )  do 

soc ia l,  sua pr imeira e levação  clara e ac ima de toda 

cond ição  natural,  est á cont ida nest e modo  de 

surg imento e evo lução  (LUKÁCS,  2004,  p .  73) .  

 

Lukács vê nesta relação entre trabalho, conheciment o 

e investigação dos meios um “princípio” fundamental 

existente na posição teleológica do ser social,  o “princípio 

do novo”. Isso não está diretamente associado à 

modernidade. A civilização que reconheceu no trabalho a 

fonte de riqueza social.  Este fundame nto significa, para 

Lukács, o processo de transcendência da “condição natural”, 

do “modelo originário do trabalho humano”, da relação 

homem<=>natureza, para um modelo de trabalho em que 

predomina a relação face a face, isto é ser humano<=>ser 

humano. É no universo desta relação, postulamos, que se 

desenvolve o trabalho pedagógico. Lukács, neste momento, 

abre a possibilidade para deslocar a sua análise do trabalho 

abstrato para o universo do trabalho concreto, mas apenas 

enuncia alguns exemplos.  

 

Isto  t em co mo consequênc ia que,  em cada 

processo de t raba lho  concreto e ind iv idua l,  o  fim 

domina e regu la os meios.  Mas quando  os 

processos de t raba lho  são t rat ados em sua  

cont inu idade e evo lução  histó r ica dent ro dos 

complexos rea is do  ser  socia l,  surge uma cer t a 

inversão  dest a re lação  hierárqu ica,  seguramente 

não  abso lut a e tot al,  mas essenc ia lmente 
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import ante para a evo lução  da (LUKÁCS,  2004,  p.  

73)  sociedade e da humanidade [Por  que?]  Porque 

a invest igação  da natureza [e apenas da 

natureza?] ,  inilud íve l para o t raba lho ,  est á 

concent rada antes de tudo na elaboração  dos 

meios 56.  Est es são  os pr inc ipa is po rt adores 

[ t raba lho ,  ciênc ia e invest igações dos meios]  da 

garant ia  soc ia l de que os resu lt ados dos processos 

de t raba lho  t êm de ser  fixados,  de que haverá t anto 

uma co nt inu idade como,  espec ificame nte,  um 

aper fe içoamento na exper iênc ia laboral.  Por  isso ,  

esse conhec imento  adequado em que se apo iam os 

meios ( fer ramentas,  et c .  [máqu inas,  meios de 

produção , t écnicas e t ecno log ias] ) ,  a  miúde,  é  

mais impor t ante para o  própr io  ser  soc ia l que a  

co rrespondente sat is fação  da necess idade 

(posição  do fim)  (LUKÁCS,  2004,  p.  74) .  

 

Lukács atribui mais importância ao “conhecimento” 

do que “a satisfação da necessidade”. Por que será? No 

máximo considera essas categorias “correspondentes” .  É o 

que diz. E parece que não está só. “Hegel [também] 

reconheceu essa conexão” entre trabalho, educação e a 

elaboração dos meios, fundamental. Elaborar meios de 

trabalho exige uma série de categorias postas para essa 

operação. O domínio de séries causai s, destrezas, 

conhecimentos acumulados e experimentados. Exige a 

intenção de se pôr esse fim, e o pensar nele, no processo, a 

participação de outro. O que implica em todo um processo 

de sociabilidade, pelo trabalho. Hegel 57 parece encantado 

diante da posição teleológica do trabalho.  

 

Mas o  meio  é o  t ermo  méd io  ext r ínseco  do 

s ilog ismo  que é rea l ização  do  fim; po r  

consegu int e a rac iona lidade se manifest a ne le 

como o  que se conser va prec isamente nesse out ro 

ext r ínseco ,  e  se conserva prec isamente po r via  

dessa ext er io r idade.  Port anto ,  o  meio  é algo  

super io r  aos fin itos da fina l idade ext r ínseca ; o  

arado é mais nobre do que são diret amente os 

serviços que se preparam por  seu int erméd io  e que 
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representam os fins [se é ass im;  é,  ent ão , o  

saber fazer  arado  o  ‘mais nobr e [saber fazer]  do 

que [o  saber fazer]  dos serviços’ no  arado, 

t ecno log ia do camponês,  porque fer ramenta é 

tecnologia ,  que contém nela incorporado todo 

conjunto de conhecimentos que conferiu aos 

materiais da natureza essa forma de arado,  o que 

exigiu invest igação,  conhecimento que antecede a 

forma de arado,  isto é,  as invest igações que o 

criaram,  a técnica ou saberfazer arado,  que 

também contém na intenção de fazê - lo o modo de 

usá- lo,  que podem ser descri to  em um manual  ou 

social izado oralmente .  Depo is de fe it o  o  arado 

todo  esse movimento  não  cessa.  A reprodução  se 

põe inexorave lmente.  E com ela o 

aper fe içoamento  da t écnica de confer ir  aos 

mater ia is da natureza uma fo r ma mais refinada,  

e is out ra cat egor ia do  t raba lho  cr iat ivo :  a  

p last ic idade,  o  que impõe,  impe rat ivamente,  ao 

ato do t raba lho ,  novas combinações de sér ies  

causa is [e ,  po r  consegu int e]  novas inves t igações.  

(LUKÁCS,  2004,  p.  74,  it á licos nosso )  

 

Isso é o que Lukács compreende como “fatores da 

infinitude intensiva”. O instrumento de trabalho se conser va 

e as investigações, conhecimentos e insumos, usados na 

produção das tecnologias e instrumentos, também. Portanto, 

conservam-se tudo que é apropriado pelo “autor” ou 

produtores, que fizeram o instrumento de trabalho, desta e 

não de outra forma. E tudo is so se renova num processo 

contínuo e cheio de tensões, nas investigações, 

conhecimentos e insumos. Na renovação dos instrumentos os 

serviços imediatos, conhecimentos e insumos perecem e são 

substituídos no processo, e com o tempo são completamente 

esquecidos58.  

Belíssima exposição de Hegel sobre a relação 

trabalho-educação, trabalho-conhecimento; e um achado de 

Lukács em Hegel, desta conexão/vínculo entre trabalho e 

educação. Lukács a comenta.  
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[1º ponto] : Hegel sublinha –  em linhas gerais e com razão – 

a maior duração dos meios em comparação aos fins 

imediatos. Claro que esta antítese não se apresenta, na 

realidade, tão grossamente, espessamente, densamente como 

na exposição de Hegel. Pois os “serviços imediatos 

perecem”, sem dúvida, e são esquecidos, mas a satisfação da 

necessidade, considerada na sociedade como um todo, tem 

também duração e continuidade. Mas os atos teleológicos 

que fazem os instrumentos permanecem vivos e  

transformados, pois os instrumentos perecem com o uso e 

são “esquecidos” em relação  aos novos instrumentos, mais 

aperfeiçoados e postos pelo “autor” ou produtores das 

investigações: os cientistas, que foram e são referências 

basilares das recriações aprimoradas. Com seus utensílios o 

ser humano exerce seu poder sobre a natureza exterior,  ainda 

que tenham se submetido a esta para alcançar seus fins. 

(LUKÁCS, 2004, p. 74)  

As necessidades também mudam, não permanecem as 

mesmas e, com isso, têm também o poder de interferir no 

processo de trabalho, inclusive nas “investigações dos 

meios”. As próprias necessidades dos “autores” ou 

produtores desses meios, dos cientistas, são conflitivas, às 

vezes estáveis e às vezes contingentes, e se recriam no 

processo. Brota a vontade de aperfeiçoamento que vira 

necessidade. Dos próprios “autores” ou produtor es de 

tecnologias desejarem o aperfeiçoamento científico e 

tecnológico com o fim de continuarem a aperfeiçoar as 

investigações dos meios e do “ser -posto”. Desta forma, 

modificam-se com o tempo, as posições teleológicas, as 

necessidades extrínsecas e intrínsecas a estas posições, 

modificam-se todos os complexos e séries causais na medida 

em que os meios se modificam e criam a necessidade de 

serem modificados. Como se vê, as próprias modificações 

criam necessidades em seus “autores”, as próprias 
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modificações exigem serem modificadas, e 

permanentemente, o que se transforma em um motor de 

propulsão. E esta força parece entranhar -se no próprio corpo 

dos “autores”, em seus atos de trabalho.  

Lukács chama Marx para enriquecer, mais ainda, a 

conexão trabalho-educação, pois um e outro são categorias 

ontológicas presentes, desde sempre, na gênese do trabalho, 

daquele momento fundante do ser social:  

 

Se recordarmos as int er - relações ent re produção e 

consumo,  expost a no cap ítulo  sobre Marx,  to rna -

se vis íve l que o  consumo não  apenas recebe e 

reproduz a produção  senão  que t ambém exerce,  

po r sua vez,  um cer to inf luxo  sobre est a.  Claro 

que nest a int eração / . . . /  a produção (aqui o  meio  

na pos ição  t eleo lóg ica)  é  o  fator  dominante,  mas  

a cont raposição  hege l iana,  a  ra iz de suas  

confrontações demasiado  bruscas,  passa  po r alt o  

de sua real s ignif icação  socia l.  (LUKÁCS,  2004, 

p .  74) 

 

[2º ponto] : Se destaca no meio, com razão, o predomínio do 

ser humano ‘sobre a natureza externa’, ainda que com 

l imitação dialética. [Isto significa] que o ser humano, 

mesmo quando põe um fim, permanece submetido a ele. 

(LUKÁCS, 2004, p. 74)  

Após ter destacado os pontos que acredita serem 

relevantes na proposição de Hegel, Lukács faz a seguinte 

observação: 

 

/ . . . /  est e submet imento  se re lac io na  

imed iat amente ,  sem dúvida,  co m a natureza –o 

ho mem,  t a l como t emos most rado,  somente pode 

pôr realmente aque les fins cu jos meios de  

rea lização  domina de fato – ,  mesmo que se t rat ar 

rea lmente,  em ú lt ima inst ânc ia,  de uma evo lução  

soc ia l,  do  complexo  que Marx des igna co mo  

metabo lismo  do homem,  da sociedade ,  com a 

natureza; aqu i é  ind iscut íve l que o  fato r  socia l  
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deve ser  dominante.  Dest a mane ira est á 

subl inhada / . . . /  a pr imaz ia do meio ,  a inda mais  

int ensamente,  que no própr io  Hegel.  (LUKÁCS,  

2004,  p .  74)  

 

[3º ponto] : /. . . / o meio, a ferramenta, é a chave mais 

importante para conhecer aquelas etapas da evolução 

humana sobre as quais não possuímos outros documentos. 

/. . . / a partir das ferramentas –que as escavações revelam 

como quase os únicos documentos de um período totalmen te 

fenecido–  podemos aprender muito mais sobre a vida 

concreta dos homens que as manejam, do que imediatamente 

parece fazer nelas. /. . . / a ferramenta, a partir de uma análise 

mais correta, não somente pode revelar a própria história 

evolutiva, senão que abre perspectivas amplas sobre os 

modos de vida, e inclusive a visão de mundo, etc.,  de quem 

as usavam59.  (LUKÁCS, 2004, p. 75)  

Lembrete : 

 

/ . . . /  at é  agora nos fixamo s apenas às questões 

soc ia is,  resumidamente gera l,  do  ret rocesso 

( recuo)  dos limit es (barre ira s)  natura is que  

Gordon Ghilde descreve co m prec isão  na aná l ise  

da o lar ia ,  a  que des igna como revo lução  neo lít ica  

/ . . . /  (LUKÁCS,  2004,  p.75).  Most ra o  ponto 

cent ra l,  a  diferença ent re o processo  de t raba lho  

na o lar ia  e  o  que t em lugar  na produção  de 

fer ramentas de pedra e osso .  

Quando  o  homem / . . . /  produzia uma fer ramenta de 

pedra ou osso,  est ava sempre cond ic io nado  por 

uma fo r ma e o  t amanho  do  mater ia l o r ig inár io ;  

somente podia ext ra ir  peças de le.  A o lar ia  não  se 

vê limit ada por rest r ições dest e t ipo . Pode fo r mar  

seu to rrão de argila  exat amente como dese ja t ê - lo ;  

pode inser ir  par t es sem t emer  que a cons ist ênc ia  

da est rutura se ress int a por  isso  ( referênc ia a Nota 

21) .  (LUKÁCS,  2004, p .  76)  

 

Com essas referências Lukács deseja iluminar “a 

direção em que o ser  humano se l iberta da sujeição ao 
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material  natural empregado originalmente e concede a seus 

objetos de uso /. . . / aquela conformação que corresponde às 

necessidades sociais humanas” (LUKÁCS, 2004, p.76].  

 

Childe t ambém vê que est e processo  de ret rocesso 

dos limit es natura is é  paulat ino  (LUKÁCS,  2004, 

p .  76) .  A nova fo rma já não  est á suje it a  at ravés do 

mater ia l dado ,  mas t em surg ido  a par t ir  de 

cond ições s imilares.  

 

[4º ponto] : /. . . / a investigação dos objetos e processos na 

natureza, que precede à posição de  causalidade na criação 

dos meios [mas a ela está l igada orgânica e 

ontologicamente], consiste –ainda que durante muito tempo 

não seja reconhecida conscientemente –  em atos 

cognoscitivos reais [atos cognitivos, relacionados ao 

conhecimento], e por isso cont ém, objetivamente, o começo, 

a gênese da ciência. (LUKÁCS, 2004, p.76]  

Lukács invoca, novamente, Marx, na sua famosa postulação: 

“não o sabem, mas o fazem”. E esclarece que “só adiante, 

nesse capítulo, [irá se ocupar] das (p. 76) consequências de 

muito vasto alcance que possuem as conexões que surgem 

desta maneira [vale dizer: “maneira” que pressupõe a 

imbricação ou “conexão” entre trabalho -educação] 

(LUKÁCS, 2004, p. 77). No extrato de texto a seguir fica 

mais vivida essa “conexão” entre trabalho e conheci mento. 

A análise ontológica da conexão trabalho -

conhecimento, nos interessa sobremaneira. Sobre elas há 

uma proposição, que embora genial,  Lukács “indica [como 

proposição] provisoriamente”.  

 

/ . . . /  que todo  conhec imento e aplicação  de 

conexões causa is –port anto,  toda posição de uma 

causa l idade pura–  f igura,  sem dúvida,  sempre no  

t raba lho  como meio  para um único  fim,  mais  

objet ivamente possu i a  propr iedade  de ser  

ap licado  a um fim d ist into ,  inc lus ive a  um que 
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imed iat amente é por  completo het erogêneo. 

(LUKÁCS,  2004,  p.  77)  

 

Neste extrato de texto ele confere ao “conhecimento” 

o mesmo estatuto que atribui a “aplicação de conexões 

causais”. Na verdade, a aplicabilidade do “conhecimento” é, 

no fundo, uma “aplicação de conexões causais”, pois há 

sentidos e lógicas dessas “conexões”. E isto é um 

pressuposto do “ser -posto”, como vimos anteriormente, em 

detalhes, quando analisamos o processo de trabalho em 

Marx, sempre a luz da teoria ontológica de Lukács. A 

consequência prática dessa proposição é fundamental. 

Trabalho e conhecimento estiveram presentes, naquele exato 

momento, no primeiro ato de trabalho, no posicionamento 

teleológico que fundou o ser  social.  Quando o ser  social é 

fundado, a partir do salto ontológico de um plano de ser a 

outro, quando o ser social se põe geohistoricamente, no seu 

corpo, um composto químico de trabalho e conhecimento, 

por uma razões ontológicas, conhecimento e trabalho 

fundam o ser social.  

Outro fato definitivo que podemos extrair do texto 

lukácsiano é o fato de o “conhecimento” ser uma “posição 

de uma causalidade pura”. Esse fato não impede que ele 

“figure no trabalho como meio para um único fim”. 

Conhecimento é, portanto, meio 60.  Lukács, então, conclui: 

“objetivamente”, o conhecimento “possui a propriedade de 

ser aplicado a um fim distinto, inclusive a um que 

imediatamente é por completo heterogêneo 61”. Esta 

conclusão, se admitirmos alguma hierarquia na posição 

teleológica, confere ao “conhecimento” um lugar especial, 

no que se refere as “posições de causalidade natural”. Lhe 

confere, exatamente, anterioridade ontológica. O que Lukács 

está corretíssimo em postular, uma vez que há um ser que se  

posiciona teleologicamente diante da natureza. Um ser 
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material .  O ser que se posiciona deste modo, 

teleologicamente, é, como Lukács o define: “ autor”.  

O “autor” posicionando -se teleologicamente, no 

momento fundante do ser social,  dá início ao desdobramento 

desse ser, este ser particular. A peculiaridade do ser social, 

sempre conforme Lukács, é a “objetividade nova”. E é, 

justamente, tal  “objetividade” que dá início a história desse 

ser.  

Conhecimento e trabalho, dentro da perspectiva 

ontológica de Lukács, permanecerão indissociáveis em todo 

processo de trabalho. Nos infinitos posicionamentos 

teleológicos do ser social,  este modelo, traçado e enfati zado 

por Lukács, se fará presente no metabolismo do ser humano, 

no plano ontológico primário e secundário. E isto possui uma 

razão: estas categorias, trabalho e conhecimento, estão 

imiscuídas no momento fundante do ser social –  um pequeno 

esclarecimento, conhecimento é uma figura que pode 

assumir múltiplas linguagens: a l inguagem da educação, da 

geografia, da antropologia, da biologia, da cultura, entre 

outras. Aqui importa a forma e o conteúdo. Fundamental é a 

presença do conhecimento nos atos de trabalho.  O que indica 

para Lukács, possíveis posições teleológicas, que funda o 

ser social.  Marx propõe, em sua brilhante distinção do ser 

humano dos demais seres da natureza, a sua análise do 

processo de trabalho.  

Se o meio de trabalho assume importância decisiva  na 

posição teleológica, e nele se revela o “conhecimento 

objetivo”, constitutivo daquela objetividade cujo ato final 

revela outro ser, e que existia apenas como “projeto” de um 

possível “ser-posto”, perguntamos: como esse 

“conhecimento objetivo”, existent e no “autor” do “ser -

posto”, foi desenvolvido nele? Sabemos que esse “autor” é, 

em Marx, a força de trabalho. Lukács também se refere a ela, 

em seu texto, nos mesmos termos. Mas então, dado a sua 
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importância de se fazer presente em todo meio, e também da 

sua presença na imprescindível “investigação dos meios”, 

não é chegada a hora de compreender, e em detalhes, os seus 

elementos ontológicos estruturais? Não só compreender a 

força de trabalho, mas o processo das atividades que a 

formam, aqueles processos que  lhe agregam valor, 

enriquecem-na e a aprimoram? Enfim, conhecer todo sistema 

que opera e põe em movimento as cadeias causais da 

complexa formação da força de trabalho? Compreendemos 

que um investimento intelectual deste tipo só é factível de 

ser levado a cabo, coerentemente, por uma teoria social e 

crít ica da economia política.  

Novamente se insinua a ciência como fonte de 

esclarecimento. No caso, a economia polít ica como teoria 

crít ica da sociedade. O que é ciência para Lukács? Quais os 

seus atributos e importância no processo evolutivo do ser 

humano? Quais as implicações e envolvimentos que a ciência 

tem no por teleológico? E na causalidade posta, pelos atos 

de trabalho? Analisemos o extrato de texto abaixo:  

 

Ainda que isto ,  at ravés de muito  t empo , se t enh a  

to rnado consc iente de mane ira puramente prát ica,  

sem embargo ,  em cada ap l icação  exitosa há um 

âmbito  novo ,  se a fir mam de fato  abst rações 

co rret as que, em sua est rutura int r ínseca,  já  

contém import antes t raços do pensamento 

c ient íf ico .  A própr ia histó r ia precedente das 

c iênc ias –a inda quando  raras vezes se p lanta de 

mane ira t ot almente consc iente est e problema –  

reve la o  surgimento de lega lidades essenc ia lmente 

abst rat as em inúmeros casos,  [ são]  universa is [que 

se const it uem] a part ir  da invest igação das 

necess idades prát icas,  da melhor  mane ira de 

sat is fazer  est as; quer  d izer :  a  par t ir  da indagação  

dos melhores meios de t raba lho  / . . . /  a histór ia  

most ra muitos exemplos de que as conqu ist as do 

t raba lho ,  levadas a um níve l de abst ração  mais  

e levado  –ass ina lemos prec isamente que t ais 

genera l izações surgem necessar iamente no 
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processo de t raba lho –  podem chegar  a conver t er -

se em fundamentos de uma cons ider ação  da 

natureza já  puramente c ient ífica.  (LUKÁCS,  

2004,  p .77)  

 

Lukács admite que a ciência tenha sua gênese no 

trabalho. Precisamente no processo de trabalho. Portanto, a 

educação já se faz aí  presente, representada em termos 

abstratos –  rigorosamente como Lukács propõe. No fundo, 

como já argumentamos, são categorias indissociáveis na 

efetivação do ser social.  A sua compreensão de ciência é 

referenciada nesta assertiva. Ainda que o “autor” da posição 

teleológica não tenha consciência desse fato –“não o sabe, 

mas o faz”– ,  não pode eximir-se da objetividade que o 

determina. Lukács leva  até as últimas consequências ess e 

fato. Seu argumento não deixa dúvidas: “uma posição correta 

–  uma posição que concebe os fatores causais necessários 

para o fim em questão tão adequadamente como é 

corretamente necessária para a posição concreta do fim –

pode ser realizada exitosamente ai nda naqueles casos em que 

as representações gerais sobre objetos, conexões, processo, 

etc.,  da natureza, não são plenamente adequados enquanto 

conhecimentos da natureza em sua totalidade” (LUKÁCS, 

2004, p. 77).  

São essas “posições corretas”, ainda que 

abstratamente, que se conservam no corpo do “autor” da 

posição teleológica, na reprodução da sua existência pelo 

trabalho. Essas “posições corretas” podem, assim, ser 

entendidas como “abstrações corretas”, porque na história 

do ser social se convertem em “universais [que se 

constituem] a partir da investigação das necessidades 

práticas, da melhor maneira de satisfazer estas [práticas]” 

(LUKÁCS, 2004, p. 77). Então há coerência em se afirmar 

que “em cada aplicação exitosa [do “autor”] há um âmbito 

novo, se afirmam de fato abstrações razoáveis, que, em sua 
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estrutura intrínseca, já contém importantes traços do 

pensamento científico”  (ibidem, p. 77).  

Este pensamento se desenvolve na “autoconstrução do 

ser social”, não permanece estacionário. Os “universais” a 

quem Lukács se refere são “legalidades essencialmente 

abstratas”. A ciência e o conhecimento se põem no trabalho, 

na medida em que o “autor” se indaga e reflete sobre o “ser -

posto”, e para pôr o ser o “autor” também se indaga sobre 

“os melhores meios de trabalho”, necessários para atingir 

seu propósito. Mas qual o conteúdo do “ser -posto”?  

Desenvolvendo a partir dessas indagações inúmeras 

estratégias e, dentre tantas, aquela que acredita verossímil, 

ainda que desprovida de demonstração necessária, Lukács vê 

nesse ato  o que Aristóteles e Hartmann propuseram como 

fundamento do por teleológico : a “ investigação dos meios” 

e a “investigação das necessidades práticas, da melhor 

maneira de satisfazê-las”. Estas são as razões que o levam a 

concluir que “as conquistas do tr abalho, levadas a um nível 

de abstração mais elevado –assinalemos precisamente que 

tais generalizações surgem, necessariamente, no processo de 

trabalho–  podem chegar a converter -se em fundamentos de 

uma consideração da natureza já puramente científica”  

(LUKÁCS, 2004,  p. 77).  Conclusão: mais uma vez Lukács 

enfatiza a conexão entre trabalho e educação ou trabalho e 

conhecimento. 

Considerando as postulações que Lukács fez até aqui 

há de se ressaltar suas originais reflexões acerca vínculos 

entre trabalho e ciência. Ele ressalta, inúmeras vezes,  e de 

diferentes formas, o fato de “as conquistas do trabalho serem 

fundamentos da ciência” (LUKÁCS, 2004, p. 77).  Uma vez 

a ciência tenha se constituído como campo autônomo no 

complexo do trabalho; uma vez estabelecido o  

posicionamento teleológico da ciência, a “investigação dos 

meios” e o trabalho concreto e social de muitos 
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posicionamentos teleológicos, dos cientistas, concretiza -se, 

para Lukács, a ciência como “ser -posto”. Assim se 

constituiu o complexo da ciência, aba rcando diversas 

atividades, articuladas e orientadas pelo fim perseguido e 

pelas “investigações dos meios”. E isto dentro de uma 

complexa divisão sociotécnica das atividades científicas. 

Portanto, o complexo da ciência exterioriza -se numa 

diversidade de atos teleológicos. Mas como o 

posicionamento teleológico da ciência articula -se aos mais 

diversos posicionamentos, em particular os do complexo do 

trabalho, que se efetivam na teleologia primária?  

A respeito desta questão Lukács é absolutamente 

original, em termos históricos e ontológicos. Ele postula que 

a ciência não deriva progressivamente dos atos de trabalho, 

simples ou complexo. Mas que a estrutura ontológica 

existente no trabalho persistiria, com a mesma dinâmica, no 

complexo da ciência. Como extensão desdobrada do 

complexo do trabalho. E, do mesmo modo, com o sentido de 

produzir um “ser -posto” que atenda às necessidades sociais.  

Nos termos de Lukács, a ciência é um desdobramento 

da “tendência intrínseca da investigação dos meios, na 

preparação e realização do processo de trabalho”  (LUKÁCS, 

2004, p. 78). Esta “tendência”, “intrínseca” a “investigação 

dos meios e a realização do processo de trabalho”, se faz 

presente em todos os complexos sociais. É desta forma que, 

a seus olhos, “surge o pensamento cient ificamente 

orientado”, cuja primeira manifestação, ainda no mundo 

antigo, é o “conhecimento objetivo das ciências naturais”, 

em Aristóteles. 

O que inegavelmente é original em tal  teoria é a 

universalidade que a gênese da ciência assume. Para Lukács,  

é na estrutura ontológica do processo de trabalho que 

“racionalmente” podemos explicar a “gênese”  da ciência, e 

esta “gênese se repete /. . . / sob formas extremamente 
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variadas, através de toda história das ciências até o dia de 

hoje” (LUKÁCS, 2004, p. 78). Se quan do pensamos no 

conhecimento científico, hoje, é comum lhe atribuirmos 

status e distinção, é importante lembrar, com Lukács, que 

esses conhecimentos têm “raiz em visões de mundo próprias 

da vida cotidiana do trabalho” (ibidem, p. 78).  

 

A par t ir  da t endênc ia  int r ínseca da invest igação  

do meio  na preparação  e realização  do  processo  de 

t raba lho ,  surge,  po is,  o  pensamento 

c ient if icamente o r ient ado, e  emergem logo as 

d iferentes c iênc ias natura is.  Aqu i não  se t rat a,  

natura lmente,  de uma gênese única de um novo  

âmbito  (LUKÁCS,  2004,  p .  77)  de at ividade a  

par t ir  do anter io r ,  senão  que est a gênese se repet e 

po r certo  que sob fo r mas ext remamente var iadas,  

at ravés de toda histó r ia das c iênc ias at é o  dia de 

ho je.  ( ibidem,  p.  78)  

/ . . . /  vár ias a lt erações impor t antes nas c iênc ias t êm 

sua ra iz em visões de mundo  própr ias  da vida  

cot id iana (do t raba lho)  [e]  que t em surgido  

pau lat inamente,  mas que em um determinado  níve l 

se manifest am co mo radica l [e]  qua lit at ivamente 

nova.  ( ibidem,  p.  78)  

O est ado  atualmente dominante (em que são  as 

c iênc ias d iferenc iadas e cons iderave lmente 

o rganizadas que procuram o  t raba lho  

[espec ia l izado]  para a indúst r ia)  faz com que 

muitos não  percebam est a s it uação ,  mas não  alt era 

essenc ia lmente sua evidenc ia no  plano 

onto lóg ico .  ( ibidem,  p.  78)  

 

Tal questão é tão significativa para Lukács que ele 

sugere que se faça uma pesquisa para aprofundar as questões 

que certamente foram abertas: “Seria interessante considerar 

de maneira mais detalhada, em termos de uma crít ica 

ontológica, a influência deste mecanismo preparatório sobre 

a ciência” .  (LUKÁCS, 2004, p. 78)  

Importa agora, na sequência deste diálogo crítico com 

Lukács, apreender a sua construção conceitual da categoria 
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trabalho. Temos, então, que apreender as questões relevantes 

que envolvem as categorias  trabalho, conhecimento, 

técnica, tecnologia e ciência .  E, concomitante a esta 

apreensão, discriminar e analisar o modelo originário do 

trabalho humano. Nisto é importante sublinhar o caráter 

abstrato da teoria de Lukács, como ele mesmo reconhece. Os 

limites da simplicidade desta teoria estão em não ousar 

analisar o real, com todas as mediações nele implicadas.  

Na página noventa aparece uma boa formulação das 

l inhas gerais do que é o modelo originário do trabalho 

humano62:  

 

No t raba lho 63 / . . . /  não  somente se põe 

t eleo log icamente o fim,  senão  que t ambém a  

cade ia causa l que esse fim rea l izado  deve 

t ransfo rmar -se em uma causa l idade post a /. . . /  

t anto o  meio  de t raba lho  como o  objeto de t raba lho  

são , em s i,  co isas natura is submet idas à 

causa l idade natura l,  que so me nte na  posição 

t eleo lóg ica,  somente at ravés dest a,  alcança,  no 

processo de t raba lho ,  a poss ibi l idade de ser  posto 

em t er mos própr ios do  ser  soc ia l,  a inda  que sem 

de ixar  de ser  objetos naturais.  Da í que se rep it a  

cont inuamente,  no  det alhe do  processo  de 

t raba lho ,  est a alt ernat iva:  cada movimento 

ind iv idua l no  processo  de t raba lhar ,  raspar ,  et c.  

Caso  não  seja ass im,  a cada inst ant e a causa lidade  

post a cessará de ser  e fet iva,  e  a  pedra t erá que ser  

conver t ida novamente em um ser  natura l s imples,  

submet ida a causa lidades natura is,  que  já  nada  

t em a ver  co m o  meio  de t raba lhar  ou com o objeto 

de t raba lho .  A alt ernat iva se est ende,  po is,  a  

a lt ernat iva ent re uma at ividade co rret a ou 

malograda,  a  fim de dar  vida à cat egor ia que  

somente no  processo  de t raba lho  se con ver t e em 

fo r mas de rea lidades .  (LUKÁCS,  2004, p.  90)  

 

Sobre a técnica e a categoria alternativa (na verdade a 

ideia de técnica não foi bem desenvolvida, mas é 

interessante pensar na relação entre economia, técnica e 
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técnica moderna como sendo, de acordo com Lukács, “a 

cimentação desta a partir de uma série de ciências”.  

 

A evo lução  da t écnica [post a pela d ia lét ica  

fazersaber  e  o  saber fazer  no  t raba lho]  tem co mo 

consequênc ia que o  plano  do  mode lo  t enha que ser  

o  resu lt ado de uma cade ia de a lt ernat ivas ,  que  um 

grau t ão  elevado  de evo lução  da t écnica (a  

c imentação  dest a a  part ir  de uma sér ie de  

c iênc ias) ,  não  pode ser  o  único  mot ivo  de dec isão  

para as a lt ernat ivas.  (LUKÁCS,  2004,  p.  93)  

A exce lênc ia t écnica ass im e laborada não  co inc ide 

mais co m a exce lênc ia econômica.  Economia e 

t écnica são , sem dúvida,  inseparave lmente 

coexist ent es na evo lução  do  t raba lho ,  estabe lecem 

re lações inint er ruptas ent re s i; mas isso  não  anu la  

a het erogene idade de ambas,  a  qua l / . . . /  se reve la  

na cont rad itó r ia d ia lét ica fim e meio ; i nc lus ive  

/ . . . /  se int ens if ica sua cont rad ito r iedade.  Esse 

carát er het erogêneo  / . . . /  t em como consequênc ia 

que o t raba lho ,  com vist as a  sua realização cada 

vez mais e levada e mais soc ia lizada t ivesse que ir  

procurar  a  ciênc ia co mo órgão auxil iar ;  mas t em 

t ambém como consequênc ia que a int er re lação  

ent re ambas so mente possa realizar -se  em uma 

re lação  des igua l.  (LUKÁCS,  2004,  p .  93)  

Somente a alt ernat iva daque le ho mem (ou daque le  

grupo  de homens)  que est á chamado  a pô r em 

marcha o processo  de realização  mater i a l at ravés 

do  t raba lho ,  pode consegu ir  essa t ransfo r mação  da 

potênc ia em ser .  (LUKÁCS,  2004, p .  94)  

 

Lukács assume textualmente que sua análise fi losófica 

do trabalho se circunscreve a um tipo específico de contexto, 

contexto abstrato, do MOTH, EOTH, GOTH (ver nota na 

página 53). A construção de sua teoria repousa na 

positividade de se poder pensar o ser social fundado na 

categoria trabalho abstrato.  

 

/ . . . /  concebemo s o t raba lho  em seu modo de ser 

o r ig inár io  –  produtor  de va lo res de uso – ,  como 

uma fo r ma ‘e t erna’ do  metabo lis mo  ent re ho mem 
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(sociedade)  e natureza / . . . /  como uma fo rma que 

sempre se mantém ac ima das var iações das 

fo r mações socia is / . . . /  a int enção  que deter mina o 

carát er  da alt ernat iva se o r ient a at é a 

t ransfo rmação  de objetos natura is,  a inda q uando  é 

desencadeada por necess idades  socia is.  

(LUKÁCS,  2004,  p.  96)  

Nas cons iderações ant er io res,  nos empenhamo s 

em ret er  est e modo  de ser  o r ig inár io  do t raba lho  

humano ,  e  em reservar  para aná l ises u lt er io res 

suas fo r mas mais evo lu ídas e complexas 

(LUKÁCS,  2004,  p.  96),  que já  surgem na posição  

soc ioeconômica do va lo r  de t roca e nas int er -

re lações ent re est e e o  va lo r  de uso . ( Ibidem,  p.  

97)  

 

Lukács sintetiza os principais traços do modelo 

originário do trabalho humano:  

I.  

[1º] Uma práxis somente é possíve l como consequência 

de uma posição teleológica do sujeito, embora esta 

posição implique conhecer e poder enquanto 

posições dos processos regidos pela causalidade 

natural;  (LUKÁCS, 2004, p. 97)  

[2º] Trata-se [essencialmente] de uma relação recíproca 

entre homem e natureza, e de forma tão 

preponderante que, nas análises da posição, um está 

autorizado a tomar em consideração as categorias que 

nascem desta relação; (LUKÁCS, 2004, p. 97)  

II.  

[1º] Mesmo quando estudamos as modificações que o 

trabalho provoca no sujeito, percebemos a 

particularidade desta relação –particularidade que 

domina o modo de ser das novas categorias – ,  de 

modo que [o que] se produz no sujeito, são já 

produtos de estágios mais evoluídos, mais elevados 

desde o ponto de vista social, que devem  ter, por 
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certo, como condição ontológica, sua forma 

originária no mero trabalho; (LUKÁCS, 2004, p. 97)  

III.  

[1º] A categoria decisivamente nova que gera a 

transformação da possibilidade na realidade, é 

precisamente (LUKÁCS, 2004, p. 97) a alternativa . 

Qual é seu conteúdo ontológico essencial? /. . . / seu 

caráter predominantemente epistemológico (Ibidem, 

p. 98, i tálicos nossos)  

 

Lukács formula uma proposição importante, 

destaquemo-la: “o primeiro impulso para a posição 

teleológica é a vontade de satisfazer  uma necessidade”. 

(LUKÁCS, 2004, p. 97)  
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ENSAIO III 
 

CONCEITUAÇÃO DA CATEGORIA TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

 

 

As reflexões expostas neste ensaio têm como objeto a 

relação trabalho-educação, a categoria trabalho pedagógico 

e as particularidades dessas três categorias. O ensaio foi 

escrito à luz da reestruturação produtiva, que ocorreu nas 

três últimas décadas do século XX, e dos desdobramentos 

desta reestruturação no processo de escolarização. São essas 

as referências das reflexões deste ensaio.  

É, em parte,  um diálogo fecundo e sistemático com os 

estudos e reflexões de Bertoldo. Uma tentativa de alargar e 

aprofundar a relação trabalho-educação desde sua tese de 

doutoramento. Trata -se também de um posicionamento 

teórico-crítico visando contribuir na elaboraçã o dos Projetos 

Polít icos e Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em 

Pedagogia. Não em termos operacionais, mas nos 

fundamentos teóricos, filosóficos e formativos destes 

Projetos.  

A questão como o trabalho se relaciona com a 

educação, formulada por Bertoldo, pressupõe a relação 

trabalho e educação, mas na nossa interpretação não apenas 

como dimensões autônomas e estanques uma da outra, mas 

distintas. Inclusive no interior da estrutura ontológica do ser 

social64.  Não há dúvidas sobre as diferenças entre essas  

categorias. Mas defendemos a tese de que ao nos 

posicionarmos teoricamente a partir dessa diferenciação 

corremos o risco de tratar a relação entre trabalho e educação 

como dualidade, e a consequência direta é a tendência de 
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apreendermos apenas os elementos extrínsecos dessa 

relação, e não as relações orgânicas no movimento dialético 

das determinações recíprocas destas categorias.  

Para evitar esta tendência temos que tratar 

metodologicamente da relação trabalho -educação e não da 

relação entre a categoria tr abalho e a categoria educação, 

como categorias extrínsecas. Esta proposta metodológica de 

tratar tais categorias desta forma traz imanente a si  o 

problema da dualidade que crit icamos. Paratanto, 

considerando a teoria social “prático crít ica” de Marx, temos  

que analisar a educação no trabalho (não há fazer sem saber) 

e o trabalho na educação (trabalho como categoria concreta), 

e na educação o trabalho realizado pelos sujeitos 

pedagógicos 65.  

Quando priorizamos entender as relações intrínsecas 

entre trabalho-educação é preferível adotar, ao contrário do 

critério dualista, o critério dialético e, com isso, diminuir o 

peso do momento predominante na apreensão da relação 

trabalho e educação. E, por que assumir o critério dialético: 

educação (elaboração dos meios) i nterna, componente, à 

dialética do trabalho, com outros componentes: teleologia e 

causalidade? Porque a educação resultar do desdobramento 

do desenvolvimento da autoconstrução do ser humano, e o 

trabalho humano é a protoforma da escolarização. Não 

apenas da educação, mas do conjunto de complexos sociais 

onde se desenvolvem a sociabilidade secundária 66.  

Compreendemos educação não apenas como a 

socialização de conhecimentos realizada durante o processo 

de trabalho em geral. É óbvia a hipótese de que o trabalha dor 

se educa no processo de trabalho. Mas queremos enfatizar 

educação como campo autônomo de sistematização de 

conhecimentos e organização da cultura 67.  Uma atividade 

particular de organização, sistematização e socialização do 

saberfazer  que tem nos encontros didáticos e pedagógicos o 
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eixo  a partir do qual se efetiva a ação educativa. Este eixo  é 

o coração da escolarização, mas não do trabalho pedagógico. 

Ele realiza um movimento específico no amplo e 

diversificado processo de escolarização, que se realiza e m 

múltiplos espaços-tempos, um movimento semelhante ao 

movimento de “sístole e diástole”  do coração. 

A educação que tomamos para análise não é uma 

atividade difusa, que acontece em diferentes insti tuições. É 

uma atividade específica, realizada por trabalha dores 

específicos, que pressupõe a produção, socialização e 

apropriação social de conhecimentos, exige disciplina, 

insumos e medidas. Uma atividade que se realiza de forma 

distinta em múltiplas espaços-tempos, por sujeitos que a 

dinamizam: os docentes e di scentes, quem nomeamos de 

sujeitos pedagógicos.  

Cabe ressaltar que esse t ipo de educação não se realiza 

apenas nas instituições de ensino. A educação escolar foi a 

forma como a sociedade moderna insti tucionalizou a prática 

educativa sistemática e disciplinar, mas não é o único lugar 

que sistematiza os conhecimentos e organiza a cultura 

(BRANDÃO 68,  2005). 

O que queremos ressaltar é que embora autônoma e 

dotada de características próprias a educação escolar está 

vinculada organicamente ao “conjunto da vida soc ial” e, 

especificamente, ao mundo do trabalho. É determinada por 

esse mundo em sua funcionalidade e racionalidade.  

Mesmo que historicamente a educação tenha se 

constituído como complexo particular na estrutura do ser 

social (que é a mesma coisa que dizer, na complexa estrutura 

da sociedade). Vale dizer, a sua lógica interna sofre 

profunda influência do trabalho humano, que a dinamiza e a 

enriquece. A própria educação é mobilizada por uma forma 

particular de trabalho humano: o trabalho intelectual, 

pedagógico e educativo. O ser humano se educa no trabalho 
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e trabalha para se educar. É para enfatizar essa unidade 

trabalho-educação que redigimos esse ensaio sobre a crítica 

à economia polít ica do trabalho pedagógico . 

 

  CRÍTICA À ECONOMIA POLÍTICA DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

 

O trabalho pedagógico é uma forma de trabalho 

humano: o trabalho concreto que realiza a produção, 

socialização e apropriação social de conhecimentos 

científicos. Ele muda de forma conforme os conteúdos 

disciplinares trabalhados e os sujeitos pedagóg icos 

envolvidos. Desse modo, o âmbito escolar apresenta uma 

divisão sociotécnica do trabalho, que hierarquiza diferentes 

ocupações69,  obedecendo à funcionalidade e racionalidade 

dos processos educativos, visando a consecução de objetivos 

ancorados na construção e reconstrução do conhecimento, do 

ensino, da pesquisa e da aprendizagem.  

Enquanto trabalho concreto o trabalho educativo se 

relaciona com outros t ipos concretos de trabalho: o trabalho 

do metalúrgico, do agricultor e do bancário. Essas formas 

concretas de trabalho são processadas na escola e vividas, 

como tais, posteriormente, nas organizações econômicas, 

nas empresas. Mais diretamente, o trabalho pedagógico se  

relaciona com os trabalhadores das indústrias gráficas e de 

papel, indústrias de comunicação e informação, t inta, 

informática e editoras. Organizações responsáveis em 

produzir os insumos e materiais util izados pelo trabalho 

pedagógico, pelos docentes e discentes.  

A abstração das formas concretas de trabalho constitui 

a categoria trabalho abstrato. Este é a síntese das diferentes 

formas de trabalho concreto. Como categoria sintética o 

trabalho humano abstrato está impossibili tado, em termos 

ontológicos, de se relacionar, sob quaisquer hipóteses, com 
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o processo de escolarização, mas constitui,  com outras 

formas concretas de trabalho, o “trabalho social total”.  

O trabalho educativo ou pedagógico é uma forma 

concreta de trabalho humano, e participa, com a sua 

especificidade, do trabalho humano abstrato, pode ser 

compreendido naquilo que Marx nomeou co mo “abstração 

razoável”. É trabalho humano abstrato, mas como trabalho 

humano concreto, o trabalho pedagógico, se efetiva 

concretamente, por sujeitos concretos: docentes 

(professores) e discentes (estudantes), na escola, sob as 

determinações reais do processo de escolarização.  

O trabalho pedagógico, como todo e qualquer t ipo de 

trabalho, imaterial  e não material ,  emerge, 

geohistoricamente, na medida em que o trabalho material ,  a 

plêiade de trabalhos concretos diversos, constituidores do 

“trabalho social total” ou complexo sociocategorial  do 

trabalho, atua na sociedade e gera excedente.  

O excesso de riquezas produzido socialmente pelos 

sujeitos pedagógicos, satisfaz não apenas necessidades 

vitais destes sujeitos, mas na sociedade em que exerce sua 

laboralidade. Estes são apenas alguns traços que evidenciam 

as condições geohistóricas que possibili tam a emergência 

deste t ipo de trabalho humano, concreto, no processo 

evolutivo da humanidade.  

O trabalho pedagógico se efetiva, então, no complexo 

sistema de socia lização de conhecimentos, necessários à 

existência humana, e de forma concreta. Mas tem o poder de 

se universaliza geograficamente, na medida em que o ser 

humano se apropria do espaço natural para reproduzir as 

condições materiais de existência, isto é, su a conservação 

enquanto gênero. Este fato, próprio da natureza do trabalho, 

como vimos no diálogo crít ico com Lukács, cria as condições 

ontológicas da abstração do trabalho humano. Mas, 

inclusive, do trabalho pedagógico.  
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Todo trabalhador é portador de conhe cimento. O lugar 

do trabalhador pedagógico no âmbito da sociedade é 

socializar este conhecimento. Paratanto, precisa se apropriar 

desses conhecimentos. E o faz por meio de atividades 

basilares, como o estudo e a pesquisa. E essas atividades tem 

uma característica singular. A apropriação e socialização 

dos conhecimentos pelo estudo e pesquisa atualizam os 

conhecimentos historicamente acumulados, e os sujeitos 

pedagógicos, simultaneamente, gerando uma tensão entre a 

tradição e esta atualização.  

Por outro lado, a personificação da forma social 

sujeito pedagógico, com a finalidade de apropriar e 

socializar os conhecimentos, aprimora tanto os 

conhecimentos, como as atividades de socialização e 

apropriação. Este aprimoramento é imanente às atividades 

de estudo e pesquisa, e o objeto desta atividade é o próprio 

ser humano, do ser humano no ser humano. O trabalho 

pedagógico faz do ser humano objeto de si  mesmo e, com 

isto, suas forças se voltam para operar a transformação de 

si .  Seja na busca da sabedoria, como na an tiguidade clássica, 

que movido pela ética da virtude, posiciona 

teleologicamente o ser humano, no sentido de “viver bem” 

na “tranquilidade da alma”. Ou na participação desse 

sentimento moderno, capitalista, de ter que se inovar 

incessantemente a si  mesmo, se aperfeiçoar e aprimorar, 

neuroticamente, pela apropriação de conhecimentos, em 

função das exigências do mercado de trabalho. Em ambas as 

civilizações se desperta, na interioridade humana, a vontade 

de poder e potência, o sentimento de autorecriar, no e pelo 

estudo e pesquisa, a natureza de si e a natureza humana. Na 

antiguidade tal  vontade é movida pela ética das virtudes e na 

modernidade pela ética deontológica das profissões. Mas o 

que o trabalho humano possui para ser considerado categoria 

fundante do ser social e gênese do trabalho pedagógico?  
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O ser humano, enquanto corpo psicobiológico, com 

seus metabolismos internos (por exemplo: apetite, afetos, 

memória, consciência e reflexividade). Isto é, as atividades 

biológicas e psicológicas do corpo, estão i mbricadas à 

exterioridade do ser humano, por exemplo, o trabalho 

humano. Desta forma, as “atividades psicobiológicas” do 

corpo humano são indissociáveis das atividades do corpo 

com o mundo, mediadas pelo campo de percepção, que são 

ativados pelo trabalho humano. A partir do momento que o 

ser humano age sobre a natureza, através das diversas 

“atividades humanas sensíveis”. Este é um movimento 

autônomo, que o ser humano não tem como controlar 

absolutamente, senão parcialmente, e apenas determinados 

sentidos.  

É importante situar o conjunto das “atividades 

psicobiológicas” e laborais, inextricavelmente associadas, 

como atividades vitais do ser humano. Como atividades 

próprias, ontológicas, do ser humano. São forças da natureza 

presentes no ser humano e que envol ve toda natureza e o 

cosmo. Atividades que existem, pensamos, para conservação 

da vida. Esse movimento ocorre independente da vontade 

humana. Ele é prova e afirmação do quanto o ser humano é 

um ser natural. Mas e quanto à estrutura ontológica do 

trabalho humano? 

Lukács identifica três componentes da estrutura 

ontológica do trabalho humano: a teleologia, a causalidade 

(nexos ou séries causais dos objetos) e a elaboração dos 

meios. No quadro abaixo procuramos ampliar essa estrutura, 

admitindo o trabalho e a a tividade psicobiológica do corpo 

humano70.  
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Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pesquisas e reflexões de Bertoldo são de grande 

alcance nesse empreendimento. Mas deixa muito a desejar 

quando se tem em mente a  crítica à economia política do 

trabalho pedagógico .  Falta, por exemplo, a apropriação dos 

conteúdos das elaborações clássicas sobre formação humana 

(JAEGER, 2001) e da economia polít ica clássica. E, 

subsequente a esses estudos, o esforço em se apropriar da 

análise crít ica das formulações contemp orâneas da 

valorização da força de trabalho pelo trabalho pedagógico, e 

da expropriação dos conhecimentos e do mais valor 

A) 

B) 

 
Subjet ividade  

Psicobio log ia  

Int er io r idade  

 
Teleo log ia  

Traba lho  ou 

At ividades 

Humanas 

Sensíveis  

 
Objet ividade  

Sociedade  

Exter io r idade  

O âmbito da teleologia compreende tanto o complexo 

da “atividade psicobiológica” do corpo humano, quanto 

o complexo da exteriozação do trabalho sociohistórico  

e cul tural.  

 

Objetividade  

 

Causalidade  

A causalidade compreende os nexos causais dos objetos 

existentes e  disponíveis,  possíveis de serem 

mobilizados pelas “at ividades humanas sensíveis”.  

Nisto o ser humano  real iza  as  forças teleológicas  que o 

movem num determinado sentido,  e  concretiza os 

projetos provocados pelas  vontades,  desejos e  

necessidades,  latentes no ser humano, em decorrência  

da dialética objetividade-subjet ividade.  

 

Sociedade  
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produzidos pelo trabalho pedagógico, pelo capital 71.  

Pensamos ser necessário uma atualização das 

principais categorias que compõe o reg ime de verdade do 

complexo social do sistema de socialização de 

conhecimento, sustentado pelo trabalho pedagógico. O que 

pode ser feito pela “leitura imanente” de estudos que tomam 

esse complexo como objeto de investigação. Como tais 

estudos concebem a valorização da força de trabalho pelos 

sujeitos pedagógicos, e mediados pelo trabalho pedagógico? 

A formação docente e discente; os métodos e medidas de 

avaliação; o currículo; a organização do trabalho docente e 

discente; a produção, socialização e apropriaç ão social de 

conhecimentos, entre outros, são submetidos a este processo 

de valorização. É uma exigência da reprodução 

territoriometabólica do capital .  Um programa de pesquisa 

que se comprometa em investigação esta realidade 

enunciada, permitirá realizar uma crít ica consistente ao 

sistema capitalista de educação escolar brasileiro. Os 

ensaios que se seguem vão a intenção de subsidiar este 

programa. 

A exposição dos ensaios segue o seguinte roteiro. 

Neste ensaio desenvolvemos o conceito da categoria trabalho 

pedagógico. Paratanto promovemos a leitura imanente de 

alguns trabalhos acadêmicos seminais de Saviani e Paro. 

Importa neste ensaio ressaltar as relevantes contribuições 

desses pesquisadores na construção conceitual da categoria 

trabalho pedagógico.  

Neste ensaio aprofundamos as bases teórico -

filosóficas do significado contemporâneo da economia 

polít ica do trabalho pedagógica e da formação humana. A 

categoria formação humana precisa de uma definição mais 

precisa. Talvez, no seu lugar, seja melhor utilizar a categoria 

“autoconstrução humana”. Cabe verificar a especificidade da 

formação no “devir humano”. O significado da categoria 
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formação humana assume um duplo sentido: (1) formação 

como desenvolvimento intelectual do ser humano: como ele 

desenvolve a dimensão cognitiva no processo de apropriação 

de conhecimento e constitui a memória, consciência e 

reflexão cultural,  de um projeto civilizatório específico; e 

(2) como o ser humano com um tipo de trabalho bem 

específico se forma humanamente e transcende a condiç ão 

de ser natural, se inscrevendo na história como ser 

sociogeohistórico. 

Por outro lado, Hegel propôs uma definição original 

de formação humana, que Habermas incorporou 

integralmente para construir sua fi losofia da evolução 

humana; apoiado na categoria do  agir comunicativo. Trata -

se, na leitura hegeliana de Habermas, da “constituição do 

eu” humano.  

Crit icando Kant, que entendia a constituição do eu 

como “reflexão do eu solitário sobre si  mesmo”, Hegel 

“concebe [esta constituição] a partir dos processos de 

formação /. . . / da unificação comunicativa de sujeitos 

opostos” (HABERMAS, 1997, p. 23, i tálicos nossos). Assim, 

para Hegel, “o decisivo não é a reflexão como tal ,  mas o 

meio em que se estabelece a identidade do universal e do 

particular” (ibidem). A formação especificamente humana 

se realizaria nessa “identidade do universal e do particular”. 

Foi também com base nesta dialética da particularidade e 

universalidade que Marx construiu a sua proposição de 

trabalho humano: como identidade do universal (trabalho 

abstrato) e do particular (trabalho concreto). Incorporando 

essa proposição de Marx, questionamos o complexo 

trabalho-educação na análise de Bertoldo (2004 e 2002), ao 

caracterizar educação em sentido estrito e lato .  Nesse ensaio 

a categoria formação procura se aproximar do significado 

hegeliano, mas entendemos que há necessidade de lapidação. 

Portanto, é uma reflexão que ainda está em construção e não 
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pode ser considerada uma posição definitiva, mas 

provisória. O que significa que deve ser considerada como  

hipótese e podemos mudar a nossa compreensão sobre ela.  

Além desse complexo onde se constitui a formação do 

eu do ser humano ,  Hegel admite o “‘meio’ pelo qual a 

consciência adquire existência” (HABERMAS, 1997,  p. 23). 

Importante sublinhar que a categoria habermasiana do “agir 

comunicativa” busca bases de legitimação na proposição 

hegeliana de formação do eu do ser humano. Diz Habermas:  

 

Podemos esperar  que Hegel int roduza o agir  

comunicat ivo  como o  meio em que se real iza o 

processo de formação do espíri to  autoconsciente  

/ . . . / .  Const ró i e le (nas Lições de Iena / . . . /  

‘ser vindo -se do  exemplo  da convivênc ia num 

grupo pr imár io ,  da int eração  no  seio  da família ’)  

a  ‘herança famil iar ’ como o meio existente de 

formas recíprocas de comportamento .  Só  que 

junto da ‘famíl ia ’ encont ram-se mais duas  

cat egor ias,  que Hegel igua lmente desenvo lve 

como meios do processo de formação:  a 

l inguagem e o trabalho .  [A propos ição  de Hege l é  

c lara]  Essa pr imeira exist ênc ia l igada –a 

consc iênc ia co mo meio –  é  o  seu ser  como 

l inguagem,  como inst rumento e como herança 

familiar ,  ou como ser  uno simples:  ‘memór ia,  

t raba lho  e famíl ia ’ (HABERMAS,  1997,  p .  23, 

it á l icos nossos) .  

 

Na interpretação habermasiana “esses três t ipos 

dialéticos fundamentais são heterogêneos; a linguagem e o 

trabalho como meios do espírito não se deixaram reduzir à 

experiência da interação e do reconhecimento mútuo ” 

(HABERMAS, 1997, p. 23, i tálicos nossos). Abstraindo da 

“família” serão justamente as categorias da “linguagem” e 

do “trabalho” que Habermas proporá como categ orias 

fundantes da “reprodução da vida especificamente humana” 

(ibidem) em seu livro Reconstrução do Materialismo 

Histórico : “/. . . / somente nas estruturas de trabalho e 
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l inguagem completaram-se os desenvolvimentos que 

levaram à forma de reprodução da vida especificamente 

humana e, com isso, à condição que serve como ponto de 

partida da evolução social.  Trabalho e l inguagem são 

anteriores ao homem e à sociedade” (HABERMAS, 1990, p. 

118, i tálicos nossos).  

No primeiro e segundo ensaios caracterizamos a 

ideologia da profissionalização da atividade decente, 

ancorada na categoria prática pedagógica; e contrapomos a 

categoria prática pedagógica à categoria trabalho 

pedagógico. No esteio do aprofundamento da categoria 

trabalho pedagógico o i tem três util iza essa co nceituação na 

análise do processo de escolarização na contemporaneidade.  

Acredito que a originalidade deste ensaio é a reflexão 

exposta no item quatro. Trata -se de esclarecer sobre as 

complementaridades das racionalidades presentes na 

concretude do trabalho pedagógico. Procuramos, nesse i tem, 

apoiando-nos nos estudos de Bertoldo, reformular o modelo 

originário do trabalho humano, incluindo o que admitimos 

ser, a partir de Habermas e Rouanet, o “agir comunicativo”. 

Desta forma, a estrutura ontológica do trabalho pedagógico 

admitiria a categoria docente, discente e conhecimento 72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das figuras 1, 2 e 3 podemos esclarecer melhor 

o conceito de trabalho pedagógico. Distinguir o modelo 
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originário do trabalho humano do modelo do trabalho 

pedagógico e ver os vínculos e particularidades entre eles. 

A figura 1 é uma representação típica do modelo originário. 

Vemos homens trabalhando a terra para satisfazer as 

necessidades elementares de existência. As sem entes 

plantadas certamente fornecerão colheitas que 

proporcionarão excedentes. O excedente será intercambiado 

ou comercializado, caso contrário se deteriorarão na 

natureza, dado o tempo de vida útil  dos produtos da 

agricultura, e o trabalho neles incorpora dos também se 

perderão. Se forem homens de negócios ou estiverem 

trabalhando para um capitalista, o que importa é muito mais 

o lucro do que o consumo, o valor de troca. Mas o que 

importa ressaltar na figura 1 é a relação entre o ser humano 

e a natureza, mediada pelo trabalho. Esse modo de produzir 

é histórico como qualquer outro modo de produzir. Se no 

início da civilização moderna o ser humano tinha que dedicar 

muitas horas ao trabalho, num momento subsequente, com a 

invenção dos instrumentos de trabalho, tecnologias e o 

aperfeiçoamento das técnicas, isto é, do saberfazer, ele foi 

criando tempo livre e, neste tempo, pode se dedicar as artes, 

música, l i teratura, esportes, enfim, ao ócio, atividades que 

atendem muito mais as necessidades artísticas do que 

laborais, apesar de as necessidades artísticas serem 

equacionadas por “atividades humanas sensíveis”. 

Compreendemos que foi desta forma que o ser humano criou 

complexos sociais secundários; e estes complexos 

comportam formas de trabalho que se diferenciam daq uelas 

atividades presentes no modelo originário do trabalho 

humano. Se assim for teríamos que admitir que o trabalho, 

tal  como Marx e Lukács o definiram, não é uma 

particularidade daqueles que laboram a terra. Com o que 

muitos marxistas discordam por defin irem o trabalho como 

“metabolismo entre homem e natureza”.  
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Então, por força da tese defendida acima podemos 

admitir a atividade intelectual de lecionar como trabalho 

humano, ainda que alguns marxistas discordem da lógica 

exposta acima. O nome a que estamos  atribuindo a este 

trabalho concreto é trabalho pedagógico. Não concordamos 

em nomear esse trabalho de trabalho docente, porque exclui 

o atributo de trabalho às atividades desenvolvidas pelo 

discente, e, na nossa forma de ver, os discentes também 

trabalham! 

Qual é, então, o papel da escola na modernidade? 

Justamente valorizar e enriquecer a força de trabalho, o 

capital  vivo ou capital  variável, para elevar a produtividade 

do capital  e, assim, a taxa média de lucro. O papel da escola 

é valorizar a mercadoria  força de trabalho, em potencial,  do 

discente, até que ela atinja a idade de ser subsumida pelo 

mercado de trabalho ou, em caso contrário, constituir o 

exército de reserva, o exército da força de trabalho 

qualif icada ,  os desempregados, biscateiros, pequeno  

empresário, empreendedor e outras máscaras do submundo 

dos trabalhadores hiperexplorados pelo capital: os sem 

direitos, sem contratos, precarizados, temporários e, agora, 

intermitentes. 

O trabalho pedagógico produz a mercadoria força de 

trabalho. Seu segredo é automatizar o mecanismo formativo 

da força de trabalho. Fazer a força de trabalho se 

autovalorizar, se autoqualificar por conta própria e por 

vontade própria. Fazer com que os estudantes se dediquem 

horas a fio à apropriação de conhecimentos, 

espontaneamente, sem pressão, sem traumas, sem repressão, 

se quiserem sobreviver na selva do mercado de trabalho.  

Para esse objetivo toda família é mobilizada. A 

cobrança tem que ser insti tucionalizada e a partir de casa. 

Caso contrário o sistema de socialização de conhecimento, 

em bases capitalistas, não acontece. Até que o estudar se 
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torne hábitus .  De preferência prazerosa. O que ocorre após 

árdua dedicação. Após horas e horas de estudo. É por isso 

que estudar é trabalhar, e desde a educação infantil ,  ainda 

que não se remunere as horas de estudos da criança que 

trabalha para se apropriar de conhecimentos e valorizar a 

força de trabalho em potencial.  

Esse é o processo de despertar e internalizar, em cada 

um e cada uma, a vontade e responsabilidade em estudar e 

se qualificar. Significa a subsunção formal e real da força de 

trabalho ao capital ,  pelo processo de escolarização. E é 

difícil  os sujeitos pedagógicos se contraporem a este sistema 

de socialização de conhecimento no capitalismo, apresentar 

outro sistema de socialização e apropriação, alternativo a 

este que subordinam tal sistema às dinâmicas do sistema 

capital . 

O que não é razoável admitir é que esta mercadoria 

seja criada como dom ou dádiva de Deus; que não seja 

produzida por trabalhadores; que seja fruto do  serviço 

público; e que a escola privada, capitalista, presta um 

serviço à sociedade quando escolariza uma população 

inteira, porque o Estado não tem recursos suficientes para 

investir nesse serviço. Por isso a rede privada trata pais e 

alunos como clientes. Clientes de sua prestação de serviços.  

Ora, a mercadoria força de trabalho é a mercadoria 

mais importante do capitalismo. A mercadoria que tem a 

capacidade de produzir outras mercadorias, inclusive 

máquinas e equipamentos, que são usados pelos próprios 

trabalhadores, em diversas ocupações e atividades. Ao 

contrário de todas as outras mercadorias que são consumidas 

ou se depreciam rapidamente, ela pode ser valorizada 

infinitamente, na medida em que se aproprie de 

conhecimentos e mais conhecimentos –  daí a  ideologia do 

aprender a aprender. É por isso que a apropriação de 

conhecimentos não é universal, que o estudo é negado a 
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parcela considerável da população, e o acesso à universidade 

pública é restri to às eli tes econômicos, polít icas e culturais. 

As vagas oferecidas pelos cursos de graduação são ocupadas 

de acordo com o poder aquisitivo das classes sociais.  

Então a atividade docente é trabalho, trabalho 

pedagógico. Valoriza, aprimora, qualifica a mercadoria 

força de trabalho. Quanto mais os docentes se apro priem de 

conhecimentos mais têm condições de enriquecerem a si  e os 

discentes. Quanto mais se dediquem aos estudos e pesquisas 

mais se enriquecem e, como possibilidade e em potencial,  a 

própria sociedade. Mas apropriação de conhecimentos 

científicos, aqueles que contribuem para desenvolver as 

tecnologias e aperfeiçoar as técnicas.  

No final do processo de escolarização aparece a força 

de trabalho valorizada pela apropriação de conhecimentos, 

na forma de capital  variável, pronta para ser expropriada de 

seus conhecimentos pelo capital ,  tão logo assine o contrato 

de trabalho e põe-se a trabalho. Nestas circunstâncias o ser 

humano se transfigura em uma coisa, em uma forma social, 

a forma mercadoria profissional. Forma inteligível no 

mercado de trabalho. Este merc ado ignora absolutamente as 

pessoas com seus nomes e sobrenomes. A linguagem do 

mercado de trabalho é a l inguagem das mercadorias 

humanas, nomeadas de profissionais.  

A expropriação dos conhecimentos da força de 

trabalho pelo capital  implica na transferênci a desses 

conhecimentos, acumulados durante o processo de 

escolarização, na escola, às mercadorias produzidas nas 

empresas. Mas a empresa também faz treinamento da força 

de trabalho. Complementa aquela formação, qualificação, 

valorização, enriquecimento promovidos pelas unidades de 

produção, socialização e apropriação social de 

conhecimentos. 

No final, o professor, a t ia ou educador que conheciam 



-  110  -  

a pessoa João e Maria, como sabiam e chamavam pelo nome 

todos os alunos que ingressavam no maternal (início do 

processo de formação da mercadoria força de trabalho); 

pessoas João e Maria, que depois passam para uma formação 

seguinte, o jardim de infância, no qual continua o trabalho 

de forma as forças de trabalho bebês, as mercadorias bebês; 

que numa etapa subsequente passa para a pré-escola, a 

educação básica, e assim sucessivamente. Até que, já no 

final do ensino médio, numa sociedade capitalista do 

conhecimento, organizada por formas sociais específicas, 

chamadas de profissões, os nomes próprios perdem o sentido 

para os nomes técnicos: técnicos em contabilidade, 

administração, mecânico, industrial ,  entre outros. Já no 

Ensino Médio todos almejam o nome de mercadorias 

existentes no mercado, e passam a desprezar os seus nomes 

e sobrenomes. Os nomes que ganham sentido s ão agora 

nomes populares difundidos no mercado de trabalho, as 

profissões e os profissionais valorizados neste mercado. E é 

o que todos querem ser, porque já não há sentido ser outra 

coisa: João, Maria, etc. Novas identidades são desejadas e 

internalizadas na escolarização do Ensino Médio e Ensino 

Superior. O fetichismo está aqui, neste momento decisivo 

dos jovens. E se seus nomes próprios (os Silva, os Souza, 

etc.) nunca lhes deram status, agora muito menos.  

O que dá status é o nome das mercadorias que cir culam 

com pompa no mercado de trabalho: médico, advogado, 

engenheiro, analista de sistema, dentista, entre outras. Há 

nomes de mercadorias que gozam de pequeno status: 

farmacêutico, biólogo, químico, psicólogo, enfermeiro, 

economista, administrador, contad or, entre outros. Mas 

existem nomes de mercadorias que, sinceramente, se rechaça 

veementemente, mas é melhor do que nada: pedagogo ou 

qualquer l icenciatura (matemática, geografia, história, 

fi losofia entre outras). E há nomes de mercadorias 
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completamente desprezíveis, cujos certificados e diplomas 

se conseguem nos cursos de graduação: fi lósofo, historiador, 

cientista social,  entre outros.  

Uma coisa é cursar medicina e ser chamado de médico 

ou advogado, mesmo que o coeficiente de rendimento e o 

aprendizado seja fraco; outra coisa é ser chamado de 

filósofo, e mesmo com o tí tulo de doutor. O capitalista, 

empresário que investe capital em hospital  ou qualquer outra 

empresa que lhe rende lucros, sempre se pergunta antes de 

comparar, selecionar e contratar, os ass alariados, 

mercadoria humana entre as disponíveis no mercado: que 

conhecimentos essas mercadorias têm para elevar a produção 

das suas mercadorias? Eles têm capacidade de aumentar as 

vendas das minhas mercadorias? Dominam tecnologias de 

forma adequada? O certificado que qualifica esta mercadoria 

(advogado, biólogo, psicólogo,  economista, farmacêutico, 

entre outras) foi emitido por que universidade? As 

mercadorias (docentes) que vendem sua força de trabalho 

fazem pesquisa, têm laboratórios disponíveis para el es se 

especializarem, quantos doutores existem nestas 

insti tuições? 

O professor depois de mais de 25 anos, sem ver o aluno 

João, encontra-o por acaso, no ônibus, e diz: -Eu te conheço? 

-Você é o João? -Aquele menino arteiro, elétrico? –Nossa, 

como você está grande? -Que homem bonito você se tornou: 

Malhado!, Musculoso, muito bem, cuidando da saúde! E João 

diz: -  Professora . . .  agora eu sou  advogado, sou dotô! E eles 

então riem e se abraçam, lembram do passado e se vão.  

Pois é, houve uma grande transfiguraçã o do João. João 

agora, todo orgulhoso, exige que seja chamado de dotô! Isto  

é, de mercadoria advogado. Agora ele pertence a população 

economicamente ativa. Isso é deveras importante para ele! 

Seus pais também estão orgulhos. Aliás, os vizinhos olham 

para ele de outra forma, com distinção. Até arranjou uma 
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namorada. E galega, como imaginava. Pois é, nessa 

população economicamente ativa as pessoas passam a se 

chamar mercadorias, e cheias de pompa, dão orgulho e 

alegria a quem atribui valor a esta nova personi ficação. Esta 

personificação faze as pessoas estufarem o peito e seguirem, 

assim, suas vidas.  

Mas voltando as figuras 2 e 3, observamos também o 

que estão presentes no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. Não é mais a natureza in natura  como a terra, 

no caso da figura 1, mas a natureza transformada. Quadro, 

giz,  l ivros, mesas, cadeiras, estantes. Notamos também que 

docentes e discentes também estão vestidos. Estão distantes 

do campo onde se produz hortaliças, legumes, carnes, leite e 

muitos outros gêneros alimentícios. Isto significa que 

enquanto a escolarização, o trabalho pedagógico, valoriza a 

mercadoria força de trabalho, essa mercadoria quando 

qualificada produz tudo aquilo que os sujeitos pedagógicos 

demandam. A sociedade é, assim, um ciclo. O trabalho 

pedagógico também faz parte do que Marx chama de 

“trabalho social total”. Ele participa, com o trabalho 

pedagógico, do intercambio universal. Os livros e artigos 

que publica como resultados de suas pesquisas, circulam na 

internet, em revistas, sí t ios, plataformas, e no mundo.  

Desta forma, os sujeitos pedagógicos se relacionam 

com os marceneiros quando usam as mesas e carteiras que 

eles produzem, e os marceneiros se relacionam com os 

sujeitos pedagógicos quando eles, seus fi lhos ou paren tes se 

apropriam dos conhecimentos socializados pelos 

professores. Acontece o mesmo com todas as “atividades 

humanas sensíveis”, ainda que metamorfoseadas em 

profissões e ocupações. Os conhecimentos produzidos pelo 

trabalho pedagógico podem ser apropriados  pelos 

marceneiros e muitos outros. Pode ser que os conhecimentos 

sejam apropriados indiretamente, através da sua 
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incorporação em uma máquina produzida por um engenheiro. 

Ou incorporado por um administrador a uma forma de 

organizar, racionalizar e gerir as  atividades desenvolvidas 

pelos trabalhadores de determinada empresa e até das 

escolas. 

Enfim, não podemos restringir o trabalho pedagógico 

ao espaço da escola, tampouco as quatro paredes da sala de 

aula, ele é ubíquo, universal, e constitui o gênero human o. 

O administrador que desenvolve novos processos de 

organização empresarial  e o engenheiro que desenvolve 

novas tecnologias e equipamentos podem fazê -lo porque 

aprenderam a fazer pesquisa na universidade com 

pesquisadores experientes; que, por sua vez, ap renderam 

com outros, e estes com outros, numa cadeia interminável. 

Isto é sociedade e, na nossa forma de ver, temos também que 

dispor de teorias para entender a sua dinâmica e seu 

movimento, para que façamos uma sociedade melhor do que 

esta que nos transfigura, da t ia ao professor de pós -

graduação, com quem compartilhamos muito de nossa 

infância e juventude, em coisas: advogados, médicos, 

engenheiros, biólogos, psicólogos, professores,  

pesquisadores /. . . /,  simples mercadorias. E depois de 

adultos, depois de  nos habituarmos a ver o mundo tal  como 

revelado pela nossa escola, universidade, igreja e família, é 

difícil  mudar a visão. Então nos conformamos em 

personificar essas coisas, as profissões, e seguir a vida como 

qualquer pessoa. 

É difícil , ainda, admitir que as atividades realizadas 

pelos sujeitos pedagógicos, docentes e discentes, sejam 

trabalho. E que o trabalho pedagógico produz a mercadoria 

força de trabalho. Na verdade, promove o seu 

aperfeiçoamento, o seu enriquecimento, a sua valorização e 

sua quali ficação. Mas esperamos ter caracterizado o nosso 

ponto de vista para poder discuti -lo. Esperamos aperfeiçoá-
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lo, mas quem sabe, inclusive esquecê -lo. Concluamos essa 

nossa tentativa de caracterização do trabalho pedagógico.  

Nas figuras 2 e 3 vemos represent ações das 

temporalidades do trabalho pedagógico. A imagem 2 mostra 

o encontro didático e pedagógico entre docentes e discentes. 

E a imagem 3 os discentes estudando. Mas as figuras omitem 

processos sociais importantes que não são vistos facilmente, 

se nos f ixarmos unicamente nas imagens postas. Processos 

sociais invisíveis que passamos a enumerar:  

1º Os agricultores da figura 1 e o docente da figura 2 

t iveram que se escolarizar para realizarem as 

atividades que desenvolvem. Senão formalmente, na 

escola, pelo menos informalmente, ou na família ou 

trabalhando, desde sempre, com pessoas que 

desenvolveram saberes trabalhando em determinada 

atividade, e desde a infância. Mas há distinção na 

qualidade do trabalho daqueles que aprenderam um 

ofício tendo como pressuposto a escolarização 

formal, daqueles que não tiveram acesso a ela. Seja 

como for, eles t iveram que aprender as atividades que 

fazem. Eles fazem o que sabem, e este saber tem que 

ser apropriado; 

2º O saber da figura 2, do docente, trabalho intelectual, 

parece  mais complexo do que o da figura 1, dos 

agricultores, trabalho simples, manual. O docente 

para lecionar tem que aprender os conteúdos de sua 

disciplina. O que pressupõe dedicação de muitas 

horas à apropriação de conhecimentos. É necessário 

também saber apropriar e socializar conhecimentos 

contidos nos trabalhos acadêmicos e l ivros didáticos, 

através de estudos sistemáticos ou adquiridos 

arbitrariamente, no improviso. Mesmo neste caso é 

exigido atenção aos processos e resultados 

alcançados com a docência , as atividades educativas 
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que realiza. Se está conseguindo socializar 

conhecimentos e motivar os estudantes produzirem e 

aperfeiçoarem a apropriação, e assim por diante. Mas 

do que as atividades desenvolvidas em sala de aula 

são a produção e apropriação de conhecimentos, que 

enriquecem e agregam valor à força de trabalho 

discente. Isso as figuras não mostram;  

3º As figuras também não mostram a divisão 

sociotécnica do trabalho pedagógico, os vínculos do 

processo de escolarização com o mercado de trabalho 

humano, mercado onde os seres humanos circulam 

como mercadorias, e as atividades desenvolvidas por 

cada especialista. Estes se dedicam a sistematizar os 

conhecimentos existentes, construídos 

historicamente. E assim contribuem para os 

conhecimentos avançarem e se atualizarem. 

Conhecimentos que se transformam em inovações 

tecnológicas de produtos e processos, em descobertas 

de novas técnicas, e no aperfeiçoamento de ambas: 

das técnicas e tecnologias. A ciência e a pesquisa têm 

esse compromisso e há recursos que  fomentam essa 

iniciativa, porque é através delas que ocorrem o 

“aprimoramento da força de trabalho”. Assim, quanto 

maior investimento às atividades científicas: estudos 

e pesquisas, mais as nações se enriquecem, porque 

qualificam e valorizam a força de trabalho. O próprio 

mercado de trabalho valoriza o trabalho qualificado 

desta forma. Seleciona àqueles que mais se 

dedicaram à apropriação de conhecimentos, porque 

sabem que força de trabalho qualificada implica em 

maior produtividade, maior lucro e acumulaç ão de 

capital .  A força de trabalho qualificada, no processo 

de escolarização: do ensino básico à pós -graduação 

strictu sensu ,  se transfigura em agricultor, 
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engenheiro, médico, professor e pesquisador 

universitário, entre outras “profissões”, responsáveis 

por manterem o abastecimento, serviços, comércio, 

indústrias, etc.,  das cidades, em funcionamento. Não 

é por acaso que Marx chamou a força de trabalho de 

capital  vivo e capital  variável.  

 

Essa caracterização é salutar quando pensamos na 

possibilidade não só  de transformar a escola, mas como ela 

pode contribuir para a transformação da sociedade. Na 

verdade, quando se transforma a escola está se 

transformando a sociedade, e de uma forma imprevista, 

porque há transformações que regridem e criam obstáculos 

para emancipação humana. Hoje quase não há aquele ou 

aquela que não frequentou escola. Além de ser um 

imperativo legal matricular os fi lhos. Ninguém imagina o 

contrário! Pensar sobre a escolarização, admitindo a 

modernidade, o conhecimento e a teoria social,  da  forma 

como fazemos, pode contribuir de algum modo.  

Nossa hipótese é que qualquer reforma ou mudança 

educacional que desconsidere as características 

contemporâneas do trabalho pedagógico desliza, sem crít ica 

ou qualquer resistência, para a ideologia da 

profissionalização (FREIDSON, 1990). Isto é, a sujeição dos 

docentes e discentes ao metabolismo do capital .  O que 

significa, em outros termos, a perda da sua autonomia 

intelectual. Nesse caso, reduz-se o trabalho pedagógico a 

uma atividade de transmissão do saber, necessário ao sistema 

de socialização de conhecimentos; e anula -se, ainda que 

temporariamente, a possibilidade da construção e 

reconstrução intelectual autônoma dos sujeitos pedagógicos, 

pelo estudo e pesquisa, o trabalho pedagógico. Essa anulação 

dificulta mover o trabalho pedagógico contra o capital .  Vale 

dizer, contribuir com o projeto emancipatório na 
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modernidade. 

No quinto item do quarto ensaio explicitamos as 

transformações que ocorrem no remodelamento da categoria 

trabalho pedagógico, quando no s deslocamos da estrutura 

ontológica do trabalho humano para a estrutura ontológica 

do trabalho pedagógica. Em ambas as perspectivas as 

categorias teleologia e causalidade são discutidas em 

profundidade, respeitando os planos de sociabilidade 

primária e secundária. 

No sexto item retomamos as formulações anteriores 

para aproximar e diferenciar, crit icamente, as categorias 

trabalho humano e trabalho pedagógico. E, por último, dando 

sequência a essa conceituação da categoria trabalho 

pedagógico e, por conseguinte, sua diferenciação em 

comparação a outras categorias, no item sete, questionamos 

as formulações que generalizam o modelo originário do 

trabalho humano a todas as formas concretas de trabalho. O 

modelo originário é histórico, vale dizer, localizado 

espacialmente, portanto se l imita a explicar as formas de 

trabalho ainda relacionadas diretamente a transformação da 

natureza. Admitir que as demais atividades laborais, que se 

realizam distantes do contato com a natureza, não seja 

trabalho, não é razoável. Não podemos afirmar sobre outras 

atividades, mas o trabalho pedagógico, tal  como o 

compreendemos, atende todos os requisitos categoriais 

atribuídos por Marx, Engels e, de certa forma Lukács, ao 

conceito de trabalho.  
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ENSAIO IV 
 

CRÍTICA À IMATERIALIDADE DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Ciro Bezerra  

Sandra Regina Paz  

 

Nas três últimas décadas do século vinte, decorrente 

de contínuas erupções de inovações tecnológicas, que 

jorravam desde o período entre Guerras na indústria 

armamentista de destruição em massa, intensif icou-se o 

ri tmo do desenvolvimento das forças produtivas, 

impulsionado pela mobilização da ciência como estratégia 

de acumulação de capital . Tal fato revelou quanto educação 

e desenvolvimento estão interligados. Esse entrelaçamento 

acabou resultando na necessidade de se elaborar polít icas 

educacionais para promover o desenvolvimento econômico 

do capitalismo. Aos poucos as “organizações culturais 

sociais”, que inclui as instituições escolares, embutida no 

coração do sistema cultural dos Estados Nacionais 

(GRAMSCI, 1980), se manifestaram como componentes 

fundamentais naquele lócus  em que as pessoas circulam 

como mercadorias: no mercado de trabalho.  

Nesse contexto histórico emergiu um importante 

campo de pesquisa, preocupado com a qualificação ou 

valorização da  força de trabalho, sobretudo, na disciplina 

trabalho e educação. Talvez, hoje, com a terceira revolução 

industrial  no capitalismo, e a relevância que o conhecimento 

vem assumindo, seja mais pertinente denominá -lo de 

trabalho e conhecimento. Particularment e, preferimos tratá -
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lo por trabalho e riqueza. Não que as preocupações destas 

relações fossem desconhecidas. Elas se fazem latentes, 

historicamente, desde 1.100 a.C. 73.  Mas, acedeu à 

consciência histórica, após Adam Smith ter rejeitado as 

teorias fisiocratas e mercantilistas, que postulavam serem as 

riquezas resultado da agricultura ou saldo positivo na 

balança comercial de ouro e prata, e ter argumentado, 

explicitamente, que a fonte da Riqueza das Nações é o 

trabalho humano, o que inclui o trabalho do agric ultor, 

sobretudo, o do campesinato. Postulou o trabalho como fonte 

invariável de valor. Em outras palavras, afirmou, de forma 

categórica, que “o aprimoramento das forças produtivas do 

trabalho” é o princípio basilar para se produzir as riquezas 

das Nações .  Muito mais radical do que Adam Smith, 

Hodgskin afirmou: 

 

O trabalho dos pais produz e compra –  com aqui lo 

que recebem como salário –  todo al imento e 

roupas que a nova geração de trabalhadores  

ut i l iza,  enquanto aprendem aqueles of ícios por  

meio dos quais,  doravante,  produzi rão todas as 

riquezas 74 da sociedade.  Para a criação e 

educação de todos os f uturos trabalhadores  

(naturalmente,  não me ref iro à educação l ivresca,  

que const i tui  a  parte menos út i l de tudo que 

precisam aprender) .  Seus pais não possuem 

estoque armazenado além de sua própria 

qual i f icação prát ica.  Sob a fo r t e inf luênc ia da 

a fe ição  natura l e  do  amor  pat erno,  preparam,  po r 

meio  de sua labuta cont inuada,  d ia após dia e anos 

após anos,  durante todo o  longo  per íodo da 

pr imeira e da segunda infânc ia  de seus  

descendentes,  esses futuros t raba lhadores que os 

sucederão  em sua labuta e em sua dura jo rnada,  

mas que herdarão sua fo rça produt iva e serão o 

que e les são  agora –  o s pr inc ipa is es t eios do 

ed if íc io  soc ia l 75 (HODGSKIN,  1986,  p .  319,  gr ifo 

nosso ) .  
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A singularidade desse campo de conhecimento ganhou 

destaque e se ampliou e aprofundou na modernidade. No 

século XX, evoluiu para o confronto entre educação 

propedêutica e educação técnica e profissional. A hegemonia 

da ideologia da profissionalização criou as possibilidades da 

formulação da teoria do capital humano e suas 

consequências polít icas: o desenvolvimento econômico e seu 

discurso (BECKER, 1993 e SCHULTZ, 1973). Não faltaram 

crít icas a essa teoria que atribui ao investimento em capital 

humano, isto é , na escolarização, na ciência e tecnologia, na 

pesquisa e desenvolvimento, e na inovação técnica em 

processos e produtos, o papel decisivo para o 

desenvolvimento econômico capitalista.  

Com Schultz, em termos macroeconômicos, a 

educação foi admitida como variável da equação produtiva. 

Além dos recursos naturais, das tecnologias e do trabalho, 

passou-se a admitir a educação escolar como pressuposto 

para a produção das riquezas e desenvolvimento dos países. 

A escolarização passou a ser socioterritorializada c omo 

antídoto e panaceia à miséria e pobreza reinantes no mundo 

desorganizado pela dinâmica sócio destrutiva do capital .  

O fato é que, simbolicamente, e de forma ainda mais 

radical no século XXI, certificados e diplomas passaram a 

ser as únicas formas de legitimação da distribuição do poder 

e das riquezas, e é em torno desta problemática que 

desenvolveremos a crít ica à economia polít ica do trabalho 

pedagógico76 (BEZERRA & PAZ, 2010).  

O trabalho pedagógico é uma atividade imprescindível 

ao enriquecimento da força de trabalho docente e discente 

(BEZERRA, 2009). Nesse sentido, é fundamental enfatizar 

as múltiplas temporalidades e espacialidades do trabalho 

pedagógico; aquelas de maior relevância na valorização e 

enriquecimento do trabalho pedagógico, visando dem onstrar 
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o peso relativo de cada uma delas no processo de 

enriquecimento da “força produtiva do trabalho”.  

Hipotetizamos que o esclarecimento deste fato 

permitirá os sujeitos pedagógicos estabelecerem 

prioridades, considerando os tempos e espaços pedagógico s 

específicos, no processo do trabalho pedagógico, que 

desenvolvem as potencialidades humanas (culturais) e, 

simultaneamente, enriquecem as capacidades produtivas 

(laborais). De forma que cultura e trabalho são dimensões 

marcadas pela indissociabilidade no  processo de trabalho e 

valorização da força de trabalho, em diferentes escalas, 

momentos e dimensões de sua realização.  

Por ser o trabalho pedagógico uma atividade realizada 

por sujeitos pedagógicos: docentes e discentes, mediados 

por outras formas de trabalho que lhe dão suporte  na 

produção, socialização e apropriação social de 

conhecimentos, numa intricada divisão socioté cnica do 

trabalho, o objeto da educação se revela aparentemente 

difuso, na complexa realização do trabalho pedagógico. A 

delimitação deste objeto, no campo do trabalho e riqueza, 

está inegavelmente associada à luta polít ica entre diversas 

correntes de pensamento. Bourdieu (1976), com a 

formulação de “campo científico”, demonstrou que tais lutas 

e disputas estão relacionadas ao exercício do poder 

simbólico. A “pedagogia bancária” propõe o aluno como 

objeto; as correntes interacionistas, valorizam em suas 

abordagens educacionais a relação entre professor e aluno; 

nós propomos o conhecimento como objeto mediador do 

trabalho pedagógico e, portanto, de investigação, porque 

entendemos ser ele o elemento em torno do qual se processa, 

praticamente, a totalidade das relações sociais que 

condicionam as práticas pedagógicas; ele define 

propriamente o território da educação escolar. Esclarecemos 

que neste território os docentes e discentes são sujeitos e 
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atuam sobre o conhecimento, através de um trabalho social 

cooperativo, que exige reciprocidade dos envolvidos para se 

alcançar seus interesses e objetivos imanentes ao processo 

pedagógico. Isto o difere de diversos modos de trabalho 

humano. Porém, não o exime, no capitalismo, de subsumir -

se à dinâmica do capital ,  à sua re produção sociometabólica.  

Com o propósito de compreendermos a materialidade 

do trabalho pedagógico na contemporaneidade, buscaremos 

ao longo do texto, problematizar como relevantes autores 

brasileiros têm compreendido e problematizado a questão do 

trabalho pedagógico e suas diversas implicações teóricas e 

metodológicas. Pretendemos nesse ensaio trazer à tona as 

reflexões e análises de Vitor Paro (2000) e Saviani (2008a, 

2008b, 1988). Alertamos que há correntes teóricas, 

marxistas, que afirmam, categoricame nte, que as atividades 

realizadas pelos sujeitos pedagógicos não são trabalho, mas 

serviço ou práxis;  portanto, esta é uma questão que está 

longe de alcançar consenso. Nossa pretensão não é esgotar 

as possibilidades de análise, mas participar deste debate;  

enfatizar a importância da categoria trabalho pedagógico nas 

relações que se forjam na produção, socialização e 

apropriação social do conhecimento.  

O principal argumento defendido por nós, é que a 

formação da personalidade forjada no trabalho pedagógico 

durante a escolarização é norteada pela dinâmica do capital, 

que se desdobra no território. Esse processo revela uma das 

faces fundamentais do processo de dominação na sociedade 

contemporânea. A dominação é, simultaneamente, material 

e simbólica. Neste tipo  de escolarização processa -se a 

coisificação das pessoas em mercadorias, isto é, as pessoas 

personificam formas sociais específicas, nit idamente 

capitalistas: entram como pessoas e saem diplomadas como 

médicos, advogados, pedagogos, sociólogos, economistas , 

etc.,  em geral, profissionais qualificados, que comercializam 
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sua força de trabalho enriquecida, valorizada, e assim 

qualificada, no mercado humano de trabalho. Esta é a 

contradição fundamental do processo de escolarização: ao 

mesmo tempo em que valoriza  a força de trabalho socializa 

princípios, valores e ideologias, necessários à reprodução 

sociometabólica do capital ,  no território; adequando e 

adaptando homens e mulheres às estruturas do capitalismo 

no século XXI, o que envolve, a um só tempo, infraestr utura 

e superestrutura; ou melhor, o processo de escolarização é 

aquele em que se revela, mais claramente, como a 

infraestrutura se superestrutura e a superestrutura se 

infraestrutura. É esta dialética negativa, da humanização do 

ser humano, outrora fetichizada pela teoria do capital 

humano, que procuramos neste texto enunciar.  

 

  TRABALHO PEDAGÓGICO E CONHECIMENTO: diversos 

olhares e campos de invest igação  

 

Entre as críticas persistentes à teoria do capital 

humano destaca-se o clássico da teoria educacional 

brasileira A Produtividade da Escola Improdutiva ,  de 

Gaudêncio Frigotto (1989). O impacto desta obra na 

educação brasileira foi contundente. Mais do que contribuir 

com as mais diversas pesquisas no campo dos fundamentos 

da educação na década de oitenta e n oventa, tornou mais 

clara e distinta a complexa trama entre sociedade e 

educação, particularmente, entre economia ou o complexo 

do trabalho e a educação. A teoria do capital  humano aparece 

apenas como um tema específico, crít ico para muitas 

interpretações,  dentro do vasto campo do trabalho e 

educação, elevado a objeto e unidade de estudo.  

Outra importante contribuição foi à coletânea 

organizada por Tadeu da  Silva (1991) que reflete bem o 

espírito da época. As diferentes reflexões desta coletânea 
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buscam, de diferentes ângulos, delinear e tornar visível os 

vínculos entre trabalho e educação. Relações teoricamente 

analisadas por Hodgskin e Smith, ainda no século XIX. É 

preciso ter claro que todas essas questões e problemáticas, o 

objeto propriamente dito, si tuam-se no campo teórico, 

fi losófico e metodológico da Crítica da Economia Polít ica77, 

que compreende a educação escolar e, sobretudo, a análise 

do trabalho pedagógico.  

Na origem, esta corrente educacional brasileira 

enfrentou abordagens corporativas, que def endiam pertencer 

este objeto às Ciências Econômicas, como registra a obra de 

Salm (1980). Diferentes intelectuais de diferentes matizes 

das Ciências Humanas e Sociais provaram o contrário. 

Trabalho e educação, desde então, mais do que pertencer à 

economia da educação é um campo de investigação aberto às 

diferentes ciências humanas. Constitui,  mesmo, um dos 

principais campos dos fundamentos da educação na 

contemporaneidade.  

Outro campo que abraçou esse objeto, próprio ao 

âmbito da Crítica da Economia Polít ica  foi,  em princípio, a 

Administração de Sistemas Educacionais ,  que evoluiu, 

posteriormente, para Administração Escolar, atualmente 

denominada de gestão escolar. Paro (1986 e 2010), por 

exemplo, crit ica os teóricos que propõe aplicar os 

procedimentos empresariais que objetivam a expropriação 

do mais-valor à gestão escolar;  isto é, que defendem a 

sujeição da escola aos mecanismos lógicos do custo -

benefício e do controle técnico e burocrático. Critica, de 

forma contundente, a concepção administrativa dos recur sos 

humanos, que concebe o ser humano como recurso.  

Para muitos as concepções empresariais poderiam 

contribuir para elevar a eficiência da organização escolar, 

mediante a elevação da produtividade do trabalho docente. 

O que significaria submeter à gestão e scolar e o trabalho 
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intelectual, dos docentes e discentes, às regras do MINIMAX  

–  minimização dos custos e maximização dos lucros e 

resultados. Esta perspectiva não apenas criou as bases de 

justificação da precarização, degradação e exploração do 

trabalho pedagógico, como legitimou os discursos que 

passaram a reivindicar a privatização e controle da rede 

escolar e, por conseguinte, promover a proletarização do 

trabalho docente.  

Vitor H.  Paro, na sua análise, não se l imita a tratar da 

gestão escolar. Como es ta é, sobretudo, gestão do trabalho 

pedagógico, sente a necessidade de caracterizar a “natureza 

do trabalho pedagógico”. Assim intencionado, estabelece um 

diálogo crítico com os escritos de Saviani (2008b, 1988) 

sobre a conceituação do trabalho pedagógico (PARO, 2000, 

pp. 11 a 22).  

É sobejamente conhecido, como demonstra a análise 

de Paro, que Saviani situa “a educação na categoria do 

trabalho não-material” ou imaterial .  Ao posicionar as 

atividades docentes como “imaterial” Saviani, para Paro, 

acaba incorporando pressupostos contraditórios, que ao 

contrário de esclarecer a singularidade da atividade 

pedagógica compromete sua teoria. Um desses pressupostos 

“diz respeito às atividades em que o produto não se separa 

do ato de produção”. Ora, por mera coincidênc ia, diz Paro, 

isso ocorre com a aula, na qual “o ato de produção e o ato 

de consumo imbricam-se”. A questão é que o trabalho 

pedagógico não se reduz a aula e a ensino. As universidades 

brasileiras consagraram historicamente a visão que este 

trabalho é marcado, no mínimo, por três dimensões: 

pesquisa, ensino e extensão.  

Na visão de Paro (2000), com essa compreensão de 

trabalho pedagógico, Saviani (2008b, 1988) parece reduzi -

lo ao tempo/espaço que se materializa na hora aula. Nesta “a 

atividade de ensino, a aula [. . .]  é alguma coisa que supõe, ao 
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mesmo tempo, a presença do professor e a presença do 

aluno”. É importante observar que nesta compreensão de 

Saviani, aludida por Paro, a mediação que justifica a 

interação dos sujeitos pedagógicos, o conhecimento, não  se 

faz presente, é indiferente.  

Presença que também é secundarizada por Paro. Este 

parece confundir conteúdo escolar com conhecimento 

científico, e elege a “cultura em geral” como o objeto a ser 

socializado pela educação escolar. Esta confusão impede -o 

de ganhar consciência da especificidade da relação entre 

conhecimento e riqueza, na sociedade do capital .  Não que os 

conteúdos escolares não sejam conhecimento. O são de 

algum modo. Mas estes têm a sua especificidade, e não se 

confundem com aquele, necessári o à produção de 

comodidades, tecnologias, inovações e valores de uso. Além 

disso, Paro desconhece –  às vezes parece rejeitar –  o fato 

dos conteúdos escolares enriquecerem a força de trabalho 

discente. Força de trabalho, claro, em potencial,  até elevar -

se à População Economicamente Ativa  (PEA).  

O desconhecimento da dialética marxiana (LUKÁCS, 

2013, pp. 41-157; MÈZÀROS, 2013) entre forma social e 

relações sociais de produção e, consequentemente, do 

pressuposto da personificação das formas sociais que põe em 

movimento as relações sociais, impede Paro de apreender as 

formas sociais concretas do trabalho pedagógico, como 

subjetividade do capital .  Apreende os sujeitos pedagógicos,  

tão somente, como um dado imediato, como aparência 

fenomênica ou forma genérica e abstrata do educador e 

educando. Não vê que essas formas sociais são apenas a 

“pele” ou “epiderme social” do conteúdo que a força de 

trabalho assume nas relações capitalistas de produção, 

socialização e apropriação social dos conhecimentos, nas 

unidades escolares. Ora, prioridade do capital  no “processo 

pedagógico” é a valorização da força de trabalho que, como 
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conclusão da formação escolar, deve ser certificada e 

qualificada como profissional. A grande virtude dos escritos 

de Vitor Henrique Paro (2000, 2006) ,  sobre a “natureza do 

trabalho pedagógico”, é ter afirmado, como poucos, que o 

trabalho pedagógico incide, radicalmente, na personalidade 

dos sujeitos pedagógicos.  

A escola profissionaliza educadores e educandos e, o 

que ocorre, concomitantemente, valoriza a força de trabalho 

neste processo. Ao mesmo tempo em que subsumi o ser 

humano nestas formas sociais –  as profissões – ,  o sistema 

capitalista legitima o processo de distribuição do poder e das 

riquezas, disponíveis no mercado, através do enriquecimento 

da força de trabalho; desperta, inclusive, a vontade das 

pessoas a se profissionalizarem e assumir compromissos 

insti tucionais: jurídicos e ideológicos. Deste modo, liga a 

subjetividade das pessoas à objetividade do sistema capital .   

Escolariza-se, neste processo, a força de trabalho 

potencial que possibili tará, no futuro próximo, a valorização 

do capital ,  nas organizações econômicas capitalistas 

(estatais e/ou privadas –  com ou sem fins lucrativos, 

inclusive as fi lantrópicas). Aliás, o capital  é valorizado 

desde a escola, já que estudante é força de trabalho em 

potencial,  isto é, capital  variável em processo de 

aprimoramento pela apropriação de conhecimentos.  

A força de trabalho, então, não se configura 

simplesmente como “energia, músculos, cérebros, etc., 

humanos”. Esta é apenas uma visão “ontologizada”, 

naturalista e abstrata, da força de trabalho. Conforme 

Moishe Postone (2006) esta visão corresponde a uma 

interpretação específica, que ele enuncia como “marxismo 

tradicional”. O capital  vivo, a  força de tra balho, é 

continuamente ampliado e forjado nas unidades de 

apropriação social de conhecimentos. Em volume sempre 

maior do que as necessidades das organizações capitalistas; 
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o que pressiona o preço da força de trabalho, o salário, ao 

mínimo necessário à reprodução do trabalhador; pois, para 

as partidas dobradas capitalistas, salário é registrado como 

custo de produção. 

Embora a lógica da afirmação de Saviani seja 

plausível –  que o produto do trabalho pedagógico seja 

consumido imediatamente à sua produção – , 

ontologicamente não faz sentido, por isso rejeitamos a 

hipótese de o trabalho pedagógico se restringir 

exclusivamente ao tempo/espaço em que transcorre a aula. 

Como afirmamos anteriormente, ele se desdobra em 

temporalidades e espacialidades múltiplas.  

Parece razoável admitir,  com Saviani (2008b, 1988), 

que “o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e 

de seu consumo”. Mas todo ato de trabalho o é (MARX, 

1982). O problema é que, no processo do trabalho 

pedagógico, o que é produzido e consumido são 

conhecimentos apropriados, planejados e socializados pelo 

educador (tempo/espaço que antecede ao tempo/espaço da 

hora/aula), e apropriados pelos educandos (tempo/espaço 

que inclui e transcende ao tempo/espaço da hora/aula). 

Mesmo que admitamos o consumo de  conhecimentos pelos 

sujeitos pedagógicos, este seria consumo produtivo e não 

improdutivo, pois o conhecimento apropriado é acumulado e 

agregado à força de trabalho em potencial,  como valor, e não 

destruído neste ato (HODGSKIN, 1986).  

O “ato de conhecer” é, portanto, um ato complexo, 

envolve múltiplas temporalidades e espacialidades, que não 

se esgota na aula ou sala de aula. Ainda que fosse a mesma 

e única aula se verificaria a produção e apropriação ampliada 

de conhecimentos, pois est as não se esgotam na 

temporalidade e espacialidade da aula, pressupõe outras 

temporalidades e espacialidades, que não se l imitam e 

restringem às unidades escolares de origem. Enfim, a aula é 
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apenas um momento muito específico da materialização 

social do trabalho pedagógico. É a geografia crít ica ou 

radical que tem o poder de explicar como os conhecimentos 

se socioespacializam, quando apropriados pelos sujeitos 

pedagógicos, em diversos lugares de enriquecimento da 

força de trabalho.  

Mas o argumento de Saviani (2008b, 1988) é adverso. 

Na sua perspectiva “a aula é, pois, produzida e consumida 

ao mesmo tempo (produzida pelo professor e consumida 

pelos estudantes)”. Não resta dúvida, portanto, que essa 

última postulação abre brechas para se admitir os educa ndos 

como meros consumidores de aulas produzidas pelo trabalho 

docente. E, nesse caso, temos que admitir que o estudante é 

passivo ou objeto de um sujeito, enquanto o educador é ativo 

e sujeito. Se for assim, a “pedagogia bancária”, tão crit icada 

por Paulo Freire (1987), é reposta. Para quem conhece a 

perspectiva crít ica de Saviani (2008a, 2008b e 2004) essa 

interpretação parece inadmissível, mas a forma como ele 

conceitua a natureza do trabalho pedagógico, pelo menos 

nestas obras (SAVIANI, 2008b,  1988), dá  margem a 

interpretações desse t ipo. Importa, entretanto, assinalar as 

l ições que Paro (2000) extrai das postulações de Saviani. 

Sem entrar no detalhe das polêmicas que estabelece com 

Arroyo,  Sá e Mazzotta, fixemo-nos apenas na polêmica de 

Paro com Saviani , 

 

Na sociedade cap it a list a  a  au la é,  de fato ,  

cons iderada o  produto  do  processo  de educação  

esco lar .  É  a aula,  enquanto  mercador ia ,  que se 

paga no  ens ino  pr ivado 78.  É t ambém a au la que se 

t em como serviço  prest ado  pela esco la (públ ica e 

pr ivada)  e  que se ava lia  co mo boa ou ruim.  

Todavia,  um exame mais acurado  irá reve lar  que a 

au la cons ist e t ão -somente na at ividade  que dá 

o r igem ao  produto do  ens ino .  Ela não  é o  produto 

do  t raba lho ,  mas [e aqu i est á o  equívoco de Paro ] 
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o própr io  t raba lho  pedagógico 79 (PARO,  2000, p.  

32) .  

 

Embora os l imites da análise de Paro (2000) sejam 

flagrantes, como revela o texto acima, na polêmica com 

Saviani (2008b, 1988), é irrefutável suas contribuições. Ele 

procura identificar os l imites de Saviani e superá -los. A 

exposição do seu conceito de trabalho pedagógico é extenso, 

mas esclarecedor para o que nos interessa aqui: precisar o 

conceito da categoria trabalho pedagógico. Vejamos:  

 

Uma concepção da educação enquanto relação 

social  que se dá entre sujei tos com iguais 

condições no domínio da sociedade civi l  

(Gramsci)  nos revelará que o produto de tal 

processo  é  algo mais complexo do que o suposto 

por Saviani .  Entendida a educação como a 

apropriação do saber (conhecimentos,  valores,  

at i tudes,  comportamentos,  etc. ) historicamente 

produzido e a escola como uma das instâncias que 

provêem educação,  a consideração  de seu 

produto não pode rest ringir-se ao ato de 

aprender .  Neste ato,  o educando apropria -se de 

um saber que a ele é  incorporado 80.  Há,  portanto, 

algo que permanece para a lém do ato de 

aprender .  Neste sent ido,  o  educando  não se 

apresenta unicamente como consumidor.  Se se 

permite a analogia com o mundo da produção  

material,  o  aluno não é apenas consumidor do 

produto,  mas também [do] objeto de traba lho .  

Sua semelhança com o concei to de objeto de 

trabalho visto anteriormente,  f az sent ido, na 

medida em que ele é o verdadeiro objeto ‘sobre 

o qual’  se processa o trabalho pedagógico e que 

se ‘ transforma’  nesse processo ,  permanecendo 

para além dele.  As analogias com o processo de  

produção material ,  entretanto,  não podem ir 

mui to além disso.  Enquanto no processo de  

produção material  o  objeto de trabalho opõe 

resist ência a sua transformação de forma 

meramente passiva,  a  resposta do educando nesse 

processo se dá de acordo com sua especi f icidade 

humana,  que é ao mesmo tempo natural  e 
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t ranscendência do natural .  Em vista disso,  o 

papel do educando no processo de produção  

pedagógica se dá não apenas na condição de 

consumidor e de objeto  de trabalho,  mas 

também na de sujeito ,  portanto de ‘produtor’  

(ou co-produtor)  em tal at ividade .  A lém disso,  

no processo material  de produção,  as 

modi f icações imprimidas no objeto de trabalho 

são de natureza material  enquanto a 

transformação que se dá no processo  

pedagógico diz respeito à persona lidade viva do 

educando ,  pela apropriação de conhecimentos,  

at i tudes,  valores,  habi l idades,  técnicas 81,  e tc.  

(PARO,  2000,  p .  32,  gr ifo  nosso ) .  (negr ito s,  

subl inhados e it á licos,  nossos)  

 

Ainda insatisfeito com esta crít ica à Saviani, Paro 

prossegue em seus questionamentos sobre a n atureza do 

trabalho pedagógico:  

 

De qualquer forma, se o processo de trabalho 

pedagógico se real izou a contento,  consideramos  

que o educando que ‘sai’  do processo é di f erente 

daquele que aí  entrou. É esta dif erença que 

const i tui  verdadeiramente o produto da educação 

escolar 82.  A consequênc ia desse conce ito de 

produto pedagógico  é a re fut ação  da ide ia de que,  

no  processo  de t raba lho  pedagógico ,  o  produto 

não  se separa da produção 83.  Na verdade,  esta 

separação  se dá de fato,  na med ida em que,  para 

a lém do  processo,  permanece a lgo  que é ut il izado  

pe lo  educando  pe la vida a fo ra.  É clar o  que t al 

separação  não se dá nos moldes abso lutos em que 

se ver if ica na produção mater ia l.  Nest a,  há um 

int er va lo  ent re produção  e consumo,  de t al fo r ma  

que o produto se dest aca complet amente da 

produção 84.  No caso da produção pedagógica,  mas 

não  apenas imed iat amente,  já  que se est ende para 

a lém do  ato de produção  (PARO,  2000,  p.  33, 

it á l icos nossos) .  

 

Após expor e analisar a crít ica de Paro a Saviani, 

voltemos à problemática da gestã o dessa atividade laboral. 
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Há uma extensa bibliografia de posicionamentos pró e contra 

a implantação dos princípios do MINIMAX  no âmbito da 

gestão escolar. Duas crít icas merecem destaque: o  

posicionamento de Sander (1995) e o de Paro (2010 e 1986). 

Este úl timo desenvolve uma crít ica mais fecunda e 

contundente ao apanágio da educação corporativa ou 

empresarial .  A perspectiva de Paro, a nosso ver, abre 

possibilidade para as pesquisas em educação demonstrarem 

os nexos causais da “produtividade da escola improd utiva”; 

inclusive, e de forma positiva, elevar a produtividade do 

trabalho docente e reduzir custos. Paratanto, as tecnologias 

da educação e a educação à distância têm contribuído 

sobremaneira, elevando o número de salas de aulas e a 

quantidade de matrículas, sob a coordenação de tutores e não 

mais educadores85,  o que reduz significativamente o custo -

aluno. 

A plêiade dessas abordagens deu musculatura ao 

desenvolvimento do corpo teórico e metodológico da 

pedagogia das competências86 e da pedagogia do “aprender 

a aprender”, que se afirmaram nas três últimas décadas do 

século XX, e adentraram o século XXI, condicionadas pelas 

transformações e mundialização do capital .  Transformações 

que desencadearam profundas reformas no sistema 

educacional em geral e na educaçã o profissional em 

particular. 

Tão profundas foram as transformações no mundo do 

trabalho capitalista que se fez necessário um novo arcabouço 

jurídico para reestruturar a modalidade do ensino técnico e 

profissional, em proporções sistêmicas. Isto é, abarcou  tanto 

a Educação Básica como a Superior, e abriu novas l inhas de 

pesquisa nos Programas de Pós -graduação em Educação, 

Economia e Sociologia no Brasil ,  em decorrência das 

necessidades de mudar os Projetos Polít icos e Pedagógicos 

dos Cursos de Graduação; os  seus conteúdos curriculares; 
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implantação de novas disciplinas, como Profissão Docente, 

etc.;  passaram a orientar a formação de professores, inicial 

e continuada. 

As estratégias polít icas dessas pedagogias, 

desenvolvidas sob a hegemonia do neoliberalismo, 

expressam o propósito de elevar a produtividade do trabalho 

docente. Assim, em nome da qualidade total ,  da eficiência 

das atividades educativas, da gestão democrática, da redução 

do custo aluno, o capital  subsumi o trabalho educativo, em 

termos formais e reais. A problemática do custo subordinou 

a problemática pedagógico. Isto é, a qualidade educacional 

se subordinou à lógica quantitativa. Ícone desta lógica é a 

aprovação e certificação em larga escala e a 

socioterritorialização do ensino privado financiado  pelo 

Estado Nacional.  

 

  PONDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Os estudos críticos que estamos realizando tem 

contribuído para este posicionamento singular em relação às 

tendências teóricas mais expressivas no campo do trabalho e 

educação, da gestão escolar, e da crít ica à economia política 

do trabalho pedagógico: a c ompreensão do enriquecimento 

da força de trabalho potencial,  pela apropriação e 

incorporação de conhecimentos, operadas nos processos de 

escolarização. Esse enriquecimento pode ser medido, por 

exemplo, pela elevação de sinapses cerebrais ,  durante a 

realização dos atos de estudos e reflexões, com metodologia 

adequada. É o tempo dedicado as atividades intelectuais, 

sobretudo à pesquisa, que eleva a qualidade da educação. 

Admitimos, com isso, que o trabalho pedagógico possui 

todas as características do que Mar x conceituou como 

trabalho concreto. A expressão material  ou objetivação do 

trabalho pedagógico são os conhecimentos produzidos, 
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socializados e apropriados socialmente, nos diversos tempos 

e espaços pedagógicos; sobretudo naqueles que envolvem o 

desenvolvimento e organização da cultura educacional, e que 

enriquecem e valorizam a força de trabalho.  

Para além de organizar a cultura e socializar os 

conhecimentos historicamente existentes, defendemos a tese 

que o trabalho pedagógico, que se realiza em múltiplos  

tempos e espaços, é determinado pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário que enriquece a força de trabalho 

pela apropriação de conhecimentos. São as atividades 

intelectuais realizadas neste tempo que confere 

materialidade ao trabalho pedagógico, cujo  resultado é o 

enriquecimento da força de trabalho docente e discente. 

Força de trabalho que se transfigura em capital  variável, 

componente chave para produzir riquezas materiais. De 

acordo com Marx (1982), a composição orgânica do capital, 

a combinação adequada de capital  variável e capital 

constante, no processo de valorização do capital ,  põe em 

movimento a reprodução sociometabólica do capital ,  a 

“contradição em processo”.  

Para comprovar a tese que sustenta ser o trabalho 

pedagógico aquele que valoriza e /ou enriquece a força de 

trabalho propomos analisar as características do trabalho 

pedagógico e/ou educativo a partir da teoria do valor 

trabalho em Marx. Em outros termos, é preciso explorar as 

determinações geohistóricas da valorização da força de 

trabalho, que se processam nas unidades de produção e 

apropriação de conhecimentos.  

Nossa hipótese é que as atividades que se desenvolvem 

no tempo/espaço dedicado aos estudos: leitura, pesquisa, 

crít ica e escrita explicam, se tais atividades forem realizadas 

apropriadamente, de forma intensiva e sistemática, mais do 

que a aula, o grau de desenvolvimento cognitivo do ser 

humano; e, com isso o enriquecimento da força de trabalho 
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e, portanto, o enriquecimento do Estado Nacional. Estamos 

apenas repondo as teses suste ntadas por Smith e Hodgskin, 

mas em novas bases categoriais, considerando as 

transformações do século XX e XXI. E também, de certa 

forma, essas teses foram reconhecidas como plausíveis e 

desenvolvidas crit icamente por Marx e Gramsci (BEZERRA, 

2009). 

Com tais referenciais teóricos e metodológicos 

reconceituamos a qualidade e valorização do trabalho 

pedagógico. Estas têm que ser buscadas em outro lugar, 

distinto daquele que tem sido vislumbrado pelos teóricos da 

educação e órgãos de representação polít ica, co mo a 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE) ,  que atribuem a qualidade e 

valorização ao aperfeiçoamento didático do ensino e/ou 

pedagogismo da etnografia escolar e da sala de aula, por um 

lado, e a elevação de salários e co nquista da carreira 

docente, por outro, nas tri lhas do profissionalismo (TARDIF 

&, LESSARD 2005) e do corporativismo da ciência 

pedagógica (GAUTHIER, 1998; PIMENTA, 2011; FRANCO, 

2008). 

A “caixa de pandora” não se encontra na escola ou sala 

de aula, mas no “ato de conhecer”: de pesquisar, ler, 

escrever, crit icar, publicar, etc. Se encontra nos estudos 

intensivos e sistemáticos, no tempo/espaço de estudos que, 

para se realizar apropriadamente, pressupõe uma vida 

pautada na liberdade e l ibertação das necessid ades materiais 

de existência. O que tem sido negado, secularmente, às 

classes trabalhadoras.  

O fetichismo da sala de aula  esconde em vez de 

revelar, e aprofunda em vez de  superar, os problemas da 

“improdutividade da escola” e da educação popular, isto é, 

compromete ainda mais a desvalorização do trabalho 

pedagógico e a qualidade da educação. O fetichismo da sala 
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de aula e da escola  dirige o foco do problema escolar para a 

formação inicial  e continuada do docente, investindo -se 

vultosos recursos para alcança r resultados insignificantes e 

justificar, polit icamente e administrativamente, os cargos 

comissionados das Secretarias de Educação, a existência 

desse aparelho polít ico-partidário por excelência. Nesta 

contradição, a alternativa dos burocratas, tecnocrata s e 

polít icos da educação têm sido aumentar o controle sobre o 

professor, valorizando o poder dos gestores escolares e 

enfraquecendo os sujeitos pedagógicos, o que agrava o 

desastre pedagógico no capitalismo contemporâneo.  

Inverte-se a ordem de importância dos sujeitos que 

realizam o trabalho pedagógico, ao contrário de se elevar o 

poder e autoridade dos sujeitos pedagógicos (docentes e 

discentes), atribui -se esta elevação à gestão: aos cargos de 

direção, inspeção, coordenação e supervisão, justamente as 

funções de apoio e suporte do trabalho pedagógico. Podem -

se imaginar as consequências dessa política: o completo 

descompromisso dos verdadeiros sujeitos que elevam a 

qualidade e valorizam o trabalho pedagógico: se são os 

gestores que planejam e comandam ent ão que realizem o 

processo de trabalho pedagógico e executem as ações 

pedagógicas fundamentais da educação escolar;  que se 

responsabilizem pelo árduo trabalho de produzir, socializar 

e apropriar os conhecimentos na sociedade. Enquanto os 

Partidos Polít icos Empresariais persistirem dominando e 

privatizando o Estado e a política educacional, com seus 

interesses corporativos, e controlarem a autonomia dos 

sujeitos pedagógicos, parece -nos que o caos na educação 

brasileira tende a persistir e aprofundar.   



-  137  -  

ENSAIO V  

 

TRABALHO HUMANO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

 

  APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O “trabalho no mundo contemporâneo” é resultado da 

história iniciada com a civilização moderna, particularmente 

com o desenvolvimento do capitalismo. Há uma diferença 

fundamental entre modernidade e capitalismo 87.  Este é 

apenas um modo de produção hegemônico na modernidade. 

Mas foi nessa civilização que a categoria trabalho humano 

ganhou centralidade. Centralidade posta em evidência, 

sobretudo, pela teoria ontológica do ser social d e Marx e 

Lukács. Esses pensadores elevaram à consciência dos seres 

humanos as possibilidades emancipatórias abertas pelo 

trabalho humano, mas também como elas foram bloqueadas 

pelo capitalismo. Eles constataram que no capitalismo 

predomina a alienação. Nossa intenção é analisar, em linhas 

gerais, a trama capitalista de apropriação do trabalho 

humano na dinâmica da modernidade.  

Faremos uma análise singela da categoria trabalho 

humano no mundo contemporâneo, mundo que também 

compreendemos como modernidade cap italista, 

fundamentamos nossa análise na teoria ontológica do ser 

social de Lukács, tendo como pano de fundo a teoria da 

exploração capitalista de Marx.  

Por quê discutir o trabalho humano no mundo 

contemporâneo? 

O tema do trabalho humano ganhou relevância na 

modernidade com as teorias i luministas e l iberais que 
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preconizaram a justiça social e realizaram as revoluções 

burguesas em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. 

No aprofundamento discursivo que procurou explicar “ a 

origem e os fundamentos da des igualdade entre os homens” 

se chegou ao cerne de todas as injustiças: a propriedade 

privada dos meios de produção. Enunciado por Locke (1990) 

e Rousseau (1983 e 1999) esse tema ganhou novos contornos 

e sentidos nas abordagens socialistas de todos os matize s88.  

Estas, para além do discurso ,  propuseram a abolição da 

exploração capitalista baseada na propriedade privada como 

estratégia da emancipação ou libertação do ser humano.  

Assim, é pela continuidade da exploração capitalista, 

que persiste aproximadamente há três séculos89,  que a 

problemática do trabalho humano se impõe. Não há, por esse 

motivo, na contemporaneidade, tema tão polêmico como o 

trabalho humano em função da exploração capitalista e das 

desigualdades que lhe são intrínsecas.  

Dentro dessa polêmica  é inegável a contribuição do 

marxismo, não só em termos teórico -metodológicos, mas 

também polít icos. Esse é, certamente, um dos motivos da 

segregação desse tema nas Universidades, que é uma 

segregação velada ao pensamento marxista.  

O marxismo se desenvolveu historicamente não só 

para explicar os meandros da exploração capitalista, mas 

também para derrubar o capitalismo. E não se realiza a 

abolição do capitalismo governando o estado capitalista; 

regulando a cupidez, avareza e degradação do ser humano e 

da natureza pelo capital;  reformando o capitalismo; 

maquiando a exploração capitalista com “polít icas públicas” 

compensatórias –o mais correto seria chamar essas polít icas 

de polít icas estatais–  ou refundando o Estado de Bem -Estar 

Social.  Não há divergências e ntre os marxistas a esse 

respeito. Todos concordamos com a abolição da exploração 

capitalista, mas essa abolição apenas pode ser realizada pela 
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revolução social comunista. Com a ocupação das fábricas, 

escolas e repartições públicas pelos sujeitos sociais a tuantes 

em cada insti tuição e a introdução da autogestão pelos 

produtores autônomos. Somente com plena igualdade nos 

processos de tomada de decisão se pode viver a aventura da 

liberdade. O que é impossível na sociedade capitalista.  

Reconhecer a centralidade do trabalho humano no 

mundo contemporâneo não significa desconsiderar e 

desqualificar a importância de outras categorias 

estruturantes do ser social como a l inguagem, o 

inconsciente, o imaginário, o poder, a violência etc. 

Tampouco significa concordar com as teorias que reduzem o 

ser humano ao mundo do trabalho ou a esfera econômica. 

Essas crít icas ao marxismo não conseguem demolir a teoria 

do ser social de Marx e Lukács, que considera o trabalho 

humano uma categoria fundante da gênese histórica e do 

desenvolvimento do ser social.  

A prioridade que o marxismo atribui ao trabalho 

humano como constituidor do ser social não decorre de uma 

dedução lógica da razão pura, é uma condição ontológica do 

ser humano. A outra condição do ser social é o fato 

ineliminável  do ser humano pertencer a natureza. Mas na 

medida em que o ser humano transforma  a natureza para se 

reproduzir, biológica e socialmente, ele inaugura, 

simultaneamente, a história humana: a história sociocultural 

que corresponde a emancipação humana da nat ureza. Tal 

transformação é operada pelo trabalho humano.  

Essa emancipação não significa uma ruptura radical 

ou total  com a natureza. De acordo com Marx, nos 

Manuscritos econômicos e fi losóficos ,  a hipótese da ruptura 

radical entre história e natureza implica na destruição do ser 

humano90.  A cultura humana não se dissocia da natureza, mas 

com ela se imbrica, se desenvolve e se supera 91.  

Emancipação significa, aqui, a autoconstrução do ser 
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humano na interação entre teleologia e causalidade, que é 

uma característica própria do trabalho humano, quando o ser 

humano atua na natureza ou na sociedade 92.  Ela tem 

consequências no desenvolvimento da imaginação humana –

incluindo aqui as utopias– ,  no controle sobre as 

potencialidades da natureza e na conversão das forç as 

naturais a favor da humanidade.  

Esse metabolismo entre ser humano e natureza resulta 

na afirmação do gênero e universalidade do ser humano. 

Processo diretamente associado a satisfação das 

necessidades psicobiológicas e a produção do excedente 

econômico.  Por sua vez, a emancipação promovida pelo 

trabalho humano é correspondente a produção do excedente 

econômico e a criação de tempo livre, o que permite o 

desenvolvimento das potencialidades, da fruição e da 

imaginação humanas 93.  

A continuidade histórica ou reprodução do ser social 

exige a reconfiguração do tempo e do espaço históricos 94.  

Estes foram impactados pela humanização da natureza 

mediada pelo trabalho humano. A humanização do tempo e 

do espaço naturais também contribuiu para tornar real o 

mundo humano e a humanidade –o que também podemos 

entender como cultura, uma vez que o ser humano passou a 

contar, desenhar e inventar objetos e instrumentos a partir 

do mundo orgânico e inorgânico.  

Em outras palavras, o trabalho humano quebrou a 

contiguidade do tempo e imprimiu a distância, a longevidade 

e a infinitude; quebrou o horizonte do espaço e imprimiu o 

lugar, a região e a territorialidade. Com tais impressões o 

ser humano se desprendeu da natureza para forjar, 

conscientemente, diversas formas de sociabilida de. 

Desprendimento que gerou diversas ideias de tempo, espaço 

e medidas. E mais: a possibilidade do raciocínio abstrato. 

Isto é, a possibilidade de se tomar consciência do outro como 
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algo além e diferente de si ,  mas também a hipótese de fazer 

de si  mesmo fonte de análise e reflexão. Momento em que o 

transcendente se manifesta com todas as forças. Estes são os 

indícios da historicidade do ser humano na modernidade, a 

possibilidade do ser humano se ver 95 como singular e distinto 

no desenvolvimento da história das civilizações. 

Por sua vez, essa historicidade, cuja gênese encontra -

se no desdobramento do trabalho humano, se revela e se 

materializa no distanciamento do ser humano da natureza, 

acelerando as transformações do tempo e do espaço naturais. 

Quanto maior  esse afastamento maior o desenvolvimento do 

mundo cultural,  da diversificação das formas de 

sociabilidade; que implica, entre outras coisas, na 

multiplicação e ampliação de esferas sociais nas quais o ser 

humano transita, se vincula e se conecta. Foi esse  

distanciamento da natureza, distanciamento da satisfação 

das necessidades psicobiológicas e sociais imediatas, que 

deu origem a fi losofia. Mas dependendo da forma como esse 

distanciamento se realiza ele também pode gerar i lusão e 

hipóstase; como, por exemplo, a ideia da dissociação radical 

entre o ser humano e a natureza.  

De acordo com Lukács, o trabalho humano gera 

complexas formas de sociabilidade, condensadas, num 

primeiro plano, no que concebemos como mundo do 

trabalho. Na teoria ontológica de Lukács o  plano do mundo 

do trabalho apresenta as formas mais importantes de 

sociabilidade do ser social.  Evoluindo de uma relação direta 

entre homem e natureza para outra, caracterizada pela 

interação social,  que é outro plano no “mundo dos seres 

humanos96”, marcado por características completamente 

diferentes daquelas que se manifestam no mundo do 

trabalho97.  

Outro ponto é que a produtividade do trabalho humano 

aumenta com a introdução de instrumentos de trabalho, 
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agregando mais valor as atividades laborais;  eleva-se 

também, com tal introdução, o excedente e o tempo livre. 

Parte desse tempo livre pode ser util izada para o 

aperfeiçoamento e invenção de novos instrumentos de 

trabalho, o que não apenas gera um aumento ainda maior de 

produtividade, como também um conjunto de 

conhecimentos98 voltados para esse  aperfeiçoamento. Essa 

dinâmica não apenas intensifica e expande as formas de 

sociabilidade específicas do mundo do trabalho, mas 

potencializa e faz emergir novas formas de sociabilidade, 

próprias a outras esferas sociais como a esfera da cultura, 

do cotidiano e aquela esfera que Habermas chama de mundo 

da vida99.  Esferas que se diferenciam completamente não só 

das características das formas de sociabilidade do mundo do 

trabalho, mas daquelas esferas que Gramsci c hamou de 

sociedade civil  e de sociedade polít ica.  

A teoria ontológica do ser social consegue assim 

explicar a dinâmica da modernidade. Como se diversificam 

e se diferenciam as formas de sociabilidade na civilização 

moderna, inclusive aquelas sociabilidades  que ocorrem fora 

do mundo do trabalho. Como esses complexos ou esferas 

sociais se desenvolvem e se articulam entre si ,  constituindo 

uma unidade, uma unidade sociohistórica que chamamos 

modernidade100.  

Ao contrário do entendimento que interpreta esse 

desdobramento do ser social como um processo de 

fragmentação e esgarçamento, apontando para uma possível 

entropia. Isto é, para os riscos de esfacelamento do espaço 

social público101 e, em última instância, do próprio tecido 

social –processo preocupante porque coloca em risco a 

possibilidade histórica da emancipação humana – , em Lukács 

tal  desdobramento é compreendido como o complexo 

desenvolvimento do ser social,  como historicidade do ser 

social.  Historicidade que também pode ser compreendida 
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como a emergência de complexos sociais a partir de outros 

complexos. 

É essa dinâmica da história do ser social que, para 

Lukács, faz aparecer formas de sociabilidade inteiramente 

genuínas, revelando verdadeiras transformações no âmbito 

da sociedade; transformações determinadas p or condições 

históricas, pela vontade e pela insti tuição de novas práticas 

sociais. Estas sociabilidades genuínas são atividades que se 

realizam fora do mundo do trabalho; são vínculos sociais 

forjados no universo do tempo livre. Mas como tais 

transformações se processam? 

Do seguinte modo: satisfeito as necessidades 

psicobiológicas e sociais básicas, após a produção dos 

valores de uso, durante o tempo socialmente necessário para 

produzi-los, os seres humanos edificam outras atividades, 

insti tuem outras prát icas sociais, que se tornam públicas 

através de eventos e acabam, na medida em que se tornam 

regulares, se transformando em outras esferas sociais. Tais 

atividades, portanto, dependendo da complexidade e da 

universalidade dos vínculos sociais, podem gerar práticas 

sociais até então inexistentes. Assim se constituiu, por 

exemplo, a instituição do teatro, do cinema, da polít ica, da 

fi losofia, da ciência etc 102.  Essas e outras formas de 

sociabilidade não apareceram simultânea e repentinamente 

na história, decorreram de um longo processo histórico, até 

se cristalizar em um campo autônomo e genuíno de 

complexidades sociais.  

O que é salutar na teoria ontológica do ser social é o 

reconhecimento que a instituição de formas de sociabilidade 

genuínas não elimina o trabalho humano e a natureza. Ao 

contrário, ela incorpora o trabalho humano e a natureza à sua 

dinâmica. Trabalho humano e natureza persistem como 

formas concretas daquela relação genérica entre ser humano 

e natureza, entre cultura e natureza. Essa é a teoria m arxista-
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lukácsiana que explica a formação genérica do ser humano, 

plenamente válida no mundo contemporâneo.  

É exatamente esse desdobramento do ser social que é 

posto em evidência pela teoria ontológica do ser social, 

contribuindo não apenas para o enriquec imento da teoria 

marxista, mas para o pensamento filosófico e ocidental,  que 

procura compreender a dinâmica da modernidade. De acordo 

com essa teoria cada esfera social dota -se de uma forma 

específica de sociabilidade que, por sua vez, mistura e 

configura trabalho humano e natureza de forma singular. E 

mais: nesta configuração desenvolvem -se novos vínculos, 

pensamentos e imaginações. Em cada uma dessas esferas 

sociais, nas atividades operadas pelas formas concretas de 

trabalho, fazem-se presentes materiais da natureza orgânica 

e inorgânica. 

Assim, no teatro, desenvolvem -se formas humanas de 

trabalho concreto, mas ele precisa de madeira colhida nas 

florestas para fazer o cenário; precisa de tecidos compostos 

por fios de algodão, que são extraídos da natureza,  para fazer 

as roupas dos atores e atrizes. A pesquisa precisa de papel, 

de t inta para escrever, e de diversos materiais encontrados 

na natureza. Além do que, os atores de teatro e os 

pesquisadores se alimentam dos produtos gerados pelos 

agricultores no cultivo da terra, que também constitui o que 

concebemos como natureza, enquanto estes se deleitam nos 

livros e peças teatrais produzidos por aqueles. Assim se 

configura a trama dos vínculos sociais na modernidade, que 

liga seres humanos de diferentes cultura s através dos 

mercados que fazem circular os valores de troca. 

Contribuindo para a formação humana na modernidade.  

Essa teoria levou um longo período para revelar -se de 

forma clara e distinta. Mas foi a partir da modernidade que 

ela pode se explicitar, quando o ser humano tomou 

consciência das possibilidades que o trabalho humano 
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oferece para a emancipação societária das limitações 

naturais;  a consciência de poder exercer a plenitude da 

liberdade nas artes, na polít ica e no pensamento, inclusive 

no mundo do trabalho. 

Mas foi também na modernidade que o ser humano 

tomou consciência de outro fato, que o exercício dessa 

l iberdade103 é determinado pelas condições históricas. E que 

tais condições só ocorrem parcialmente no capitalismo, 

porque não há exercício de li berdade sem igualdade de 

condições e o capitalismo é um modo de produção baseado 

na mais pura e radical desigualdade. Isto quer dizer que o 

capitalismo também invadiu o tempo livre na modernidade.  

Essa é a contradição do capitalismo na modernidade. 

Ao mesmo tempo em que ele possibili ta a criação de tempo 

livre, como nunca ocorrera na história das civilizações, e 

nesse tempo são insti tuídas formas de sociabilidade próprias 

para a fruição humana, de igual modo ele mercantil iza essas 

formas de sociabilidade, impedindo a universalização e o 

acesso104.  De fato, no capitalismo, as formas de sociabilidade 

no tempo livre adquirem preços e são restringidas a quem 

pode pagar por elas. No capitalismo o exercício da liberdade 

tem um valor, a liberdade tem preço e é conver tida em 

mercadoria105.  

Este é o radical obstáculo ao exercício da liberdade, a 

igualdade na sociedade capitalista se restringe a uma fração 

da sociedade, as classes proprietárias de capital .  Para manter 

tal  segregação os capitalistas precisam explorar o trab alho 

humano, de forma absoluta em alguns casos e relativa em 

outros e às vezes combinando essas formas de apropriação 

de sobretrabalho, precisam reinventar continuamente as 

tecnologias de produção e de gestão.  

A blindagem do capital ,  feita pelas ideologias  e pelo 

fetichismo da mercadoria, lhe serve de armadura de aço na 

luta de classes contra os trabalhadores assalariados. É a 
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radicalidade desse obstáculo ao exercício pleno da liberdade 

que impõe a todos os trabalhadores a radicalidade das 

transformações sociais, que não só motivaram num passado 

remoto, mas continuam motivando na contemporaneidade, as 

revoluções sociais.  

Dessa maneira, parece ingenuidade falar na superação 

da modernidade e desconsiderar a necessária superação do 

capitalismo; atribuir a razão , de qualquer tipo –louca, sábia, 

comunicativa, instrumental, teleológica ou crítica –  a 

responsabilidade pela emancipação ou degradação do ser 

humano e da natureza, uma vez que o processo de 

humanização do ser humano, desencadeado na modernidade 

capitalista pelo trabalho humano será, no momento oportuno 

em que o trabalho humano assume a forma de trabalho 

concreto, capturado pelo capital .  

Em todas as esferas sociais existentes hoje e no futuro, 

a exigência ontológica do trabalho humano e da natureza, em 

função da reprodução do ser social,  e a metamorfose do 

trabalho humano em formas concretas de trabalho, se ainda 

nos encontrarmos no capitalismo, presenciaremos a sujeição 

da concretude do trabalho ao assalariamento. E o 

assalariamento nada mais é do que a con dição primeira para 

alienar o ser humano; mercantilizar a capacidade produtiva 

do trabalhador e submetê -la às rotinas e ri tmos impostos na 

jornada de trabalho pelo capital .  E não é só isso. Temos que 

olhar o assalariamento de uma maneira mais ampla. Ele se  

constituiu, na modernidade capitalista, no critério legítimo 

de distribuição das riquezas e do poder. E como tal ,  regula 

as possibilidades do exercício da liberdade.  

É verdade que o ser humano conseguiu se emancipar 

da natureza pela mediação do trabalho h umano, mas também 

é verdade que, na medida em que é convertido em trabalho 

concreto, ele foi capturado pelo capital .  Tanto nas formas de 

sociabilidade vividas durante a jornada de trabalho quanto 
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nas formas de sociabilidade vividas durante o tempo livre. 

No primeiro caso como trabalhador assalariado e no segundo 

como consumidor compulsivo. O ser humano, em termos 

ontológicos, não pode prescindir do trabalho nem do 

consumo. É, portanto, o assalariamento que conserva a 

dominação do capital .  

A emancipação dessa situação exige o 

desenvolvimento de outras características de estruturação do 

trabalho concreto. A autogestão da produção, a socialização 

do excedente econômico, o associativismo e a organização 

sistêmica de uma economia de novo tipo, esboçada na 

Comuna de Paris, e que hoje se manifesta sob a forma de 

economia solidária, apontam nessa direção. Mas tais 

alternativas precisam estar associadas a uma forma de poder 

e de organização social que submeta o capital  ao controle 

público não-estatal .  E esta forma de organização de certa 

forma foi proposta por Gramsci durante os levantes 

operários de Turim, em Itália, quando ele fala em 

“instituições de vida social”. Insti tuições que combinam 

uma forma de representação popular que envolve bairros, 

unidades produtivas e  toda sociedade civil ,  numa forma de 

democracia direta. Democracia que se estende para o interior 

do mundo do trabalho.  
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ENSAIO VI  
 

ECONOMIA POLÍTICA DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

Esse i tem discute as implicações políticas e 

sociológicas da naturalização da prática pedagógica como 

princípio orientador das polít icas de formação em 

sociedades capitalistas dependentes. Questiona a aceitação 

passiva, complacente e acrít ica do termo prática pedagógica 

pelos teóricos da educação contemporânea. Procura, 

sobretudo, instigar e provocar os docentes e discentes a 

refletirem sobre o porquê e o como da incorporação da 

terminologia prática pedagógica com tanta naturalidade nos 

discursos sobre a formação pedagógica. Nos cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas virou censo comum.  

 

  CONTRADIÇÕES ENTRE FORMAÇÃO HUMANA E MERCANTIL  

 

Essas reflexões decorrem do mal -estar em ler e ouvir, 

quando está em pauta a formação de pedagogos, docentes e 

professores, o emprego da palavra prática como uma 

categoria filosófica fundamental. Nos mesmos termos 

emprega-se prática pedagógica. Na tradição filosófica a 

palavra prática não é considerada como uma categoria 

porque não admite a relação entre ser e pensamento 

(Aristóteles: 2000). Ela não nos remete a qualquer realidade 

além de si  mesma, como é a r ealidade reflexiva. A palavra 

prática, na verdade, quer ser a realidade, o que ela não é; ou 

ser mais do que a realidade, o que é uma contradição em 

termos. No máximo, no tema em pauta, pode equivaler a 

cotidiano e, consequentemente, a cotidiano escolar;  o  que 
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não é assumido, explicitamente, pelos discursos daqueles 

que a advogam como princípio categorial .  

Mas esse debate não se reduz a uma questão 

meramente etimológica. Ele também está relacionado às 

relações de poder que se reproduzem nas insti tuições de 

ensino. Tal ponto de vista tenta justificar, implicitamente, 

que aqueles que têm maior experiência, tempo de serviço nas 

insti tuições de ensino, têm mais conhecimento porque 

dominam a prática, por isso os “novatos” devem se submeter 

aos antigos. Um outro fato é a tentativa de desqualificar a 

teoria e os teóricos. Argumentam que apesar da importância 

da teoria, ela não tem tanta util idade  como a prática. A 

prática é vital ,  é vivência, e ninguém pode escapar do fazer. 

Esse discurso tenta manter uma determinad a hierarquia 

baseada na “burocracia dos anciãos” e na “estratificação 

geriátrica”. Isto é, as pessoas acostumadas a exercer o poder, 

por serem pessoas dotadas de experiência prática, devem 

permanecer no poder. Se possível até a aposentadoria ou, 

para alguns, o juízo final.  

O que incomoda é que o emprego da prática como 

categoria raramente vem acompanhado de uma proposição 

racional plausível que justifique a util ização desse termo 

como categoria fi losófica. Na maioria das vezes, prática é 

simplesmente util izada como algo já estabelecido 

consensualmente pelos estudiosos da educação, deixando 

transparecer que não há necessidade de qualquer 

fundamentação. Ela é auto -suficiente e, portanto, 

fundamenta-se a si  mesma. Assim, tanto a palavra prática 

como prática pedagógica são aceitas acrit icamente. O mais 

grave é que outras categorias são anuladas, como a categoria 

trabalho humano. Os atributos intelectivos do trabalho 

pedagógico são, por exemplo, eliminados em detrimento da 

empiria da prática pedagógica.  

Desta forma se constitui a prática pedagógica como 
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terminologia purificada da contaminação intelectiva. E 

incorporando todos os equívocos que assinalamos acima cria 

uma homogeneidade grotesca da formação humana. Tudo 

parece equivaler a tudo quando se supervaloriza a  

experiência prática ou tudo é reduzido a nada diante da 

prática. A formação humana é reduzida à prática pedagógica, 

ao fazer escolar, que é o pressuposto da formação mercantil 

e o princípio da mercadorização das polít icas de formação.  

Diante dessa problemática pretende-se aprofundar 

crit icamente as questões que se seguem: por que se 

massificou o termo prática social em contraposição a 

categoria trabalho humano? Quais as implicações que 

existem quando se privilegia o termo prática pedagógica em 

detrimento da categoria trabalho pedagógico, no contexto 

das sociedades capitalistas dependentes? Que interesses 

econômicos, ideológicos e polít icos se fazem presentes, 

implicitamente, nos discursos que enunciam a laboralidade 

pedagógica como prática pedagógica? Como e por que essa 

categoria vem se instalando silenciosamente, se difundindo 

sorrateiramente nos discursos oficiais e no senso comum dos 

pedagogos, docentes, professores e discentes? Como vem se 

reproduzindo e incorporando, sem qualquer resistência 

crít ica, às diferentes teorias da educação: nas teorias do 

currículo, nas teorias sobre a formação pedagógica e a 

formação da docência, nas teorias sobre gestão democrática, 

nos l ivros didáticos, jornais e revistas especializados? Como 

vem se difundindo pelas insti t uições privadas de ensino e 

Institutos Superiores –que têm a responsabilidade e o 

compromisso com a formação mercantil – e sendo assimilado 

pelas insti tuições estatais –que deveriam estar 

comprometidas com a formação humana, já que financiadas 

pelo “poder e  recursos públicos”? Que referencial teórico 

legitima a formação da docência baseada na terminologia 

prática pedagógica?  
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O que está em questão não é simplesmente o uso de 

terminologias. Não é uma questão nominalista. Tal questão 

envolve a dominação polític a e ideológica, a manipulação do 

poder simbólico e a estruturação de sociabilidades no 

interior das insti tuições educacionais, no âmbito dos 

processos de dominação do capitalismo. Portanto, repercute 

em toda a sociedade na medida em que coloca no centro de  

discussão as tensões entre formação humana e formação 

mercantil .  A primeira associada aos processos formativos 

comprometidos com a emancipação humana, e a formação 

mercantil com os processos formativos que fortalecem os 

mecanismos de dominação do capitali smo e, portanto, o 

recrudescimento das sociedades capitalistas dependentes.  

 

  PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

 

Quando admitimos o trabalho pedagógico como práxis 

humana tomamos consciência dos processos de degradação 

da educação em sociedades  capitalistas dependentes. Essa 

situação se efetiva por meio da polít ica de formação de 

pedagogos, docentes e professores, apoiada na terminologia 

prática pedagógica.  

Mas o que é práxis humana? É uma perspectiva 

fi losófica formulada por Marx (1984) e aprof undada por 

vários pensadores marxistas (GRAMSCI, 1981; KOSÍK, 

1969; KONDER, 1992). No âmbito da educação Kuenzer 

entende a categoria práxis humana  

 

como o conjunto de ações,  mater ia is e  esp ir it ua is,  

que o  homem,  enquanto  ind iv íduo  e humanidade,  

desenvo lve para t ransfo rmar  a natureza,  a 

soc iedade,  o s out ros homens e a s i própr io ,  com a  

f ina l idade de produz ir  as cond ições necessár ias à  

sua exist ênc ia (KUENZER,  2000,  p.  39) .  
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Na medida em que se reduz o significado do trabalho 

humano a uma prática, valorizando  unicamente as “ações 

materiais” em relação as “ações espirituais”, desloca -se o 

eixo da problematização do trabalho pedagógico, como 

atividade humano-intelectual, entendido como práxis 

humana, para um protocolo de atividades, meramente 

burocráticas, que podem ser executadas por qualquer 

indivíduo, desde que seja treinado para isso: formado no 

magistério ou cursado um conjunto de disciplinas 

acadêmicas de conteúdo prático e didático: práticas de 

estágio; didática de ensino, etc.  

O que importa é a prática da  docência: observar o 

“fazer” pedagógico (a aula do professor e do docente 

“experiente”), aprender como fazer e fazer. Desta forma, as 

atividades formativas, os percursos formativos do pedagogo,  

do docente ou do professor têm priorizado, nos currículos de 

Pedagogia das universidades brasileiras, certa 

profissionalização e habilitação, que se propõe 

essencialmente a desenvolver a capacidade da prática 

docente. 

Nos currículos da maioria dos cursos de Pedagogia não 

se tem priorizado a formação crít ica de elabo ração e 

produção científica e muito menos de pesquisadores, 

prioridades da perspectiva humanista. Parece que a prática 

da pesquisa e a prática do pensamento são práticas 

secundárias para as políticas de formação de pedagogos, 

professores e docentes em anda mento. A perspectiva 

humanista parece ter sido banida das insti tuições de 

formação de pedagogos, professores e docentes. O que 

importa é formar “profissionais da educação” em massa, pois 

o governo brasileiro tem um déficit educacional que precisa 

ser coberto em função das exigências do capital 

internacional investir no País. Ora, a universidade, 
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submetida à ideologia da profissionalização, tem 

transformado as Faculdades de Pedagogia em escolas 

técnicas e profissionais106 de magistério não de pedagogos.  

Isso tem sido de uma radicalidade que nos obriga a 

perguntar : em que medida a profissionalização da educação 

compromete seus compromissos históricos com a formação 

de intelectuais para pensar a ciência da educação? Ou tal 

formação dentro de uma perspectiva human ista pode ser 

descartada diante das urgências de profissionalização do 

governo e do capital?  

Fischer apresenta o que podemos chamar de “tipo 

ideal” de profissionalização pedagógica, quando entende por 

metodologia de ensino 

 

a art icu lação  de uma t eo r ia de compr eensão  e 

int erpret ação  da rea lidade co m uma prát ica  

espec ífica.  Essa prát ica espec íf ica pode ser  / . . . /  

uma det erminada d isc ip l ina.  Quer dizer ,  a prát ica 

pedagógica –  as aulas,  o  relacionamento entre 

professores e discent es,  a  bibl iograf ia usada,  o 

sistema de aval iação,  as técnicas de trabalho em 

grupo,  o  t ipo de questões que o professor levanta, 

o  tratamento que dá à sua discipl ina,  a relação 

que estabelece na prát ica entre escola e 

sociedade –  reve la a sua co mpreensão  e 

int erpret ação da relação  homem- sociedade-

natureza,  histo r icamente det er minada,  

const it u indo -se est a art icu lação  a sua metodo log ia  

de ens ino  (FISCHER,  1976,  p .  1 ,  it ál icos do 

auto r) .  

 

Por tal  entendimento metodológico o trabalho 

pedagógico compreendido  como prática pedagógica se afasta 

muito da pretensão “compreensiva e interpretativa” aludida 

acima, e se aproxima muito mais daquilo que se entende 

como parâmetro profissional difundido pelas Diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de graduação em 

pedagogia .  Há um claro deslocamento categorial  do 
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magistério e da docência comprometidos com a perspectiva 

fi losófica humanista para o profissionalismo e o tecnicismo. 

Por isso nos questionamos: por que essa “articulação” tem 

que desembocar na prática peda gógica? Por que o trabalho 

pedagógico, entendido como práxis humana, dentro de um 

percurso formativo humanista –não necessariamente 

propedêutico– ,  acaba se constituindo como um conjunto de 

atividades protocolares, que mais parece com o processo de 

colonização  da ação instrumental e burocrática sobre o 

trabalho intelectual de base dialógica e comunicativa?  

Na perspectiva da profissionalização pedagógica o que 

importa é a prática da docência, observar o fazer para 

aprender a fazer, sem privilegiar a reflexivi dade crítica. É o 

fazer empírico da profissão que importa. Não se questiona 

por que tal  profissionalização é encarada como um dado 

natural, a-histórico? O que implica tal  profissionalização 

quando se perde a possibilidade de formar nas Faculdades de 

Pedagogia intelectuais capazes de pensar e propor mudanças 

estruturais? Quais as consequências dessa 

profissionalização “cega”, do processo de formação de 

pedagogos e professores para a escolarização de toda uma 

população? Que compromissos polít icos, socioeconôm icos e 

culturais estão associados a um projeto de sociedade com 

uma pedagogia estruturada dentro desses parâmetros 

ideológicos? Quais as forças sociais que se beneficiam com 

a transformação do trabalho pedagógico em prática 

instrumental, em uma profissão, semelhante a qualquer outra 

atividade existente no “mercado capitalista de trabalho”? 

Por quê rebaixar e degradar o trabalho intelectual e docente 

às condições técnicas e instrumentais de uma profissão?  

 

  MERCADORIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Dentre outras coisas toda profissão funciona sob 
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princípios, diretrizes e valores inst rumentais e reiterativos: 

a racionalidade, a eficiência, a produtividade, as 

competências107.  Tais valores fornecem a legitimidade 

necessária e os fundamentos teóricos da profissão. A 

profissão também pressupõe a capacidade de manipular 

meios para atingir fins, determinados a priori  pelo capital . 

Hoje se soma ao referencial das profissões a ideia das 

vantagens comparativas, a flexibilidade, o dinamismo, a 

polivalência. Todo profissional deve possuir as 

competências e habilidades exigidas pelo mercado se deseja 

ser valorizado pelo capital .  Na sociedade [capitalista] do 

conhecimento o capital  está a exigir com mais impetuosidade 

a escolarização. 

É assim que a Pedagogia vai sendo transformada em 

um negócio e vai perdendo seu clássico significado de 

atividade intelectual para ser subsumida pelas formas de 

sociabilidade da mercadoria. É preciso insistir,  mais uma 

vez, e perguntar : qual a implicação da profissionalização ou 

mercadorização do trabalho pedagógico para a perspectiva 

humanista de conhecimento e de universidade? Devemos nos 

conformar com o fato da Pedagogia ser transformada em uma 

atividade técnica e profissional nas Instituições de Ensino 

Superior? Quais os desdobramentos históricos que 

decorrerão da transformação das Faculdades de Pedagogia 

em escolas técnicas e profissionalizantes?  

O problema é que o trabalho pedagógico está sendo 

enquadrado em uma lógica sequencial e em uma 

temporalidade a que todas as profissões foram submetidas 

na história das sociedades modernas, industriais e 

capitalistas, ao tempo social médio da reprodução do 

capital108.  

O que Schaff (1995) e muitos outros chamam de 

sociedade [capitalista] do conhecimento  e Casttels (2000) de 

sociedade [capitalista] da informação,  são sociedades de 
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“novo tipo” em que o desenvolvimento tecnológico exige a 

incorporação de conhecimentos em grande escala na forma 

mercadoria, isto é, que tenham valor -de-troca. Nessas 

sociedades a escolarização precisa ser anexada ao 

metabolismo do capital .  As insti tuições de ensino, no lugar 

das fábricas e indústrias de outrora, convertem -se em lócus 

estratégico dos investimentos capitalistas e, portanto, o 

ataque ideológico se explicita com mais força, visando 

afirmar “novos” valores socioeconômicos através do “poder 

simbólico” fundado nos princípios da fi losofia util i tária e 

mercantilista. 

Na sociedade do século XXI os novos operários são 

operários com certificados universitários, portanto, aquilo 

que no século XX, pelo menos até a sua primei ra metade, era 

entendido como intelectual, após as décadas de oitenta e 

noventa foi violentamente ressignificado pela 

reconfiguração do capital  (ver SILVA: 2003).  

Nesse contexto, o conhecimento produzido 

socialmente e acumulado historicamente se transforma  em 

patrimônio do capital  e a capacidade humana, a formação 

humana, ganha outro significado, o de capital  humano. 

Antes, o tempo do trabalho pedagógico, como todo e 

qualquer trabalho intelectual, funcionava fora da órbita da 

reprodução do capital .  A nature za das tecnologias l ivrava o 

trabalho intelectual dos negócios do capital . A natureza das 

tecnologias não tinha conseguido ainda penetrar no processo 

intelectual do trabalho. Vivíamos em uma forma híbrida e 

combinada entre trabalho intelectual e outras for mas de 

trabalho. 

Hoje, as novas tecnologias incorporadas às atividades 

econômicas, a partir da segunda metade do século XX, 

mudaram radicalmente e reconfiguraram a reprodução do 

capital;  agora, para preservar e ampliar a eficiência dessa 

reprodução o capital  precisa, como um vampiro precisa de 



-  157  -  

sangue, de trabalho intelectual como mercadoria, precisa de 

conhecimento em abundância e a baixo custo. O 

conhecimento se constitui no principal insumo -produto de 

toda mercadoria na economia capitalista do conheciment o. 

Isso explica porque a escolarização passou a ser tão 

valorizada pelo capital .  

É preciso então transformar o trabalho intelectual, o 

trabalho pedagógico, em mercadoria. O que se consegue 

quando se transforma o pedagogo, o docente, o professor, os 

pensadores da educação em profissionais da educação, com 

suas específicas atribuições e ti tulações. A partir da 

assimilação do signo profissional no âmbito das insti tuições 

de ensino procede-se à homogeneização da totalidade das 

atividades intelectuais a uma estrutura planificada de 

cargos, carreiras e salários. E como assalariados consegue -

se definir os rendimentos da atividade intelectual pelas suas 

competências, habilidades, escolarização, produtividade, 

etc. 

A única coisa excluída dessa profissionalização 

“cega” é o tempo dedicado a produção do conhecimento. Por 

quê? Porque a realização do trabalho intelectual é 

incompatível com a acumulação ampliada do capital . O 

tempo lógico do trabalho intelectual não pode ser 

enquadrado no tempo lógico do processo de acumul ação 

capitalista. O tempo do trabalho intelectual transborda o 

processo capitalista de produção, tal  como ele se efetiva nas 

unidades industriais, agrícolas, comerciais e de serviços. 

Quem escreve um romance, um livro, um trabalho acadêmico 

é invadido por intuições, ideias, o que exige um tempo 

dedicado a leituras, tempo que não pode ser definido nos 

parâmetros capitalistas. Simplesmente porque as ideias e as 

intuições invadem todo o tempo. Elas não se l imitam ao 

tempo em que nos dedicamos à atividade da es crita. Nesse 

aspecto algumas questões se colocam: c omo remunerar esse 
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tempo de trabalho fluido, poroso e dissonante a toda forma 

de trabalho que pode ser concentrada em uma jornada de 

trabalho específica? Qual o valor, o preço, da atividade 

intelectual? 

O tempo dedicado ao trabalho pedagógico possui as 

mesmas características de todo e qualquer tempo em que se 

processa o trabalho intelectual. Ele não apenas se processa 

no lócus  da sala de aula, existe também o tempo de estudo e 

o tempo da escrita. Momentos que acontecem, normalmente, 

fora da jornada de trabalho docente, da famosa hora/aula. Há 

um tempo da laboralidade pedagógica que acontece distante 

do controle do capital .  O trabalho pedagógico preserva, 

imanente a si ,  momentos de plena liberdade e fruição q ue 

nenhuma outra forma de trabalho conseguiu manter diante 

do metabolismo do capital .  São momentos do pensar 

concentrado, da descoberta, da humanização do ser humano, 

da autoconsciência do mundo existente e de nós próprios.  

O diabo é que não se pode, capit alisticamente, definir 

um tempo para o pensamento conhecer. O tempo dedicado ao 

conhecimento é objetivamente aberto, não se pode marcar 

horário para ele acontecer, como se marca o tempo em uma 

sessão de psicanálise. É durante o tempo dedicado à 

laboralidade do conhecimento pelo trabalho pedagógico que 

se multiplicam e se intensificam as intuições e as ideias. 

Essa laboralidade não pode ser racionalmente controlada. O 

tempo em que os sujeitos pedagógicos se dedicam à 

laboralidade do conhecimento é realmente o tempo de 

criatividade intelectual mais intenso. Mas o metabolismo do 

capital  não pode se apropriar desse tempo integralmente. 

Consequentemente, qualquer forma de remunerar o trabalho 

intelectual baseada num quantum  de horas trabalhadas, como 

a hora/aula,  se revela inadequada. O tempo de laboralidade 

do conhecimento é o momento caracterizado pela produção 

autônoma do pesquisador pedagógico. Como remunerar o 
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tempo de laboralidade do conhecimento, que é o pressuposto 

básico da qualidade do trabalho pedagógic o? Ora, essa é uma 

questão polít ica e aberta, não é uma questão técnica e 

conceitual109.  

Mas se a hora/aula é necessária para estabelecer o 

preço do trabalho docente não é suficiente para definir a 

laboralidade do conhecimento. E o trabalho pedagógico 

compreende esses dois momentos.  

Para dirimir esse problema o capitalismo criou uma 

categoria particular para comunicar a racionalidade do 

capital  e, simultaneamente, para o seu metabolismo penetrar 

sem resistência no mundo do conhecimento e se apropriar do 

trabalho pedagógico. Esse signif icado é a profissão, a 

prática profissional, a profissionalização, a mercadorização 

do trabalho pedagógico.  

O profissional da educação tem que ser produtivo e 

basear as suas atividades na fi losofia da competência. 

Paratanto a laboralidade do conhecimento deve ser 

suprimida do trabalho pedagógico para dar lugar às 

atividades padronizadas e enquadradas nos moldes 

tayloristas e fordistas. Mercadorizado dessa forma, o 

trabalho pedagógico pode ser comprado e comprimido no 

relógio do estado capitalista e do empresário da educação. 

Como mercadoria é reduzido a hora/aula. A produtividade 

pode ser quantificada estatisticamente em quantidade de 

aulas, turmas, frequência, evasão, avaliação, expansão da 

oferta, etc. Pode ser organizado em uma estrutura 

hierárquica. E em tempos de produção em massa as 

insti tuições de ensino têm que certificar em massa para criar 

a i lusão que quantidade significa progresso, poder e 

desenvolvimento intelectual.  

Assim, pelos processos de mercadorização, o trabalho 

pedagógico é reduzido a tarefas reiterativas de docência. Tão 

enfadonhas quanto a produção em série do início do século 
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XX. Por isso, é frequente ouvirmos de pedagogos, docentes 

e professores os seguintes comentários: “dar aula é um 

‘saco’ ”;  “não aguento mais corrigir provas”, etc.  

Feita tal refuncionalização ideológica gera -se, no 

interior mesmo do conjunto dos pedagogos, docentes e 

professores uma mentalidade tacanha, que à primeira vista 

soa estranho, mas é pronunciada com esmero e orgulho: sou 

profissional da educação. Mas oculta -se o conteúdo histórico 

desse orgulho, que é ser, concomitantemente como todo 

profissional, escravo do capital .  

Agora que a ideologia da profissionalização penetrou 

em todos os poros dos pedagogos,  docentes e professores, 

dos pensadores da Pedagogia e converteu o escravo do 

capital  em um orgulhoso profissional, fica mais fácil 

introduzir os valores do util i tarismo e processar 

intensivamente a mercadorização do conhecimento e da 

educação. Todos valem o que têm: função, salário, s tatus, 

consultoria, conferências, cursos de especialização, 

capacitações, coordenação de projetos etc. Todos se 

empenham em aumentar seu poder insti tucional. Todos estão 

convencidos que têm que formar para o mercado capitalista 

de trabalho. Pedagogos, doce ntes e professores foram 

reduzidos a salário, a hora/aula, a trabalhar por salário para 

sobreviver. Assim foi sangrado na Pedagogia o sabor e a 

amizade pelo conhecimento e, em particular, pelos 

fundamentos da educação. Processa -se o que Gentile (2000) 

chamou de mcdonaldização  da escola. Aboliram-se também 

os ideais de uma pedagogia l ibertadora que visava, na década 

de cinquenta e sessenta, nas Américas do Sul e Latina, virar 

de ponta cabeça as relações capitalistas de exploração em 

nome do socialismo, de sociedades mais igualitárias, 

autônomas, fraternas e autogeridas pelos produtores 110.  

O operário da sociedade [capitalista] do conhecimento 

é o pedagogo, o docente, sobretudo o professor. Apenas o 
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professor, o trabalhador intelectual por excelência, aquele 

que realiza o trabalho pedagógico na base, não tomou 

consciência desse fato. Não tomou porque ainda não se deu 

conta de que a nova base técnica da sociedade capitalista do 

conhecimento é a sua força de trabalho, a sua 

“intelectualidade -de-obra” [mão-de-obra].  A 

“intelectualidade -de-obra” é transformada em energia que 

alimenta a acumulação ampliada do capital .  É ela que, 

seguindo a crítica de Marx, passou no capitalismo 

contemporâneo a ser privilegiada como capital  variável e 

extração de mais-valia relativa e absoluta, determinando o 

desenvolvimento das forças produtivas do capital 

globalizado.  

Houve, é verdade, uma grande transformação. O lugar 

que as fábricas ocupavam no início do século XVIII, na 

Inglaterra, é ocupado pela escola no mundo contemporâneo. 

Hoje o forno é a sala de aula. As matérias -primas, os 

cérebros humanos, animados por sentimentos, interpretações 

e intuições de milhares de discentes e professores. E o 

capitão de indústria, hoje, é o diretor, o secretário de 

educação. A escola é a fábrica da sociedade informacional 

do século XXI. E com um agravante: com todos os valores 

que antes estremeciam os capitalistas e seus ideólogos: a 

gestão democrática, o projeto polít ico pedagógico, a 

avaliação processual, a conscientização das massas 

populares despossuídas, a universalização da educação, etc.  

Todos nós fortalecemos, de alguma maneira, essa 

trajetória e esse caminho projetado pelo metabolismo do 

capital  e seus ideólogos. O pós -estruturalismo tentou 

destruir o sujeito histórico, propulsor das transform ações da 

realidade social.  A Escola de Frankfurt  tentou reduzir a 

objetividade socioeconômica do capital  a uma questão de 

cultura e, aceitou, ainda que criticamente, o ponto de vista 

de Weber: a colonização dos processos humanos de 
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sociabilidade do mundo da vida pela racionalidade 

instrumental. Aliás, muitos teóricos advogam não mais 

existir realidade social, mas apenas signos, significados e 

significantes. Com isso, a formulação de Aristóteles (2000) 

sobre o significado de categoria foi posto a margem pelo s 

“novos” filósofos da ciência. À objetividade do capital ,  que 

tudo submete a seu metabolismo reprodutivo, não interessa 

mais desenvolver o trabalho intelectual ou a consciência 

crít ica, apenas interessa a produtividade técnica do 

pesquisador e a quantidade de horas/aula do corpo docente. 

Desta forma, o ser humano e a formação humana são 

reduzidos a especialistas e profissionais em uma sociedade 

mercantilizada em todas as suas esferas.  

Fortalecemos essa trajetória do capital  quando 

subordinamos o trabalho pedagógico ao salário de 

subsistência. Isto é, quando submetemos a nossa vida a 

cobrir mensalmente o cheque especial,  consumir mais 

tecnologia disponível no mercado: a televisão a cabo, os 

softwares mais rápidos e arrojados, os novos modelos de 

telefones celulares, marcas de roupas, etc. Assim 

conectamo-nos à nova realidade do mundo virtual. 

Revelamos uma imagem que nos dá status e admiração 

social.  É isso que dá prazer e poder. O capital  penetrou na 

nossa l ibido e passou a fabricá -la na medida em que 

manipula os objetos de desejo através da propaganda e do 

marketing. Há uma profunda identidade, embora histórica, 

entre os desejos dos profissionais da educação e os desejos 

do capital .  É todo esse complexo social que está associado 

ao ideário da prática pedagógica, em formar pedagogos,  

docentes e professores para o mercado capitalista de 

trabalho. 
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ENSAIO VII  
  

“ATIVIDADE HUMANA SENSÍVEL”:  A CATEGORIA 

TRABALHO EM MARX, GRAMSCI E LUKÁCS 

 

 

  DIÁLOGO CRÍTICO COM BERTOLDO 

 

É em Hegel que Marx “encontra as bases teóricas 

fundamentais para o estudo e a afirmação da concepção 

ontológica do trabalho” (BERTOLDO, NEAD 111,  2004, p. 

15). Ele concebeu o trabalho humano, concordando com o 

“sistema de carências” de Hegel 112,  “como categoria 

fundante do desenvolvimento humano” ( BERTOLDO, 

NEAD, 2004, ibidem, p. 15).  

O trabalho é concebido como uma categoria motora no 

próprio ser humano. É imanente ao ser humano, impulsiona 

o homem na medida das suas necessidades e conforme as 

condições de determinações históricas.  

O “trabalho do corpo humano”, as necessidades 

psicobiológicas113 do corpo humano, movidas pelas forças 

naturais do ser humano, pelo metabolismo psicobiológico, 

vital  e orgânico, impulsionam o ser humano a realizar 

trabalho social para satisfazer tais necessidades. A partir 

dessa dinâmica, do deslocamento das atividades que se 

desenrolam na esfera psicobiológica para as atividades 

sociais, pela mediação do trabalho humano, forja -se um ser  

de novo tipo: o ser social.  Este ser social não destrói as 

características psicobiológicas do ser humano, mas dela se 

afasta conforme o seu processo evolutivo. E mais, elabora e 

engendra novas dinâmicas. Mas agora definidas 

historicamente pela regulação da vontade e pelo l ivre 

arbítrio. 
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A natureza das atividades que abrem -se e abrem à 

esfera do ser social é diversa e absolutamente diferente 

daquelas que se desenvolvem no corpo humano, em cada 

pessoa. A esfera do ser social exige a cooperação, 

desencadeia um mundo particular que Lukács chama de 

“estrutura ontológica do ser social”: a sociabilidade, a 

l inguagem, etc. Quanto mais o trabalho humano se 

desenvolve mais se afirma a humanidade do ser social.  Mais 

ele se afasta da natureza, das “barreiras naturais”; e se 

afastando destas constrói a esfera da cultura, da moral, da 

estética, da técnica, da ciência, da vida amorosa, da 

l i teratura, da polít ica, etc.  

Cada momento específico (complexo social) da 

estrutura do ser social (complexo), através do qual o ser 

humano realiza sua humanidade, enfeixa -se um complexo 

social mantido por um conjun to de atividades 

complementares e cooperativas e, concomitantemente, por 

racionalidades complementares e cooperativas. Atividades 

com as mesmas características básicas do trabalho humano. 

Atividades que afirmam um tipo específico de trabalho 

humano, o trabalho concreto, imaterial  e/ou material . Essa é 

a dinâmica ontológica que está presente em pensadores como 

Hegel e Marx. Em todos aqueles que se debruçaram sobre a 

Ciência do Enriquecimento ,  terminologia aplicada por 

Aristóteles à Economia Polít ica.  

A complexidade do trabalho humano é diversa da 

“atividade do corpo humano”, do metabolismo 

psicobiológico; desprende -se deste e ganha autonomia. Mas 

todas as formas concretas de sua realização são determinadas 

pelo metabolismo psicobiológico (psicoquímico e 

psicológico do corpo humano), pela dinâmica vital do corpo 

humano. 

Daí Marx dizer que o ser humano é um ser natural. E 

sem a natureza ele definha. O ser humano é natureza porque 



-  165  -  

no corpo humano encontramos todas as substâncias 

elementares da natureza: o  potássio, o cálcio, o oxigênio, o 

hidrogênio, etc.;  consequentemente, a destruição da natureza 

implica na autodestruição do ser humano. “A natureza é o 

pressuposto para o ser humano existir”. Fato contraditória 

na sociedade capitalista porque, mesmo tendo consciência, a 

reprodução ampliada do capital  desencadeou processos que 

destroem a natureza e o ser humano. Este é o modo de 

existência capitalista, baseado na luta de classes, na 

exploração do homem pelo homem, do capital  sobre a 

natureza humana e não humana. Esse processo de 

exploração, segundo Marx, desencadeia a degradação 

planetária, da natureza total ,  da natureza biológica e, 

portanto, humana. Adorno chama esse processo de 

barbárie114,  de regressão do ser humano à sua condição 

primária e biológica de conservação.  

A autoconstrução humana não é positiva em si mesma. 

Pode negar a humanização e desencadear a desumanização e 

a barbárie. O território do mundo do trabalho, a 

espacialidade ou geografia desse mundo, com suas diversas 

temporalidades -Braudel chama de “temporalidades 

múltiplas”-,  é determinado pelas formas que regulamentam 

os contratos de trabalho, as relações sociais de produção. 

Essa foi a descoberta de Marx, inspirado nos contratualistas, 

basicamente em Rousseau: no Contrato Social e na Origem 

da Desigualdades entre Homens.  

O que Marx entende por trabalho humano, segundo o 

corte lukácsiano? 

 

Traba lho  é at ividade d ir ig ida [o r ient ada]  com o 

f im de cr iar  va lo res -de-uso ,  de apropr iar  o s 

e lementos naturais às necess idades humanas ; é  

cond ição  necessár ia  do  int ercâmbio  ent re o 

ho mem e a natureza; é  cond ição  natural et erna da 

vida humana (BERTOLDO,  BERTOLDO,  NEAD,  
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2004,  p .  15).  

 

Uma observação a ser feita nessa definição é que 

Marx, em O Capital , na distinção que faz entre trabalho 

humano abstrato e trabalho humano concreto, afirma que o 

trabalho humano abstrato cria valor e não valor -de-uso.  

Criador de valor-de-uso e, condicionado pelas condições 

históricas, é o trabalho humano concreto. Dizer que o 

trabalho humano abstrato cria valores -de-uso é uma 

afirmação ancorada não em Marx, mas em Lukács.  

De qualquer modo essa criação é determinada, 

basicamente, pela existência humana. O trabalho humano é 

orientado pelas condições vitais do ser humano. Condições 

que só podem atender as necessidades vitais com o outro , a 

natureza. Podemos entendê -la como complementaridade 

ontológica. Condição que revela a incompletude do ser 

humano. Uma eterna lacuna, “falha da natureza”, que 

permite a natureza existir e ser recriada pelo ser humano 

caso esteja em seu projeto tal  recri ação. Mas o ser humano 

não pode prescindir da natureza, em termos relativos ou 

absolutos.  

Antes mesmo do ser humano estabelecer relações com 

a natureza, seus órgãos conspiram contra a paz interior do 

seu corpo -sempre em termos psicobiológicos. Provoca 

fome, sede, frio, ansiedade, medo e diversas formas de mal 

estar. Obriga o ser humano sair de seu casulo e se relacionar 

com o outro. Seja o outro ser humano ou a natureza. Desta 

forma, o ser humano se exterioriza. Mas ao mesmo tempo em 

que se exterioriza se interioriza nele o movimento de 

exteriorização. Ele aprende com esse processo vivenciando -

o ativamente. Processo que desencadeia necessidades e 

desejos adormecidos, em potencial,  até então mudos em seu 

interior. Esse movimento dialético entre exterioridade  e 

interioridade obriga o ser humano a pensar e refletir o outro, 
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a compreender o outro, a tomar consciência do outro e 

autoconsciência de si  mesmo. Assim ele passa a se interessar 

pela dinâmica interna do outro: do mundo, da natureza e do 

próprio ser humano. As ciências físicas e biológicas, a 

fi losofia e a psicanálise são campos abertos por tal  interesse; 

se desenvolveram historicamente com o desenvolvimento 

humano. 

Tudo que é necessário à reprodução vital  do ser 

humano Marx, e antes dele os economistas p olít icos, 

chamam de valor-de-uso –  Mandeville chamava de 

comodidades .  Tudo que não é útil  para os produtores, para o 

consumo imediato deles, é, potencialmente, valor -de-troca. 

Valor-de-troca não são valores em si,  mas valores para si ,  

para outro. 

A exteriorização do ser humano revela um sentido 

original: o ser humano como criador de forma. O ser humano 

para satisfazer suas necessidades ele, que inicialmente se 

apropria da natureza de forma bruta e voraz, num segundo 

momento passa a cria formas sobre o conte údo bruto da 

natureza. A beleza vem do ato de forma à natureza, do 

lapidar, diferenciar e multiplicar as possibilidades de formas 

e cores do mesmo. Num outro momento a criação de formas 

se refina de uma tal  maneira, criando o campo da estética, 

que sob sua  plasticidade e flexibilidade, faz quase 

desaparecer do campo de percepção dos sentidos humanos o 

conteúdo ou conteúdos da natureza. Tal desaparecimento 

cria riscos que parecem intransponíveis porque se afastam 

com uma velocidade indescritível do ser consc iente do outro. 

Esse fato impõe a crít ica. A tentativa quase desesperada do 

ser humano não perder o seu conteúdo humano, seus talentos, 

sem destruir o que o revelou: a natureza. A possibilidade de 

perder a natureza e, nesta perda, os conteúdos humanos 

revelados, é o risco da sua própria destruição: da 

humanidade e da natureza.  
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O ser humano, pela sua estrutura ontológica, se 

caracteriza pela capacidade de dar forma a natureza. O 

refinamento da forma está associado ao processo de 

desenvolvimento da autoconstrução humana. As formas são 

historicamente determinadas pelo desenvolvimento do ser 

humano. Os valores-de-uso são formas que resultam do 

intercâmbio entre o ser humano e a natureza. Se as formas 

são determinações ontológicas, também o são os valores -de-

uso. Essa processualidade ontológica é uma condição do ato 

natural eterno posto pelo trabalho humano. Pois é o trabalho 

humano a atividade mediadora que se interpõe entre o 

metabolismo do corpo humano  e o metabolismo do corpo da 

natureza .  A mediação do trabalho humano instaura um 

processo de tensão e instabilidade, de desorganização do 

mundo natural e organização do mundo humano. Tensão e 

instabilidade são peculiaridades das sociedades humanas. E 

é, precisamente, este fato ontológico, que revela a primazia 

do trabalho humano no intercâmbio dos metabolismos  

indicados anteriormente. Por isso o trabalho humano 

significa para Lukács a “protoforma do ser social”.  

As representações sociais e imagens projetadas, a 

partir da interação do trabalho humano com tais 

metabolismos ,  na mente humana, e preservadas como 

memória, como simbólico e cultura, estão intrinsecamente 

relacionadas com essa necessidade do ser humano dar forma 

à natureza para satisfazer as suas necessidades existenciais, 

a princípio, psicobiológicas. Freud descobriu e avançou os 

estudos metabólicos da psique humana. E toda medicina se 

desenvolveu pelo entendimento do metabolismo biológico. 

Esquematicamente temos o seguinte:  
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 Se o corpo humano desaparece => desaparece o ser 

social; 

 Se o corpo natural desaparece => desaparece o ser 

social; 

 O ser social é a síntese do corpo humano e do corpo 

natural. A síntese desses dois mundos em perpétuo 

metabolismo. Não há como o ser social não 

interagir com o metabolismo do corpo humano e o 

metabolismo do corpo natu ral; 

 O espaço do ser social é espaço simbólico e de 

atividade laboral, das formas resultantes da 

interação com os metabolismos do corpo humano e 

do corpo da natureza. O espaço do ser social se 

configura como desenvolvimento das formas 

humanas. É o texto no  contexto. É o espaço das 

“temporalidades múltiplas”. Temporalidades 

marcadas pelo aspecto psicobiológico e 

sociocultural do ser humano;  

 Essa explicação ontológica, inspirada em Marx, 

Lukács e Maturana (1997) rivaliza com a teoria do 

Big-Bang (CARVALHO, 1997) e a teoria do caos. 

Ser
Social

Corpo 
Natural

(CH)

Corpo
Humano

(CH)
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A primeira explicação se aproxima da teoria 

evolucionista, mas dela se afasta por rejeitar o 

naturalismo cego e propor o “humanismo e 

naturalismo consumados”.  

 

Mas o que significa “atividade dirigida”? Bertoldo 

defende a necessidade de saber “o que é o ser humano” para 

responder esta questão. Pois é este ser o promotor da 

atividade dirigida. Mas essa atividade é particular, na sua 

gênese tem tão somente a intenção de produzir valores -de-

uso. Entretanto, Bertoldo não se atém ao corpo humano que 

realiza o metabolismo psicobiológico para existir;  tampouco 

remete a pesquisadores que realizaram estudos sobre ele. Ele 

se faz ausente do seu interesse em compreender o ser 

humano. Como se o metabolismo psicobiológico e o campo 

perceptivo do ser humano não tivesse qualquer relação com 

o processo sociometabólico de reprodução do ser social pelo 

trabalho humano. 

Dentro dos l imites da sua ótica Bertoldo afirma: [1] - 

o “homem é um ser vivo, [que] precisa beber, comer, vestir, 

habitar, etc.” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 5);  e [2º] - “o 

homem é um ser natural, que só pode existir através de 

constante intercâmbio e metabolismo com a natureza” 

(ibidem). Note que não é feito qualquer menção ao 

“intercâmbio e metabolismo” dos vínculos sociais, às 

relações “face a face”. Muito menos sobre a interação 

simbólica entre os seres humanos. São muitos os complexos 

sociais que deixam de se fazer presente na definição de ser 

humano de Bertoldo. As características de “ser vivo” ou “ser 

natural” admitem apenas as relaçõe s entre o ser humano e a 

natureza. Estão restritas ao modelo originário do trabalho 

humano. Não abrange, por exemplo, o complexo dos 

vínculos sociais (sociedade) e dos vínculos simbólicos 

(cultura) que o ser humano cria em seu processo de 
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hominização. Sem dizer que não abre a possibilidade de 

pensar em outros complexos sociais como o complexo da 

polít ica e do poder. São justamente estes três últimos 

complexos sociais, na modernidade, aqueles em que se 

verifica mais fortemente o acontecer do trabalho 

pedagógico. Isto explica porque, na perspectiva de Bertoldo, 

não há possibilidade de se pensar qualquer atividade laboral 

que transcenda o modelo originário do trabalho humano 

como trabalho . 

Mas quais as características internas da natureza do 

“ser natural que é o ‘homem’?”. Como se processa e qual a 

característica da dinâmica interna do intercâmbio e 

metabolismo do corpo humano? Essa interioridade e 

metabolismo, particulares no ser humano, escapam do campo 

analít ico de Bertoldo. É deixado de lado. Em outros termo s, 

o interior da subjetividade do ser humano, que não se reduz 

a metabolismo físico-químico, mas compreende, também, o 

psíquico, é omitido115.  E com essa omissão, anulam-se os 

desejos e vontades como campo de estudo e pesquisa nas 

ciências humanas, inclusive  da educação. Como se eles 

fossem menos importantes na produção, socialização e 

apropriação social de conhecimentos e no desenvolvimento 

das virtudes humanas pela escolarização.  

A liberdade, em Bertoldo, só importa como liberdade 

extrínseca à subjetividade  do ser humano. Essa dimensão da 

subjetividade é esquecida porque se admite, implicitamente, 

que a psicologia e a psicanálise, é um campo teórico 

especificamente burguês. Subjaz, assim, o critério de classe 

para selecionar os campos prioritários do saber q ue devem 

ser considerados para explicar “o que é o homem” e não 

propriamente a estrutura ontológica do ser humano.  

Bertoldo se apoia nos Manuscritos de 1844 para 

definir o que é o homem : “o homem vive da natureza, quer 

dizer : a natureza é o seu corpo, com o qual tem de manter -
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se em permanente intercâmbio para não morrer” (MARX, 

1993, p. 164). A despeito desta bela definição de homem, 

não há como negar que além do “corpo da natureza” há outro 

corpo, o corpo humano, o corpo do próprio homem. A 

metáfora de Marx não nega a existência do corpo humano, 

apenas deseja enfatizar a sua visão antropológica frente a 

vulgata l iberal que o reduz a indivíduo racional. O ser 

humano para Marx é uma totalidade, uma síntese ou 

confluência do metabolismo do corpo natural, do 

metabolismo psicobiológico, mediado pelo trabalho humano. 

Apesar da primazia do trabalho o ser humano a ele não se 

reduz. Mais ainda, a única possibilidade do ser humano viver 

inteiro a sua humanidade no capitalismo é negar o trabalho. 

Não apenas no capitali smo, mas em toda sociedade que 

vigora a luta de classes.  

Mas Bertoldo não enfrenta a questão por que o ser  

humano “tem de manter -se em permanente intercâmbio com 

a natureza, seu outro corpo, para não morrer”? Se o ser 

humano é “um ser vivo” no reino da nat ureza; portanto, “um 

ser natural”, o que o distingue como gênero e espécie de 

outros seres da natureza? O ato de produzir ou fabricar é a 

resposta imediata que vem a mente como a Ideologia Alemã  

o afirma. Mas o que motiva o trabalho humano? O que 

impulsiona o ser humano a trabalhar 116? Para nós não são 

apenas as necessidades, mas também a liberdade. Achamos 

que os crít icos de Marx não têm dado a merecida relevância 

aos estudos da relação entre trabalho e liberdade. A 

consciência de Mészáros sobre essa relação  é exemplar. Na 

sua visão “o verdadeiro reino da liberdade /. . . /  é um fim em 

si mesmo; reino que, porém, só pode florescer com essa 

esfera da necessidade como sua base [o trabalho]. A redução 

da jornada de trabalho [negação do trabalho] é o seu pré -

requisi to básico (MÉSZÁROS, 1981, p. 196, i tálicos 

nossos).  
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Para Marx o ser humano se distingue de outros seres 

da natureza “pela forma como ele satisfaz suas 

necessidades” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 15). O 

trabalho humano desencadeia um desdobramento 

sociohistórico exterior ao metabolismo do corpo da natureza 

e ao metabolismo do seu próprio corpo. Cria, a partir dessa 

imbricação, um corpo singular, uma síntese a partir dos 

metabolismos daqueles corpos: a estrutura ontológica do ser 

social.  Estrutura determinada hi storicamente pela dinâmica 

da autoconstrução do ser humano.  

A diferença entre o mundo humano ou humanidade, no 

qual se desenvolve a estrutura ontológica propriamente dita, 

e o mundo natural ou natureza, se explica pela “diversidade 

das atividades vitais 117” do ser humano. As “atividades dos 

seres da natureza” diferem qualitativamente das “atividades 

humanas118” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 15).  

De acordo com a concepção marxiana os seres 

humanos produzem seus meios de vida através de um tipo 

específico de atividade vital119.  O animal identifica -se 

imediatamente com a sua atividade vital 120.  Não se distingue 

dela121.  É a sua própria atividade 122.  Mas o ser humano faz da 

atividade vital ,  psicobiológica, o objeto da vontade e da 

consciência123.  Possui uma atividade vita l  consciente e 

reflexiva124.  A atividade vital  consciente não é uma 

determinação com a qual o ser humano imediatamente 

coincide. A atividade vital  consciente distingue o homem da 

atividade vital  dos animais. Só por esta razão é que ele é um 

ser genérico. Ou melhor, só é um ser consciente, quer dizer, 

a sua vida constitui para ele um objeto, porque é um ser 

genérico (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 15).  

É a capacidade do ser humano em abstrair -se das 

atividades imediatas para pensar sobre elas, adquirindo 

consciência de si  e para si  em tais atividades ; além de, com 

essa capacidade, e a partir dela, criar complexos categoriais, 
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que, por tais feitos, se projeta como gênero peculiar. O ser 

humano tem a capacidade, mediado pela consciência, de 

converter-se em objeto para si .  Essa capacidade pressupõe a 

abstração, sem o que é impossível, como sujeito criador de 

formas, o ser humano converter -se em objeto de reflexão, 

análise e ponderação125.  

O ser humano “possui uma atividade vital  consciente”, 

que é o próprio trabalho humano. O trabalho humano é a 

atividade vital  consciente primária e universal. Está presente 

e se faz presente no deslocamento do metabolismo 

psicobiológico para o metabolismo social;  no processo de 

exteriorização humana decorrente da intervém do ser 

humano na natureza. Essa intervenção é também  

impulsionada pelas forças que atuam na interioridade 

humana. O modelo originário do trabalho humano é primário 

porque sem a mediação do trabalho o ser humano fica 

impossibilitado de reproduzir a sua existência, até mesmo 

fisiológica. E é universal porque de nenhum ser humano o 

trabalho é ausente. Nenhum ser humano pode prescindir dele 

para existir.  Desta forma, na medida em que o trabalho se 

realiza socialmente, no intercâmbio com muitos trabalhos 

concretos, observa-se com essa sua característica que o 

trabalho impulsiona o ser humano à universalização: o 

associacionismo ou, como diz Marx nos Manuscritos de 

Paris, o socialismo. 

O trabalho humano, como “atividade vital  consciente”, 

abre a possibilidade do ser humano se constituir como ser 

genérico e universa l .  É dotado de uma “atividade vital 

consciente” e, por fazer dessa atividade “objeto da vontade 

e da consciência”, o ser humano se constitui como “ser 

genérico126”. 

O quadro abaixo procura apresentar as características 

das necessidades dos seres humanos e do s seres não-

humanos.  
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Sobre essas características Marx faz a seguinte 

consideração na Ideologia Alemã:  

 

CARACTERÍSTICAS 

DAS NECESSIDADES 

DOS ANIMAIS 

CARACTERÍSTICAS DAS 

NECESSIDADES HUMANAS 

 São de caráter  

biológico voltado para 

atender apenas as  

necessidades orgânicas  

e f isiológicas do corpo, 

que coincidem com a 

conservação e a 

sobrevivência.  

 São de dimensões amplas,  

voltadas para atender a natureza 

psicobiológica,  social e cultural,  

inclusive cognitiva e esté tica.  

 O fazer animal  

equivale ao fazer  

biológico.  

 O fazer humano se expressa 

sob a forma de produção e 

reprodução teleológica,  

compreendendo a inovação,  a  

intuição,  etc. ,  ci rcunscri to  a  

causal idade.  

 O ser humano é 

orientado pela atividade 

vita l consciente  

enquanto os seres não -

humanos pela  at ividade 

vita l instintiva.  

 Não é da caracter ística do 

homem apenas a reprodução  

psicobiológica; e le reproduz para  

além do corpo ou das suas  

necessidades vi tais imediatas e  

biológicas,  das suas necessidades  

imediatas.  

 A reprodução do ser humano é a reprodução das 

condições de existência do ser humano. Não apenas do corpo 

humano como também do metabolismo natural da 

humanidade como um todo: “não se t rata de uma atividade 

que assegura apenas a existência f ísica do indivíduo,  mas 

aquela que reproduz as caracter íst icas fundamentais do 

gênero humano” (BERTOLDO, NEAD, 2004,  p.  15).  
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Enquanto os homens est abe lecem re lações ent re s i 

e  com os objetos que cr iam; ent re os animais,  ao 

cont rár io ,  não  exist em re lações efet ivas:  ‘o  anima l 

não  se ‘re lac iona’ co m nada,  s imp lesmente não  se 

re lac io na.  Para o animal,  sua re lação  com out ros 

não  exist e como relação .  A consc iênc ia,  po rt anto,  

é  desde o iníc io  um produto  socia l,  e  cont inuará  

sendo  enquanto  exist irem ho mens (MARX,  1987, 

p .  43).  

 

Dessa proposição podemos extrair al gumas 

considerações importantes:  

 Relação pressupõe, para Marx, intencionalidade, 

isto é, vontade e consciência, que é diferente de 

necessidade biológica;  

 “A consciência é um produto social”;  

 Os seres humanos se relacionam com a natureza 

individualmente ou se associando com outros seres 

humanos, em ambos os casos, podendo utilizar 

objetos e instrumentos criados por outros seres 

humanos, num intercâmbio universal;  

 Mediante a interação o ser humano consciente vai 

se formando através da associação ou 

associacionismo. Conscientizar -se é ir ganhando 

conhecimento da existência de si  como pessoa e 

como gênero, isto é, como ser social, 

transcendente a si  mediado pelo trabalho com 

outros homens. O outro do ser humano é, para além 

da natureza, esse conscientizar -se pelo 

conhecimento. 

 

A seguir destacam-se algumas reflexões de Bertoldo 

sobre essa problemática: (1) o homem não é somente um ser 

biológico, pois ele não vive apenas para manter seu corpo 

físico127,  embora essa seja a condição primeira para ele 

existir;  (2) além do ar, da alimentação, da bebida e da 
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moralidade o ser humano também tem outras necessidades 128 

(BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 16).  

 

Enquanto nos animais há uma det er minação  

bio lóg ica de sua adaptação ao meio ,  nos seres 

humanos,  ao  cont rár io ,  para sobreviverem,  

prec isam cont inuamente cr iar  as suas cond ições de 

exist ênc ia.  Est a é,  aliá s,  uma das razões que 

exp l icam a cont inu idade da espéc ie  humana  

(BERTOLDO,  NEAD,  2004, p .  16).  

 

Há obrigatoriedade de se caracterizar o nomadismo 

dos animais. Estes não têm a capacid ade de adequar o meio 

às suas necessidades. Há uma impossibilidade ontológica de 

se sedentarizarem. Vivem sob as vicissitudes da abundância 

e escassez de alimentos oferecidos pela natureza. Por outro 

lado, ao contrário dos seres da natureza, o fato dos ser es 

humanos transformarem “continuamente” a natureza e o 

ambiente em que se reproduzem faz aparecer possibilidades 

imprevisíveis. Possibili ta -o fazer história. Os seres humanos 

se multiplicam e se expandem, universalizam -se: “a primeira 

distinção básica ent re o animal e o ser humano está na 

capacidade de produção humana” (BERTOLDO, NEAD, 

2004, p. 16).  

 

Pode-se dist ingu ir  o s ho mens dos animais pe la  

consc iênc ia,  pe la re l ig ião  ou por  t udo  que se 

que ira.  Mas e les própr ios começam a se  

d iferenc iar  dos animais t ão  logo começam a  

produzir  seus meio s de vida (MARX,  1987,  p .  27).  

 

Observamos aqui uma tentativa de apreender as 

diferenças. A teoria da diferença, de Marx, se esforça, de 

forma primária, diferenciar o ser humano de outros seres da 

natureza; e de forma secundária diferenciar os seres 

humanos entre si ,  considerando o critério classes social. 

Dentro da diferenciação social as teorias das classes e da 
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produção material assumem importância incomum. Mas essa 

teoria que procura apreender a diferença na afirma dos 

atributos ontológicos do ser humano não nega, em absoluto, 

a natureza, porque a compreende na dialética do ser que se 

constrói na história mediado pelo trabalho humano.  

 

Os ind ivíduos são  aquilo  que produzem 

(BERTOLDO,  NEAD,  2004, ibidem,  16)  / . . . /  O 

que e les [os seres humanos]  são  co inc ide,  

po rt anto,  com sua produção, t anto com o que  

produzem,  como com o  modo  como produzem.  O 

que os ind iv íduos são ,  po rt anto,  depende das  

cond ições mater ia is de sua produção 

(BERTOLDO,  NEAD,  2004, p .  27 –  28).  

 

Isto não significa que as potencialidades do ser 

humano se reduzam à produção. Se, por um lado, a produção 

permite reproduzir a sociedade, a tendência é que as horas 

dedicadas a produção se reduzam paulatinamente com o 

desenvolvimento das forças produtivas, para que o s er 

humano se dedique a outras atividades que lhe permite ócio, 

gozo e fruição das suas potencialidades, sejam elas 

produtivas ou não. Este fato foi reconhecido por Marx 

inúmeras vezes, tanto na Ideologia Alemã  quanto nos 

Manuscritos de Paris .  Mas os “seres  humanos” não são 

muitas coisas. E o que eles não são também é determinado 

pela produção? 

Outra proposição difícil  de concordar é a afirmação 

arbitrária de que: “produzir algo tendo em vista as 

necessidades humanas é o mesmo que dizer produzir valor” 

(BERTOLDO, NEAD, 2004, p.  16 –  17). Por quê? Porque, a 

princípio, “valor” aqui significa valor -de-uso. Mas também 

pode significar “valor” produzido pelo trabalho abstrato. 

Está descartada a possibilidade de ele ser valor -de-troca.  

Há uma confusão nessa formulação embora no Capital 

esteja clara. O trabalho humano abstrato ou em geral, como 
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dito anteriormente, produz valor. Já o trabalho humano 

concreto produz valor -de-uso e, em determinadas situações 

históricas, no capitalismo, por exemplo, valor -de-troca. 

Valor-de-uso é todo produto que se volta ao consumo 

imediato, para a subsistência; e valor -de-troca todo o 

produto que é produzido com a intenção de intercâmbio, 

troca. Portanto, o trabalho humano concreto produz uma 

dupla forma de valor: valor -de-uso (em todas as formas de 

sociedade) e valor-de-troca (nas sociedades mercantis.  

 

A quest ão,  segundo  Marx,  é  que numa fo r mação  

soc ia l baseada no  antagonismo  cap it a l e  t raba lho , 

est es va lo res passam a exist ir  co mo va lo res de 

t roca129.  Ass im,  t udo  aquilo  que o  ho mem produz , 

resu lt ando  das objet ivações humanas,  t ransfo r ma -

se em mercador ias 130.  Est as são út eis para os 

ho mens,  po rt anto,  são  va lo res que desempenham 

uma dada função  na vida dos homens,  na med ida  

em que servem para supr ir  suas necess idades.  O 

problema,  confo rme Marx observou,  é  que não  há  

uma apropr iação  co let iva dos bens produzidos  

pe lo  ho mem (BERTOLDO,  NEAD,  2004,  p .  p .17) .  

O metabo lismo  ho mem- natureza é uma cond ição  

natura l et erna da vida humana e é nesse  contexto 

que os va lo res produzidos pe los ho mens passam a  

t er um carát er  de t roca 131.  Trat a-se . . .  de uma 

fo r mação  socia l em que o  processo  de produção 

domina o  homem e não  o homem o  processo  de 

produção  (MARX,  1993,  p .  90)  

 

O pressuposto dessa proposição é o seguinte :  

 

Para cr iar  va lo res -de-uso ,  o  homem tem que se  

apropr iar  da natureza,  isto  é,  t ransfo r má - la  

confo rme sua vontade e consc iênc ia,  o  que implica  

que est a at ividade é,  na sua essênc ia,  dir ig ia,  

o r ient ada.  E pressupõe [a exist ênc ia de]  uma 

re lação  ent re o ser  humano  e a natureza 

(BERTOLDO,  NEAD,  2004, p .  17 ).  

 

Isto significa que está descartada a produção de 
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valores de uso fora desse “pressuposto”? Isto é, não há 

possibilidade das relações entre seres humanos produzir 

valor de uso? Não há possibilidade de os seres humanos se 

produzirem reciprocamente e de se  auto-produzirem 

“conforme a sua vontade e consciência”, o que caracterizaria 

uma “atividade dirigida e orientada”?  

Bem, a força de trabalho é um produto social.  Quem a 

produz? A força de trabalho valoriza o capital .  Como esse 

valor foi agregado à força de  trabalho? Quem e que atividade 

promoveu tal  agregação? O capital expropria mais valia da 

força de trabalho porque ela tem a capacidade de produzir 

mais do que o necessário para se reproduzir. Como e por 

quem essa capacidade foi desenvolvida? A força de tr abalho 

também é valor de uso. Do que o homem se apropriou e 

transformou, “conforme sua vontade e consciência”, para 

produzir a força de trabalho, como valor de uso? Se a força 

de trabalho é produzida como valor de uso, que tipo de 

“atividade dirigida e ori entada” a produziu? A nossa 

resposta é o trabalho pedagógico . E o processe de produção, 

socialização e apropriação social de conhecimentos é o 

processo que produz a força de trabalho. As atividades desse 

processo de produção são realizadas sem o “pressupos to 

imediato  da relação entre o ser humano e a natureza”. É 

paradoxal. Se concordarmos com o extrato de texto acima 

temos que rejeitar a conclusão a que chegamos. Então, Marx 

está errado ou nós equivocados 132? 

Em sociedades marcadas pelas desigualdades sociai s e 

econômicas os valores-de-uso assumem a forma de 

mercadorias. O valor -de-troca é um atributo, sobretudo, dos 

valores-de-uso produzidos estrategicamente para os 

mercados133.  Isso acontece quando os valores -de-uso 

assumem a forma de valor mercantil .  

Numa formação social baseada no antagonismo entre 

capital  e trabalho, os valores passam a existir como valor 
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mercantil  (mercadoria). Com isso, tudo que o ser humano 

produz, todas as objetivações e comodidades, transformam -

se em mercadorias.  

A forma mercadoria apresenta um duplo aspecto: além 

de valor-de-uso ela passa a funcionar como valor -de-troca. 

Essa funcionalidade é a característica ideológica do capital , 

encobre a dinâmica da apropriação privada da produção 

social pelo capital .  

A forma mercadoria é marcada por essa contradição 

real decorrente da contradição nas relações de produção 

entre capital  e trabalho. É no contexto das sociedades 

desiguais, mas dominada pelo metabolismo do capital , que 

os valores produzidos passam a ter valor -de-troca. Mas para 

a mercadoria existir é necessário existir excedente 

econômico. Em sociedades desiguais, com a apropriação 

privada do excedente econômico, acede o trabalho humano 

alienado ou estranhado: “o processo de produção domina o 

homem e não o homem o processo de produção”. Na verdade, 

o capital  subordina o processo de produção aos seus 

interesses, aos interesses privados, aos interesses dos 

mercados insti tuídos pelo sistema capital .  

 

  TRABALHO PEDAGÓGICO E RACIONALIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Por que o trabalho humano é uma “ativid ade dirigida”? 

Qual a característica da “direcionalidade” do trabalho 

pedagógico? 

O ser humano para satisfazer as suas necessidades 

precisa se apropriar da natureza. Esta situação exclui 

qualquer hipótese de ostensividade contra a natureza: ódio a 

natureza, destruição do ecossistema, ou qualquer forma 

predatória, bárbara ou selvagem do ser humano contra a 

natureza. Esta situação não encontra o mínimo de 
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fundamento na fi losofia da práxis.  

Tal situação põe, ontologicamente, o ser humano como 

um ser objetivo. Ele realiza sua subjetividade nesta 

objetividade. É um ser que se orienta socialme nte para 

satisfazer necessidades. Esta é sua condição ontológica. 

Característico da natureza desse ser. A característica mais 

significativa do modelo originário do trabalho humano. Isto 

significa que, em termos ontológicos, o ser humano não pode 

mudar essa  sua condição? Sabemos como diz Marx, que esta 

é uma “condição natural eterna”; que a partir desta condição 

primária, no processo evolutivo de sua humanidade, o ser 

humano supera “barreiras naturais” e funda outros 

complexos do complexo. Secundários em rel ação à 

protoforma do modelo originário do trabalho humano. Nem 

por isso pode se eximir da necessidade de laborar.  

Neste processo evolutivo o ser  humano não se 

confunde com a natureza. Apenas nela objetiva sua 

subjetividade e, mediado pela consciência, pode  abstrair-se 

deste e neste processo de objetivação. E, com esta abstração, 

assumir um posicionamento reflexivo: pensar, analisar e 

avaliar a natureza, o processo, e a si  mesmo nesta 

objetivação. Pode refletir sobre a subjetividade neste 

processo. Dado a si tuação dessa subjetividade que se 

objetiva, abre-se a possibilidade do ser humano se 

universalizar e fundar a história humana. Desprender -se da 

natureza e construir o seu mundo: o mundo dos seres 

humanos.  

O ser humano possui esse dispositivo da 

autoconsciência pelo qual pode olhar abstratamente 134 para 

si ,  para seus semelhantes, para o mundo e a natureza. É 

justamente isso que lhe permite ser capaz de se 

universalizar.  

Essa condição humana é movida por dois 

componentes: a teleologia e a causalidade (LUKÁCS, 2 004). 
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Componentes que, segundo Lukács, constituem a estrutura 

ontológica do ser social.  O ser humano se objetiva 

socialmente determinado por esses componentes. Sua 

atividade vital  é uma atividade dirigida, orientada, mas sob 

determinadas condições ou nexos  causais. Nexos que 

abarcam os recursos disponíveis e que são produzidos e 

controlados pelo ser social.  

A atividade vital  consciente, orientada e dirigida, 

acontece situacionalmente, sob condições históricas 

determinadas. Limitadas pelos recursos disponíve is e 

acessíveis. O que Lukács entende por causalidade ou nexos 

causais são situações na qual o ser humano se encontra para 

realizar determinado projeto. A causalidade é uma dimensão 

ontológica l imitativa frente aos desejos e vontades humanas.  

Ao transformar a natureza através de um processo 

metabólico total ,  de intercâmbios mútuos e recíprocos, o ser 

humano também transforma as bases e fundamentos da 

causalidade. De modo que nada permanece estático nesse 

processo de intercâmbio metabólico da atividade vital  

humana: o ser humano se transforma e o mundo se 

transforma, em sua totalidade.  

 

/ . . . /  O ser  humano  co loca -se d iante da natureza 

como um ser  d iferente dela,  co mo um ser  capaz de 

est abe lecer  um objet ivo  e buscar  os meios que 

to rnem possíve l a  sua objet ivaçã o . É aqu i que se 

[est abe lece]  a  dimensão  onto lóg ica do  t raba lho , 

[ imanente ao  própr io  t raba lho  humano],  como 

resu lt ado de um d inâmico  processo ent re 

t eleo log ia e causa lidade (LUKÁCS,  cit ado por 

Ber to ldo ,  2004,  p.  19).  

 

Marx chama atenção para o lugar do se r consciente no 

vir -a-ser do ser humano. Na sua acepção a consciência está 

atrelada [imanente] à própria atividade humana, é um dos 

componentes constitutivos da  atividade humana, 
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principalmente na efetivação do trabalho humano. Para ele 

existe apenas o ser  consciente. Por isso enfatiza o papel da 

atividade consciente para distinguir o ser humano do animal.  

 

Pressupomos o  t raba lho  sob a fo r ma  

exc lus ivamente humana.  Uma aranha  executa 

operações semelhantes às do  t ecelão ,  e a  abe lha  

supera mais de um arqu it eto  ao  const ru ir  a  sua 

co lmeia.  Mas o que dist ingue o  pio r arqu it eto da 

melhor  abe lha é que e le [pré] figura na mente sua  

const rução  antes de t ransfo r má - la em rea l idade 135.  

No  fim do  processo  de t raba lho  aparece um 

resu lt ado  que já  exist ia  idea lmente na imag inação  

do  t raba lhador .  Ele não  t ransfo r ma apenas o  

mater ia l sobre o  qual opera,  ele impr ime ao 

mater ia l o  pro jeto que t inha consc ientemente em 

mir a,  o  qual const it u i a  le i det erminante do  seu 

modo  de operar  e  ao  qual t em de subord inar  sua  

vontade 136 (MARX,  1996,  p .  202) .  

 

Teleologia é o processo que “no homem, a ação é 

dirigida por uma finalidade 137,  pensa e imagina as 

possibilidades concretas a efetuá -la138”. E a causalidade? A 

causalidade se faz presente no próprio decorrer do processo 

teleológico. A causal idade é o processo pelo qual o ser 

humano “identifica no seu meio os materiais, as condições, 

etc.,  disponíveis, para a sua realização” (BERTOLDO, 2004,  

p. 19). O ser humano age no mundo teleologicamente, 

mobilizando no trabalho a causalidade: séries ou ca deias 

causais, mas sob condições historicamente determinadas.  

O trabalho humano se caracteriza como tal ,  “existe” 

como tal ,  porque é resultado de um processo ontocriativo. O 

ser humano para existir precisa criar as condições dessa sua 

existência, uti l izando-se dos recursos disponíveis, 

historicamente postos: “o homem é resultado de sua própria 

criação” (BERTOLDO, 2004, p. 19).  

A atividade vital  humana se diferencia da atividade 

vital  biológica. Nas relações sociais em que o ser humano 
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está implicado, nessa existência, a causalidade (os nexos 

causais do mundo objetivo, determinado historicamente) e a 

teleologia (o ato subjetivo de prévia -ideação reflexiva, as 

ações necessárias para atingir objetivos e finalidades, de 

igual modo, circunscritos historicamente) estão 

inextricavelmente unidas. O processo metabólico da relação 

do ser humano e da natureza, implicados nesse processo a 

teleologia e a causalidade, imprimem uma nova realidade ao 

devir humano, “um novo ser” passa a ser forjado 

(BERTOLDO, 2004, p.19)  

De acordo com Lukács a categoria trabalho é 

constituída de dois elementos: “um projeto ideal se realiza 

materialmente, uma finalidade pensada transforma a 

realidade material ,  insere na realidade algo de material ,  que 

no confronto com a natureza, apresenta algo  

qualitativamente e radicalmente novo (BERTOLDO, 2004,  

p. 19).  

Esse é o elemento teleológico que, segundo ele “por 

sua própria natureza, é uma categoria posta 139: todo processo 

teleológico implica uma finalidade e, portanto, uma 

consciência que estabelece um fim140” (LUKÁCS, citado por 

Bertoldo, 2004, p. 6).  

E, o outro elemento é o “princípio da autonomia que 

repousa sobre si  mesmo e mantém este caráter mesmo quando 

uma série causal tenha o seu ponto de partida num ato de 

consciência” (LUKÁCS 141,  citado por Bertoldo, 2004, p. 6).  

Isto caracteriza o momento reflexivo da atividade vital 

consciente do ser humano. Ele tem “o ponto de partida num 

ato de consciência”. O momento reflexivo, operado pelo “ato 

de consciência”, é um “princípio de automovimento que 

repousa sobre si  mesmo”. Esse momento opera a 

autoconsciência do processo de autoconstrução do ser 

humano. As causalidades “constituem os nexos causais do 

mundo objetivo”.  
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De acordo com Lukács, teleologia e causalidade 

“compõe a estrutura dinâmica do trabalho”,  que mesmo 

sendo princípios singulares e autônomos possuem uma 

dinâmica indissociável “no ato vital  do ser humano”.  

Lukács constatou que a teleologia e a causalidade são 

dimensões intrínsecas no posicionamento do trabalho, 

juntamente com a consciência. Essas três categorias são 

responsáveis pela capacidade do ser humano abstrair e se 

distanciar da natureza e de si  mesmo, permitindo a reflexão 

crít ica sobre a realidade objetiva e subjetiva. Permite 

também o ser humano constituir -se como gênero. Criar 

esferas de sociabilidade distintas da esfera singular do 

trabalho, que sintetiza a interação homem -natureza, a esfera 

do trabalho propriamente dita. O animal não dispõe de 

quaisquer daquelas categorias e do metabolismo decorrente 

da interação entre elas. O metabo lismo animal é um 

metabolismo biológico do seu corpo, que desencadeia 

satisfação das necessidades primárias. Tal metabolismo é 

muito restrito comparado aos processos desdobrados pelo 

t ipo humano de metabolismo.  

Os seres que vivem no plano orgânico e inorgâ nico não 

são capazes de historicizar sua existência, tampouco 

universalizar-se. Falta-lhe a consciência e a 

autoconsciência, a reflexividade desencadeada pela 

operosidade que ocorre na objetividade do ser que se 

posiciona teleologicamente (operacionalidade  mesmo no 

âmbito da racionalidade abstrata). Em resumo, seres que 

vivem no plano orgânico e inorgânico desconhecem, 

absolutamente, “a consciência orientada”, teleologicamente 

posta, que para tal  precisou mobilizar nexos causais.  

 

  ESTRUTURA ONTOLÓGICA DO TR ABALHO HUMANO 

 
Marx l imitou a t eleo log ia à práxis  humana  
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[or ig inár ia] ,  ao t raba lho  [humano ,  e a  causa lidade  

ou nexos causa is]  / . . . /  Sociedade e natureza,  t eor ia  

e  prát ica,  ação  e pensamento 142 e t c. ,  coexis t em de 

modo  dia let icamente relac io nados / . . . /  É  at rav és  

da cat egor ia t raba lho  [at ividade vit a l consc iente,  

rac iona lmente d ir ig ida e co municat ivamente 

d ia logada e re f lexiva]  que Mar x demo nst ra como 

a histó r ia humana se o r ig ina e se desenvo lve,  

t endo como base a relação  ent re t eleo log ia e 

causa l idade 143 (BERTOLDO,  2004, p .  20).  

 

Marx, como interpreta Bertoldo, pode ter aberto essa 

possibilidade ontológica 144,  mas foi, sobretudo Lukács, com 

suas reflexões sobre o trabalho e o ser social quem mais 

contribuiu para esse entendimento. Como, a partir do 

trabalho e, da própria vida cotidiana, o ser humano 

desenvolveu a esfera social do mundo estético e cultural é 

um percurso esboçado no Livro I e II da  Estética de Lukács, 

e formulado de forma sistemática na Ontologia do Ser 

Social145.  

Antes de construir uma casa abre -se ou inicia-se um 

processo de ideação, o projeto da casa. Nesse momento se 

tem apenas uma vaga ideia da casa: o projeto rudimentar da 

casa. Esse é o significado de teleologia [ telos  –  imagem; 

logia  –  estudo; teleologia –  estudo ou conhecimento (tomada 

de consciência) da imagem da casa]. Contudo, a casa só 

passa a existir efetivamente [a feitura da casa, a visibilidade 

da casa] se tal  projeção se materializar, for realizada 146.  Mas 

enquanto permanecer prisioneiro da ideia, no plano ideal, 

sem buscar com ajuda do mundo exterior os recursos 

necessários à realização do projeto: construir a casa, o 

projeto jamais se materializará 147.  É preciso madeira, pedra, 

areia, ferro, etc., além de outros recursos como a capacidade 

técnica dos trabalhadores, e uma correta combinação d esses 

materiais, para se construir a casa.  

Para dar forma física, material ,  ao projeto idealizado 
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precisa-se obedecer aos nexos causais contidos e expressos 

na formatação da casa e nos elementos da natureza, 

apropriados à essa formatação. Cada formatação de um 

projeto idealizado apresenta nexos causais específicos. Essa 

relação não pode ser desconsiderada para evitar resultados 

indesejados. Todas as vezes que essa relação for posta em 

segundo plano decorrerá acidentes que podem ser 

desastrosos. Essa compat ibilização é necessária e obedece 

ao desenvolvimento da técnica e da ciência, dentro de uma 

racionalidade objetiva, de natureza diferente da 

racionalidade comunicativa, aquela que ocorre entre 

sujeitos, intersubjetivamente. Com isso podemos dizer que a 

racionalidade instrumental é tão importante, e em alguns 

casos imprescindível, quando comparada à racionalidade 

comunicativa. 

Essas racionalidades são complementares e não 

antagônicas e contraditórias como parece crer as proposições 

weberianas (WEBER, 1999, 2000 e 2003). Portanto, a 

racionalidade instrumental não orienta necessariamente para 

a sujeição do ser humano; do mesmo modo que a 

racionalidade comunicativa não conduz mecanicamente a 

emancipação. Esse é o ponto de vista de Habermas (1997 e  

2002) e dos pensadores da Escola de Frankfurt ,  que 

incorporaram as teses weberianas. E a incorporação das teses 

weberianas significou, como contrapartida, o abandono da 

fi losofia da práxis, pelo menos as proposições da teoria 

crít ica da ideologia de Marx e Engels. Aqui é necessário 

fazer um pequeno esclarecimento. No primeiro artigo do 

livro Técnica e Ciência como “Ideologia” ,  Habermas faz o 

seguinte comentário da Ideologia Alemã:  

 

Como reve la uma aná lise mais po rmenor izada da 

pr imeira par t e da Ideo logia Alemã,  Marx não 

exp l ic it a  e fet ivamente a conexão  ent re int eração  e 

t raba lho , mas,  sob o t ít u lo  nada espec íf ico  da 
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práxis soc ia l,  reduz um ao  outro ,  a  saber ,  a  ação 

comunicat iva à ins t rumenta l.  A at ividade  

produt iva que regu la o  metabo lismo  do  gênero 

humano  com a natureza circunjacente,  do mesmo 

modo  que, na f i losof ia do espíri to  de Iena,  o  uso 

dos inst rumentos est abe lece uma med iação  ent re 

su je ito  que t raba lha e os objetos natura is –est a 

ação  inst rumenta l t ransfo r ma - se em parad igma 

para a obtenção  de todas as cat egor ias ;  tudo se 

dissolve no automovimento da produção .  Por  isso ,  

t ambém a genia l visão  da conexão  dia lét ica ent re 

fo rças produt ivas e re lações de produção  bem 

depressa se pode  int erpret ar  mal em t ermos 

mecanic ist as (HABERMAS,  1997,  p .  41 –  42, 

it á l icos nossos) .  

 

Essa crítica de Habermas a Marx só é possível quando 

se desconsidera ou se desconhece a perspectiva ontológica 

da teoria social marxiana. Para i lustrar essa hipótese, a inda 

que não a aprofundemos aqui, os Manuscritos de Paris  põem 

por terra a crít ica de Habermas:  

 

O pr imeiro  objeto  do homem –o  homem–  é  

natureza,  sens ib i l idade,  e  as espec ia is fo rças  

sens íve is do  ser  humano  somente na Ciênc ia do 

Mundo  Natural podem encont rar  seu 

autoconhec imento , do  mesmo modo  que somente 

nos objetos natura is podem encont rar  sua 

rea lização  objet iva.  O elemento do pensar  mesmo,  

o  elemento  da ext er io r ização  vit a l do  pensamento, 

a  linguagem,  é natureza sens íve l.  A rea lidade  

soc ia l da natureza e a  Ciênc ia natura l humana ou 

Ciênc ia natural do  ho mem são  expressões 

idênt icas (MARX,  1984,  p.  153).  

 

Aqui, além de Marx expor seu entendimento acerca da 

categoria interação, e mediada pela l inguagem –

“exteriorização vital  do pensamento” – ,  não há qualquer 

resquício de reducionismo economicista.  

A materialização do projeto, a formatação e 

concretização em objeto exigem adequação das séries 
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causais, escolha de materiais adequados, para efeito da 

concretização do projeto, a isso Lukács chama de 

causalidade (BERTOLDO, 2004, p.  21).  

O trabalho humano148 não opera apenas no nível da 

transformação da natureza 149.  Ao iniciar a atividade 

laboral150 o ser humano também se transforma 151.  Os seres 

humanos põem em movimento seus órgãos fisiológicos como 

mãos, cérebros, capacidades intelectuais e físicas, mas nesse 

movimento também se faz presente as suas disposições 

psicológicas: desejos, vontades, afetos. Conforme Marx 

assinala nos Manuscritos de 1844 e em O Capital .  É assim 

que, ao transformar objetivamente a natureza, o homem  

transforma a si  mesmo. 

 

A par t ir  dest e ato o r ig inár io  de t raba lho 152,  o  

ho mem surge e se desenvo lve,  o r ig inando ,  

concomitantemente,  cat egor ias cada vez mais  

soc ia is e  co mplexas 153,  a  exemplo  da linguagem, 

da fa la,  do  dire ito ,  da ciênc ia,  da educação , et c. ,  

/ . . . / . . .  O desenvo lvimento  da sociabi l idade  

secundár ia,  das es feras de soc iabi l idade ét ico -

cu ltura is,  acontece,  concomitantemente,  com os 

desdobramentos e avanços da soc iabi l idade  

pr imár ia:  po r  mais que o ser  socia l se desenvo lva,  

aque la base onto lóg ica fund amenta l jamais  

desaparecerá (BERTOLDO,  2004,  p.  21).  

 

O metabolismo decorrente da atividade dirigida 

conscientemente e comunicativamente dialogada e reflexiva 

se faz presente nas esferas de sociabilidade secundária, 

porque é uma condição ontológica do ser humano. Mesmo 

que na sociabilidade secundária a relaçã o ser humano versus  

natureza evolua para uma relação intersubjetiva: ser humano 

versus  ser humano, caracterizada por Habermas como esfera 

da interação humana. Os determinantes ontológicos do ser 

humano persistem na interação 154.  Vale dizer, a estrutura 

ontológica da atividade dirigida conscientemente e 
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comunicativamente dialogada e reflexiva, não se desfaz. 

Teleologia e causalidade continuam presidindo a interação 

social. Mesmo no plano das sociabilidades secundárias, 

apenas com pesos e sinais diferentes conforme se configuram 

no plano das sociabilidades primárias: “uma das 

características fundamentais que Marx verificou 155 na 

categoria do trabalho é a sua capacidade de produzir para 

além daquilo que foi planejado 156 e, por esta razão, ele está 

continuamente produzindo o novo” (BERTOLDO, 2004,  p. 

21). 

Mas essa capacidade de “produzir continuamente o 

novo” é determinada pelos nexos causais das formações 

sociais particulares: “numa sociedade fundada na 

propriedade privada, o trabalho ex cedente é apropriado 

apenas por uma parcela dos indivíduos, o que faz com que a 

acumulação se baseie cada vez mais numa contradição entre 

capital  e trabalho157” (BERTOLDO, 2004, p. 21).  

Os nexos causais das formações sociais particulares 

são nexos históricos , decorrentes de conflitos sociais e dos 

embates imediatos dos interesses de classe: “atos humanos e  

não de uma natureza estranha ao próprio ser humano” 

(BERTOLDO, 2004, p. 21). O processo de apropriação 

privada do excedente econômico pelo capital , “esta 

manipulação fenomênica do trabalho assalariado, no 

capitalismo” (BERTOLDO, 2004, p. 21), não é uma 

determinação natural eterna e pode ser transformada por uma 

atividade vital  dirigida e consciente do ser humano. Por 

outro lado, a sociabilidade secundária do  capitalismo poderá 

ser transformada pela organização polít ica e ação dos 

trabalhadores, excluídos dos processos de decisão que 

regulam a distribuição do poder e das riquezas.  
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  TRABALHO HUMANO E TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Essa intenção ou interesse em estudar e delinear a 

relação entre trabalho humano e trabalho pedagógico ou 

educativo –dentro da temática da relação entre trabalho e 

educação–  está interligado ao problema do conhecimento, da 

socialização e/ou expropriação do conhecimento na 

sociedade moderna, industrial  e capitalista. Inclui a 

educação escolar: a particularidade do trabalho pedagógico 

ou educativo e sua característica básica que é o 

desenvolvimento da autonomia e capacidade intelectual. O 

conhecimento não pode ser dissociado do ensino e da 

aprendizagem, do princípio educativo que, enquanto esfera 

autônoma, possui uma teleologia e uma causalidade 

específicas. 

Já descrevemos, anteriormente, como surgiu à 

sociabilidade secundária, âmbito em que se inscreve a 

educação escolar, e como esta sociabilidade mantém 

vínculos com a sociabilidade primária, o trabalho. Cabe 

assinalar ou avançar mais detalhadamente na relação entre 

trabalho e educação e nas particularidades da educação no 

processo de autoconstrução humana 158.  Explicar a trama do 

trabalho pedagógico como uma “atividade vital 

conscientemente dirigida”, comunicativamente dialogada e 

reflexiva. Como se articulam dialeticamente a teleologia e a 

causalidade no trabalho pedagógico.  

Acredito ser esta uma questão para a “ciência 

educadora crít ica e a didática comunicativa” educacional 

muito mais candente do que “o seu processo de gênese e 

desenvolvimento”. Ela abre a possibilidade de realização de 

um conjunto projetos de pesquisas no âmbito propriamente 

da Pedagogia, quando toma como centralidade do processo 

educativo a categoria trabalho pedagógico. Mas essa  

abertura só é possível se admitirmos a racionalidade 
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comunicativa159 como momento predominante na educação 

frente à racionalidade instrumental. O desafio de uma 

pesquisa empírica é demarcar a profundidade e  os laços da 

complementaridade entre essas racionalidades.  

A gênese e o desenvolvimento da educação acontecem 

dentro do arquétipo [modelo] da teoria geral da formação 

humana160.  Tal como proposta pela perspectiva ontológica de 

Marx e Lukács, acerca da gênese  do ser humano e do 

processo de autoconstrução humana.  

A problemática da dialética do trabalho no processo 

de escolarização, compreendido como atividade vital 

conscientemente dirigida, dialogada e reflexiva, se localiza 

no âmbito da sociabilidade secundári a, e é nesse âmbito que 

deve ser encarada e analisada. Está inserida, de uma maneira 

mais radical, nos processos interativos da aprendizagem, de 

produção, socialização e apropriação social de 

conhecimentos161.  

A atividade educativa se localiza na esfera do t rabalho 

intelectual, por isso, não se processa como atividade vital 

alojada no âmbito da sociabilidade primária. Esse 

reconhecimento é fundamental. A sociabilidade primária tem 

sua primazia na relação homem versus  natureza. A atividade 

educativa é “hegemonicamente” dominada por interações 

intersubjetivas162,  entre sujeitos pedagógicos: corpo docente 

e corpo discente. A atividade educativa acontece entre 

sujeitos pedagógicos ou educativos, que se educam 

reciprocamente. A atividade educativa acontece entre 

sujeitos e não entre sujeito e objeto .  “Os seres humanos se  

educam entre si ,  ninguém educa ninguém”, diz Paulo Freire.  

Esse fato é o pressuposto ontológico do trabalho 

pedagógico entendido como atividade marcada pela 

produção do conhecimento e saberes, através  do “trabalho 

espiritual”, com diminuição crescente do “trabalho corporal” 

(SOHN-RETHEL, 2004). Vale dizer, o trabalho pedagógico 
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desencadeia metabolismos de toda ordem: cognitivo,  

psicológico e social;  processos internos e externos que 

ocorrem entre os su jeitos pedagógicos: o raciocínio, a 

cognição, o entendimento, a memória, mas também as 

atividades físico-químicas dos neurônios; abarca desde 

teorias do conhecimento e da cognição às teorias do ensino -

aprendizagem. O trabalho pedagógico é em si um processo  

interativo. Na experiência do trabalho pedagógico não se 

pode dissociar ou dualizar trabalho e interação.  

Acontece que a forma e o conteúdo veiculados pelo 

trabalho pedagógico geram também uma memória de 

sentimentos que ficam arquivados na estrutura psíqu ica. Por 

ser o ato pedagógico um ato entre seres humanos há uma 

carga psíquica ou psicológica que é necessário considerar. O 

ato pedagógico é plasmado de relações de poder: de 

imposições e castrações, que procuram legitimar as 

diferenças sociais, econômicas e culturais. A forma 

comunicativa como destrói, desconstrói e constrói 

conhecimentos é fundante do trabalho pedagógico e 

educativo, por isso não deve ser desconsiderado do campo 

de reflexão quando analisamos a relação entre trabalho e 

educação. Essa relação não se efetiva dentro do modelo 

trabalho versus  natureza, mas do modelo lukacsiano ser 

humano versus  ser humano. Dentro do modelo de Marx 

(1982) ser consciente versus ser consciente. 

Admitindo o modelo do trabalho humano de Marx 

levantamos as seguintes  questões sobre o trabalho 

pedagógico: que tipo de ser consciente são os sujeitos 

pedagógicos? Como eles desenvolvem a atividade dirigida 

teleologicamente considerando as séries causais de sua 

atividade, considerando que o trabalho pedagógico envolve 

docente e discente, portanto, sujeitos? Se há objeto no 

trabalho pedagógico esse objeto é o conhecimento, mas 

conhecimento produzido historicamente por outros seres 
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conscientes numa cadeia inesgotável, posicionamentos 

teleológicos interpostos e entrelaçados organicamente. Na 

ponta ou gênese da formação humana, do desenvolvimento 

da inteligência e intelectualidade, haverá um ser humano 

com outro ser humano, desenvolvendo conhecimentos. A 

interlocução necessária entre seres humanos no trabalho 

pedagógico afasta a hipótese de alguém atuar sobre a 

natureza, pois há sempre consciências atuantes sobre 

conhecimentos históricos produzidos coletivamente no 

trabalho pedagógico.  

Existe uma trama, ao mesmo tempo exigência, 

psicobiológica [subjetiva] e sociocultural [objetiva]. Os 

enfoques e abordagens cognitivos (psicopedagógicos)  

procuram responder os fenômenos mentais internos, 

enquanto outras disciplinas (sociologia da educação,  

antropologia da educação, economia da educação, didática e 

as práticas) trabalham a socialização. Essas duas dimensões 

dos Cursos de Pedagogia e Licenciaturas realizam pesquisas 

e produzem conhecimentos específicos. Mas como teleologia 

e causalidade acontecem nas atividade destas disciplinas e 

cursos? Essa é uma problemática que remete a pesquisas que 

ainda não estão feitas dentro da perspectiva ontológica 

envolvendo as teorias de Marx, Lukács, Gramsci e 

Habermas. Na ausência de estudos que “esclareçam o 

processo de gênese e desenvolvimento” da educação, 

Bertoldo procura “elucidar de forma ontologicamente 

correta o processo de gênese da relação entre trabalho e 

educação, começando pelo fio condutor da análise marxista; 

que considera o trabalho o modelo de t oda práxis social” 163 

(BERTOLDO, 2004, p. 23). Proposição que em nada 

contribui para “esclarecer”, ontologicamente, a relação 

trabalho e educação.  

Qual o modelo teórico do trabalho humano proposto 

pela ontologia marxiana de Lukács? O trabalho humano é 
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uma práxis social,  mas apresenta um modelo que pode ser 

considerado como a “protoforma” de toda práxis humana. 

Por que? 
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Explicitação do modelo de trabalho humano proposto 

por Lukács164:  

 

A)  SOCIABILIDADE PRIMÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequências práticas, diretas, e desdobramentos 

desse modelo: 

 Desencadeia um processo de autoconstrução humana 

a partir do metabolismo e intercâmbio entre homem 

versus  natureza 

 Atividade conscientemente dirigida para atender as 

necessidades humanas, incluindo nestas, além das 

biológicas as psicológicas165,  onde a racionalidade 

vinculada as necessidades é predominante (Lukács);  

 Atividade comunicativamente dialogada e reflexiva 

já no processo de trabalho originário. Os seres 

humanos dialogam e comunicam -se no por 

teleológico no trabalho, na reflexão que precede a 

ação. Neste momento efetiva-se a racionalidade 

comunicativa como necessidade teleológica, é a 

SOCIABILIDADE PRIMÁRIA (TRABALHO)  

PRESSUPOSTO: 

DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS 

PSICOBIOLÓGICAS E  

DA DIALÉTICA TELEOLOGIA -  CAUSALIDADE 
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SOBRE 

SER HUMANO 

PESSOA 

GRUPO 
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racionalidade predominante. Analisam -se os 

resultados [fim posto] comparando-se a prévia 

ideação [projeto] com a realização [processo], como 

constituintes da objetividade  do trabalho. O que 

obriga os sujeitos retomarem continuamente o ponto 

de partida, bem como a refletirem sobre a situação 

num momento seguinte (Habermas, Matus, Rivera).  

 Atividade geradora de excedente econômica. O ser 

humano é capaz de criar tempo livre p ara se dedicar 

a arte, música, fi losofia etc. Neste emerge a ciência 

como complexo autônomo do complexo do trabalho e 

se desenvolve, continuamente, novos complexos 

sociais que, de alguma forma, são complementares ao 

complexo do trabalho166.  O tempo socialmente 

necessário para produção de comodidades, tecnologia 

e valor de uso gera riquezas o suficiente que atendem 

as múltiplas atividades que desenvolvem os talentos 

as potencialidades humanas. É o que Engels propõe 

como hominização  do ser humano. A humanização  se 

realiza plena e complementarmente no 

entrelaçamento dialético da sociabilidade primária e 

secundária. 
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B) SOCIABILIDADE SECUNDÁRIA 167 

Modelo do trabalho pedagógico concebido a partir da 

proposição de Lukács acerca do modelo originário do 

trabalho humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características do trabalho humano na sociabilidade 

secundária: 

 É a esfera própria da l iberdade humana. O ócio na 
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acepção plena de realização do ser humano, assim 

concebido no mundo grego. Durante o ócio o ser 

humano desenvolve a sua face criativa: teoria, 

fi losofia, ciência, polít ica, arte, entre outras. Teatro, 

música, cinema, dança, culinária. Enfim, a 

materialização da esfera estética, pelo ser humano. 

Mundo da criação artística e l iterária, da fi losofia. 

Habermas conceitua esse mundo como mundo da 

vida, onde predomina a interação social e a 

racionalidade comunicativa. Mundo onde se realiza o 

desenvolvimento do conhecimento e da educação;  

 Cada dimensão ou complexo da sociabilidade 

secundária se desenvolve de forma diferente, 

apresenta características próprias. É o mundo 

simbólico das l inguagens.  

 

Dizer que o trabalho humano é o modelo de toda práxis 

social é dizer que as características como ele ocorre na 

sociabilidade primária se mantém na sociabilidade 

secundária. Esta determinação é demonstrada nas pesquisas 

de Lukács sobre a paleontologia. Como a dialética do 

trabalho humano, no âmbito da sociabilidade primária, “se 

replica” no âmbito da sociabilidade secundária.  

Dentro do debate que se coloca sobre a relação 

trabalho e educação pode -se formular essa problemática nos 

seguintes termos: como as características do tra balho 

humano, como modelo de toda práxis humana, “se replica” 

na educação, como complexo específico da sociabilidade 

secundária? 

Colocar ontologicamente a questão “correta” é colocá -

la nesses termos. Demonstrar como teleologicamente e 

circunscrito à causal idade educacional, se processa, 

dialeticamente, a atividade educativa como práxis humana, 

na consecução dos posicionamentos teleológicos do ser 
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humano no trabalho pedagógico.  

Antes de tudo e, prioritariamente, a pergunta 

ontológica deveria responder o que é atividade educativa? 

Como se conforma a estrutura ontológica da atividade 

educativa? Quais os elementos componentes dessa estrutura 

e como eles funcionam? Quais as características que esses 

componentes assumem na atividade especificamente 

educativa? Essas são questões genuinamente ontológicas.  

 

  “O TRABALHO COMO MODELO ORIGINÁRIO DE TODA 

PRÁXIS HUMANA”?  

 

Se o t raba lho  é a proto fo rma do ser  soc ia l,  is so  

s ignif ica d izer  que todas as at ividades exist ent es  

na soc iedade,  a  exemplo  da educação ,  se reduzem 

a t raba lho ? (BERTOLDO,  2004,  p.  23)  

 

As “atividades existentes na sociedade”, a exemplo da 

educação, não “se reduzem a trabalho”, mas se elevam 

mediante o trabalho humano ou “atividade humana sensível” , 

são valorizadas pelas qualidades humanas mediadas pelo 

trabalho socialmente necessário, e se humanizam nesta 

sociabilidade. Transformam-se pela atividade ontocriativa 

do trabalho humano. De atividades isoladas em atividades 

integradas, e destas aos planos humanos de sociabilidade, em 

esferas sociais autônomas.  

O trabalho humano, como vimos, é aquele que cria 

tempo livre e amplia a esfera da liberdade. E nessa esfera se 

desenvolve um momento do trabalho pedagógico, a 

autonomia da capacidade intelectual através da produção de 

conhecimentos. No âmbito da sociabilidade  secundária o 

tempo livre é vivenciado, sobretudo, na convivência entre 

seres humanos por relações intersubjetivas. Entre aqueles 

que fazem o trabalho artístico, elaboram uma aula, uma 

parti tura musical, poesia, peça de teatro, etc.,  e aqueles que 
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usufruem e se deleitam sob contemplação o resultado desses 

trabalhos concretos.  

O trabalho artístico é trabalho humano e, portanto, 

sujeito a todas as características que assume o trabalho 

humano: a consciência e vontade dos seres humanos. Mas 

esse modelo não pode ser estendido para àqueles que se 

deleitam sobre a criação da obra de arte. A linguagem é a  

mediação entre um e outro e assume proeminência radical. 

Já aula, o encontro didático -pedagógico entre sujeitos do 

conhecimento: docente e discente, que ensejam o processo 

de ensino-aprendizagem, na educação é realizado por 

simultâneos autores, que ocupam lugares distintos, do ponto 

de vista cognitivo. Mas ambos, como sujeitos dialógicos, são 

movidos pela mesma intencionalidade e vontade de saber a 

verdade, provar a  verdade, provocar o debate em torno da 

verdade existente, reconstruir e reinventar verdades até 

então apenas supostas. Ambos problematizam o que existe, 

desafiam os limites da existência e procuram ultrapassá -la. 

O público da educação não é semelhante ao público de 

um teatro, que é diferente do público de cinema, que 

apresenta semelhanças com o público de um espetáculo 

musical. Mas o trabalho artístico, sua teleologia e 

causalidade, é também modelado pela presença do público. 

Realizam-se em ambientes específicos, invade bares e lares. 

Transborda outros espaços de convivência com grande 

velocidade e intensidade, pelo diálogo. E o diálogo não se 

destrói como consumo; acumula -se como memória e 

tradição. 

O trabalho humano possibilita a produção do 

excedente para criação do tempo livre onde é vivida a 

l iberdade humana e desenvolvido as potencialidades 

humanas. Pelo trabalho o ser humano expande sua 

humanidade e se torna um ser genérico e universal na esfera 

da sociabilidade secundária. Mas nesta o trabalho humano  



-  203  -  

não cria excedente168.  

Observando o trabalho artístico como práxis humana, 

a atividade de um pintor, e a perspectiva de quem apenas 

contempla a pintura, é plausível admitir que na obra de arte 

não há qualquer prévia ideação por parte de quem contempla 

a obra de arte, não há qualquer teleologia no ato 

contemplativo. Não há sombra de projeto no olho que 

observa. Os olhos que observam a obra de arte só são capazes 

de captar a imagem projetada: mediar emoções, prazer, 

contemplação, ou provocar uma atitude passiva e indiferente 

do observador diante da obra de arte. Uma obra de arte pode 

ser indiferente aos olhos do observador, o que pode levar ao 

questionamento da sua autenticidade ou expressar a 

incapacidade do olhar do observador.  

O mesmo não ocorre com a perspe ctiva do artista: do 

pintor. Ao se por diante da tela e tendo à disposição os 

materiais necessários à pintura, fabricados muitas vezes pelo 

próprio pintor, fazem-se presentes tanto a teleologia, o 

objetivo de dar visibilidade a uma imagem; aquilo que, em 

princípio, apenas se concentra em sua imaginação, como os 

nexos causais: a util ização adequada dos instrumentos da 

pintura. Complementam-se, assim, uma racionalidade 

instrumental com uma racionalidade estética, manifestada 

comunicativamente pela l inguagem a rtística, causada pelas 

impressões da imagem exposta na tela.  

O mesmo processo pode ser estendido à educação. Para 

um docente a elaboração de uma aula, um seminário, um 

livro corresponde a uma atividade conscientemente 

orientada que, para ser realizada exi ge que seja 

comunicativamente dialogada por um processo reflexivo 169. 

Mas para o discente que não elaborou a atividade educativa, 

a aula ou o l ivro didático não correspondem a trabalho 

humano. Ele só participará parcialmente dessa atividade 

como sujeito, se somente se, houver um processo de 
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desconstrução e reconstrução do conteúdo proposto e 

exposto em uma classe, através de um processo dialógico em 

que o discente se veja e se coloque como sujeito pedagógico: 

autor e ator de geração de conteúdos discursivos.  

Essa situação ideal do diálogo pedagógico para 

acontecer, despertar o ser consciente do discente e docente, 

depende do fato pedagógico não se esgotar no processo do 

trabalho pedagógico, que se realiza durante a hora/aula; 

depende do fato pedagógico prosseguir nas bibliotecas, salas 

de estudo, laboratórios de informática e nos lares. A aula 

consegue atingir o objetivo quando dá extensividade a 

hora/aula: desdobramento ao tempo de dedicação ao 

desenvolvimento intelectual do discente, quando o 

compromete legit imamente com pesquisas e outras 

atividades educativas responsáveis pelo desenvolvimento da 

capacidade intelectual e cognitiva. Quando a atividade 

intelectual transborda o tempo da hora/aula e se estende a 

outras temporalidades e outros espaços sociais. Ass istir aula 

é necessário, mas não é suficiente para transformar o 

discente em autor do conhecimento, em sujeito. “Sendo o 

trabalho o modelo de toda práxis social,  conforme 

assinalamos, a educação, também apresenta essa mesma 

estrutura ontológica. Isto é, el a é composta de teleologia e 

causalidade” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 23).  

Refletindo sobre essa proposição de Bertoldo 

constata-se que apenas em circunstâncias muito especiais a 

educação apresenta a mesma estrutura ontológica do trabalho 

humano170.  É muito provável que se apresente na perspectiva 

do docente e menos na perspectiva do discente. Mesmo no 

caso da perspectiva do docente é necessário algum 

pressuposto de princípios e métodos pedagógicos para que 

essa identidade ocorra.  

Não é qualquer aula ou trabalho educativo que 

compatibiliza, adequadamente, teleologia e causalidade, 
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tendo em vista o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e o desenvolvimento da capacidade cognitiva. Quem mais 

apropriadamente apresenta, de fato, a estrutura ontológica 

do trabalho humano é o trabalho intelectual. Momento que 

muitas vezes é deixado de lado pelos que concebem o 

trabalho pedagógico ou educativo do docente, reduzindo -o a 

uma única atividade: transmitir, ou melhor, noticiar ou 

informar conteúdos171.  Isto não quer dizer que  o trabalho 

pedagógico ou educativo não comporte o momento 

teleológico e os nexos causais. Mas que ele apresenta 

diferenças significativas quando comparado a sua 

aplicabilidade e efetividade universal, o modelo genérico do 

trabalho humano originário, que o corre no âmbito da 

sociabilidade primária.  

Uma diferença ontológica é que no modelo do trabalho 

humano a natureza, “o outro do ser humano”, assume a 

característica de objeto. Dessa forma a natureza é 

objetificada. No caso do trabalho pedagógico ou educativ o o 

outro do ser humano não pode ser concebido como objeto, 

pois trata-se de outro ser humano. O foco recai sobre o 

conhecimento e não sobre o discente. Este é, realmente, o 

objeto dos sujeitos pedagógicos implicados diretamente no 

trabalho educativo. Mas se o conhecimento é o objeto no 

trabalho pedagógico ele o é por sujeitos que o produziram 

em um tempo histórico precedente, o que reafirma a posição 

de outro sujeito, no tempo, como produtor de conhecimentos. 

O conhecimento passado tem interlocutores, voze s e  

conteúdos com quem estabelecemos conversação, diálogos, 

comunicação. O que não deixa de ser um processo sui 

generis .  

O trabalho pedagógico ou educativo é melhor 

representado com a complementaridade do modelo 

habermasiano. O trabalho humano compreende o  agir 

comunicativo (intersubjetividade) entre os sujeitos 
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pedagógicos. É, portanto, um modelo ampliado que envolve 

o trabalho humano e a interação, simultaneamente, no plano 

da sociabilidade secundária. Se considerarmos o objetivo do 

trabalho pedagógico como construção e reconstrução do 

conhecimento, a relação entre docente e discente não se 

conforma ao modelo sujeito versus  objeto, uma vez que 

docente e discente são sujeitos que possuem 

posicionamentos teleológicos distintos acerca do 

conhecimento172,  embora sejam movidos por uma consciência 

dirigida para sua socialização e apropriação; por 

semelhantes reconhecimentos do conhecimento, apenas 

estão situados em lugares diferentes da objetividade do 

trabalho pedagógico, que envolve status  e afirmam 

autoridades diferenciadas. Mas vivenciam os mesmos 

processos e espaços onde se desenvolve o processo de 

produção, socialização e apropriação social de 

conhecimentos. O que os distingue são os conteúdos 

acumulados em suas memórias intelectuais, acumulados no 

tempo dedicado a apropriação de conhecimentos, em termos 

cronológicos. A “maturidade psicológica” ancorada na 

experiência também os distingue.  

O modelo do trabalho humano pode ser generalizado. 

No caso da educação ele se realiza nas atividades dos 

docentes e discentes, quando estes, por exemplo, realizam 

trabalho intelectual efetivo. A atividade intelectual 

realizada pelo discente dispara, imediatamente, o 

metabolismo cognitivo ou intelectivo. Esse metabolismo, 

como todo e qualquer ato de trabalho, é dinamizado pela 

dialética teleologia e causalidade posta. O discente opera, 

como sujeito, posicionamentos teleológicos: previa ideação, 

“investigação dos meios”, mobilização de séries causais, 

realização da atividade proposta e conclusão. No final desta 

objetividade há um produto, um fim posto pelo discente.  

Não basta apenas dizer, genericamente, que a 
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educação está sujeita a teleologia e a causalidade é preciso 

demonstrar, como dissemos, em termos rigorosos. Não é a 

educação abstrata, mas a atividade docente que comporta o s 

componentes estruturais do trabalho humano. Não é prudente 

afirmar que 

 

Essa est rutura onto lóg ica presente tanto no 

t raba lho  quanto  na educação  resu lt a  numa relação  

de ident idade ent re essas cat egor ias.  A par t ir  da í,  

perguntar íamos:  se exist e uma ident id ade ent re 

t raba lho  e educação  é poss íve l conc lu ir  que  

educação  é t raba lho? (BERTOLDO,  NEAD,  2004, 

p .  23) 

 

É duvidosa essa “identidade” abstrata entre trabalho e 

educação sem uma base concreta e empírica. Talvez 

pudéssemos perguntar se existe identidade ent re trabalho 

humano e trabalho pedagógico. Tal questão, como indicamos 

anteriormente, foge a abordagem ontológica, tal  como 

proposta por Marx, Engels e o próprio Lukács.  

Trabalho humano é uma categoria genérica util izada 

no âmbito de uma teoria geral da for mação do ser humano, 

que fundamenta essa teoria. O trabalho pedagógico é uma 

categoria particular, uti l izada no âmbito da esfera específica 

da educação; não tem, nem pode ter, qualquer pretensão em 

fundamentar aquela teoria geral. Não podemos comparar 

categorias de planos diferentes, apenas podemos verificar 

como o trabalho humano, em seus contornos antropológicos 

se manifesta, especificamente, no trabalho educativo ou 

pedagógico, já que também humano.  

Mas de antemão é descartado qualquer identidade 

entre t rabalho e educação, porque não há possibilidade de 

compatibilizar categorias abstratas com categorias concretas 

e históricas, ou categorias pertencentes a planos ontológicos 

diferentes. Não há plena identidade entre esses planos. Há 

diferenças existentes, sobretudo, entre as particularidades 
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dessas categorias pertencentes às esferas societárias;  ainda 

que as categorias pertencentes ao plano mais geral das 

categorias abstratas sejam de tipo real e não simplesmente 

ideal. 

É equivocado concluir que educação é trabalho ou 

idêntico ao trabalho. A educação é de uma sociabilidade 

absolutamente distinta da sociabilidade primária do trabalho 

humano originário. Dentro da autoconstrução do ser humano 

sua gênese foi constituída em uma formação sociohistórica 

específica,  aquela que permitiu a produção de excedente 

econômico e tempo livre. Isso se imaginarmos a educação 

como esfera da sociabilidade humana. Mas também podemos 

admitir que o homem se educa no trabalho. Que no 

metabolismo entre teleologia e causalidade o ser h umano 

amplia seus conhecimentos num processo contínuo de 

humanização no âmbito do trabalho humano.  

O ser humano se educa na práxis humana. Esta é a tese 

gramsciana do trabalho como princípio educativo. Esse 

ponto de vista é importante porque mostra a diale ticidade 

das formas de sociabilidades preexistentes no trabalho 

humano, nela está presente como potência.  

O fato de ter se desprendido do trabalho humano não 

elimina o caráter teleológico do trabalho pedagógico. Mas a 

ele não se reduz. O trabalho pedagógic o é ampliado pelo 

caráter comunicativo. Tanto a racionalidade teleológica 

quanto a racionalidade comunicativa complementam -se na 

estrutura ontológica do trabalho pedagógico.  

O ser humano amplifica seus conhecimentos no 

trabalho humano, sua consciência eleva-se na atividade 

conscientemente dirigida, comunicativamente dialogada e 

reflexiva. Embora educação e trabalho humano sejam 

dimensões distintas elas permanecem vinculadas ao gênero 

humano, nos processos de efetivação concreta e 

universalização do ser humano. 
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A estrutura ontológica do trabalho humano é, por 

conseguinte, diferente da estrutura ontológica do trabalho 

educativo ou pedagógico. Os componentes dessas estruturas 

funcionam diferentemente. Esse é um fato com que Bertoldo 

não concorda. 

 

A exist ênc ia da mesma est rutura onto lóg ica nessas  

cat egor ias socia is s ignif ica d izer  que o fato de 

onto log icamente exist ir  uma base de ident idade  

ent re t raba lho  e educação , não signif ica que cada 

uma dessas cat egor ias não  t enha suas d iferenças,  

confo rme demo nst raremos ao  longo  desse t exto 

(BERTOLDO,  NEAD,  2004, p .  23).  

 

Marx também se referiu às semelhanças e diferenças 

entre trabalho humano do pior arquiteto e a atividade da 

melhor abelha, mas chamou a atenção para a não identidade 

ou negação dessas formas de atuação n a natureza. Da mesma 

forma, dado os distintos planos do ser social [o abstrato e o 

concreto]: o trabalho humano [abstrato] e o trabalho 

pedagógico [concreto], só parcialmente verificam -se a 

mesma natureza da estrutura ontológica entre eles.  

Não podemos concordar com a “existência de uma base 

[identitária] entre trabalho e educação”. Isto porque os 

componentes da estrutura ontológica se articulam de forma 

diferente nos diferentes planos de sociabilidade do ser 

social: primário e secundário. O fato de a teleo logia e a 

causalidade plasmar, hipoteticamente, formas de trabalho 

situadas em planos de sociabilidade distintos não assegura 

qualquer identidade entre trabalho e educação.  

Os pressupostos teóricos de Marx e  Lukács podem, ao 

contrário do que Bertoldo supõe , indicar a existência de 

diferenças entre atividades conscientemente dirigidas, em 

um mesmo plano de sociabilidade; apesar de admitir -se a 

presença do metabolismo entre teleologia e causalidade.  

A questão ontológica fundamental não é a 
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problemática da identidade ou não-identidade, mas da 

natureza interna e da funcionalidade dinâmica dos 

componentes que constituem a estrutura do ser do trabalho 

humano e do ser do trabalho pedagógico. A explicitação da 

historicidade de um e outro expõe a natureza deles. A 

existência efetiva, a ontologia dessas atividades. Sem a 

explicitação das determinações ontológicas dessas 

atividades não há como sugerir ou demonstrar a hipótese de 

existir identidade ou negá -la: “como falamos anteriormente 

[diz Bertoldo], assim como no tra balho é necessário a 

presença da teleologia e da causalidade, de modo igual, na 

atividade educativa, é impossível  a ausência de um desses 

elementos” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 23, i tálico 

nosso).  

Já expomos nossa posição sobre essa proposição 

anteriormente.  Argumentamos em que medida pode -se falar 

em “igualdade” e “identidade”. Essa afirmação é apenas 

parcialmente possível e não pode ser generalizada, depende 

de circunstâncias bem específicas para serem consideradas 

plausíveis. Apontamos inclusive como o met abolismo entre 

teleologia e causalidade, próprio da sociabilidade primária 

do trabalho humano, é acessada e desencadeada. Mas 

Bertoldo rejeita essa hipótese das diferenças entre trabalho 

humano e trabalho educativo. Seu ponto de vista se aferra na 

possibil idade de se generalizar o modelo do trabalho para 

todas as formas de práxis humana, desconsiderando as 

diferenças ontológicas, concretas, entre as sociabilidades 

primárias e secundárias.  

O modelo homem versus  natureza ou sujeito versus 

objeto é universalizado. Em sua perspectiva o modelo 

intersubjetivo: sujeito versus  sujeito é absolutamente 

desconsiderado. Verifica -se, no extrato de texto a seguir, a 

objetificação do discente no âmbito do trabalho educativo. 

Ao contrário do discente ser  considerado sujeito 
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cognoscente ele é submetido à condição de objeto 

“pedagogizável”.  

 

/ . . . /  Para dar aulas 173,  a ideação  é impresc ind íve l 

ao  pro fesso r ,  uma vez que e le ant ec ipa na sua  

mente,  um conjunto  de questões,  a  exemplo  do  

conteúdo  que va i t ransmit ir ,  do  modo como va i 

expor  t al assunto, do mater ia l que  va i ser  

ut il izado ,  do conhec imento que o discente t em 

daque le assunto, dos seus objet ivos em relação  aos 

conteúdos t ransmit idos,  et c.  Tudo  isso  não  

s ignif ica outra co isa,  a  não  ser ,  a t eleo log ia,  

t ambém presente na es fera do  t raba lho  

[pedagógico ]  (BERTOLDO,  NEAD,  2004,  p .  23).  

 

Há uma diferença radical entre elaborar aula, efetivar 

aula e assistir aula. Na elaboração da aula é indiscutível a 

presença marcante do modelo do trabalho humano 174,  em 

termos genéricos e amplos. O mesmo não se sucede na 

efetivação de uma aula. De qualquer modo, pressupõe -se a  

racionalidade comunicativa no âmbito do trabalho 

pedagógico em todos os atos concretos deste t ipo de 

trabalho. 

A proposição realizar aula, inclusive, implica em 

admitir uma relação dicotômica entre discente e docente. 

Com forte tendência a incorporar a pedagogia bancária de 

ensino, questionado por Paulo Fre ire. O docente assume a 

postura ativa de noticiador, informador ou transmissor de 

conteúdos, de sujeito pedagógico; o discente a posição 

oposta, passiva, de receptor de conteúdos, de objeto 

pedagogizável. Ainda que se admita que ele tenha 

conhecimentos relativos sobre os conteúdos trabalhados.  

No esquema da pedagogia bancária a dialeticidade do 

diálogo é suprimida e a hipótese da construção ou 

reconstrução do conhecimento anulada. O processo 

metabólico entre teleologia e causalidade se verifica apenas 

do lado do docente. O trabalho educativo apresenta apenas 
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uma direção e um sentido. O docente desencadeia o 

metabolismo interno à atividade educativa por ele 

conduzida, enquanto o discente sofre a ação desse 

metabolismo. 

Dado a possibilidade do docente e do discente 

vivenciarem ativamente o trabalho pedagógico, mediado 

pela comunicação dialógica e reflexiva, o que é uma inversão 

radical da pedagogia bancária; procurar manter o modelo do 

trabalho humano no âmbito do trabalh o pedagógico, com 

riscos reais de reproduzir a pedagogia bancária, bastando 

manter a relação sujeito versus  objeto como modelo do 

trabalho pedagógico. Essa relação, própria da pedagogia 

bancária, nega a possibilidade do discente se constituir como 

sujeito pedagógico, na medida em que o posiciona como 

objeto pedagogizável pelo docente.  

O posicionamento do discente como produtor de 

conhecimento, através da solicitação de uma resposta ou 

explicação é o suficiente para inverter os papéis de produção 

e sujeito do conhecimento. O discente pode não só 

experimentar, mas ocupar frequentemente o lugar do 

docente, quando situado como produtor de conhecimento. O 

que o coloca no exercício temporário da função, autoridade 

e poder do docente. O lugar de produtor de conheci mento no 

trabalho pedagógico proporciona tal  l iberdade. Essas são 

possibilidades particulares que se imbricam no encontro 

didático-pedagógico entre docente e discente.  

Quando o discente toma a palavra ou a 

responsabilidade pela explicação de problemas e qu estões é 

ele quem assume a condição de sujeito do conhecimento e a 

sua exposição sobre o conteúdo, a construção e reconstrução 

do conhecimento são marcadas pelo intercâmbio dialético 

das formas sociais em situação. Ainda que docente e discente 

persistam enquanto tal  ao fim de cada encontro didático -

pedagógico há permuta de formas sociais no processo, o que 
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é salutar para o desenvolvimento psicológico de ambos. Em 

movimento tais posicionamentos teleológicos são móveis e 

não fixos.  

A natureza dos encontros didático-pedagógicos, um 

dos momentos fundantes do trabalho pedagógico, é a 

natureza contínua e permanente da circulação da posse da 

palavra entre os sujeitos implicados no trabalho educativo. 

Quanto maior rotação e circulação da produção do 

conhecimento ent re docente e discente, mais intensivamente 

se desenvolve a personalidade de produtor, maior a 

consecução dos objetivos pedagógicos: construir a 

autonomia dos indivíduos e o desenvolvimento da 

capacidade intelectual; maior a socialização da 

construção<=>desconstrução<=>reconstrução do 

conhecimento e a formação de sujeitos pedagógicos.  

Tal circulação contribui tanto para a elevação da 

autonomia intelectual como para o desenvolvimento da 

capacidade intelectual. E nesse exercício se desenvolve o 

pensamento abst rato. 

É verdade que a teleologia se faz presente no trabalho 

educativo, mas com variações importantes e diferenças 

significativas da forma como ela se faz na formulação 

marxiana do trabalho humano abstrato. Aliás, o próprio Marx 

cunhou essas duas categoria s –trabalho humano abstrato e 

trabalho humano concreto–  para marcar as diferenças 

existentes entre as atividades conscientemente dirigidas, 

comunicativamente dialogadas e reflexivas, quando 

consideramos as particularidades entre os planos primário e 

secundário da sociabilidade humana na história.  

Bertoldo não deixa de reconhecer que “ocorre uma 

nítida diferença” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p.  24) entre 

trabalho humano e educação. Mas afirma diversas vezes 

existir identidade entre a estrutura ontológica do trabal ho 

humano e da educação . Porém, tais estruturas não são 
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idênticas. A ação comunicativa que não se reduz a fala, no 

âmbito do trabalho pedagógico, é iniludível no por 

teleológico deste trabalho. Portanto, há contradições em se 

constatar diferenças e afirmar  identidades sem fazer 

referência, e mesmo desconsiderá -las. O mais grave é que 

não expõe detalhadamente, com fundamentos claros e 

legítimos essas diferenças. Bertoldo é prisioneira do 

solipsismo, da tautologia ou círculo vicioso. Não explica a 

racionalidade e funcionalidade ontológica do ser do trabalho 

pedagógico e acaba reduzindo acrit icamente a educação –que 

seria mais plausível, em termos ontológicos, admitir o 

trabalho pedagógico–  ao modelo do trabalho humano 

originário proposto por Lukács.  

Mas será que o trabalho humano só admite o modelo 

originário da sociabilidade primária: homem<=>natureza? 

Será que no plano da sociabilidade secundária: ser  

humano<=>ser humano não há variações e 

complementaridades? O que impede admitir varações e 

complementaridades categoriais em planos ontológicos 

diferentes de sociabilidade? 

A teleologia que impulsiona o ato do trabalho visa à 

transformação de objetos naturais em valores -de-uso.  

Educação, ou melhor, trabalho pedagógico, produz valor -de-

uso? O ser que atua nesta modalidade concreta de trabalho é 

humano, portanto, ser natural? Então, se produzir valor de 

uso a laboralidade pedagógica é trabalho? Ora, mudando de 

foco, que processo produz a força de trabalho: o “ser do 

sujeito que realiza a posição teleológica”? A forç a de 

trabalho consiste em valor de uso no processo de trabalho? 

Portanto, é razoável admitir que no trabalho pedagógico se 

afirme a dialética do trabalho, o posicionamento teleológico, 

tanto em sua primeira como em sua segunda forma. E se 

admitirmos a categoria trabalho social total ,  o gênero 

humano, tal  tese é iniludível. É inócuo, “escolástico”, em 
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termos ontológicos, se propor e se ocupar em responder a 

questão se trabalho é educação ou educação é trabalho?  

A ação do ser conscientemente orientado, dialóg ico, 

comunicativo e reflexivo, desencadeia o metabolismo 

teleologia e causalidade posta no trabalho pedagógico. 

Aciona os impulsos psicobiológicos do corpo humano. O 

ponto de partida do trabalho pedagógico é o ser humano, o 

que existe acumulado no ser huma no: infinitos 

posicionamentos de “investigação dos meios” realizados 

previamente em sua efetivação, metabolismo que o 

acompanha desde o primeiro ato de trabalho, aquele que 

fundou o ser social.  Mas o ser humano no momento em que 

põe o ato de trabalho pedagógico, desencadeia, portanto, a 

gênese da humanidade, a potência da universalidade do ser 

social. 

A existência, a reprodução social e natural de si , é o 

ponto de partida que eleva o ser humano de uma condição 

natural à condição histórica, sociocultural.  Ne sse percurso o 

ser humano se enfrenta com o mundo externo. Percurso que 

força o ser humano a desenvolver informações e 

conhecimentos do mundo, seu outro, e que revela a 

existência como algo de si fora de si: a natureza e o ser 

humano. 

Na medida em que o se r humano reflete sobre si 

mesmo, ou dirige suas ações para um objeto dispara -se, 

automaticamente, a dialética teleologia -causalidade. O 

trabalho humano é constituído na teleologia -causalidade, 

num movimento dialético ininterrupto, desde o primeiro ato 

de trabalho. O ato de trabalho é, desde sempre, teleológico 

e pressupõe a mobilização de séries causais para se 

realizar175: “assim, o sujeito –portador de teleologia–  e o 

objeto –circunscritos aos nexos causais– ,  embora distintos, 

dão origem a uma nova realidade que só se tornou possível 

a partir dessa relação dialética” (BERTOLDO, NEAD, 2004, 
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p. 24).  

O modelo sujeito versus  objeto, apenas é válido no 

interior da sociabilidade primária. Precisa de 

complementaridade categorial  no plano da sociabilidade 

secundária . É verdade, quando pensamos em termos de 

primazia ontológica, no momento fundante do ser social, 

considerarmos a categoria trabalho, a sociabilidade 

primária, predominante. Mas não é esta a questão 

fundamental. É a concepção do desdobramento dos 

complexos categoriais, a partir da eterna diferenciação 

histórica do ser social pelo trabalho, a propositura marxiana 

e lukácsiana distintiva e poderosa frente às perspectivas 

idealistas, racionalistas e empiristas clássicas. A perspectiva 

marxiana e lukácsiana permite pensar a sociedade e tomar 

um posicionamento histórico e teórico diferenciado. Há 

predominância dos elementos dialéticos da atividade 

conscientemente orientada para a consecução de objetivos, 

determinados previamente 176,  em detrimento da comunicação 

dialógica e reflexiva177.  Mas há apenas a predominância e 

não exclusão ou eliminação de uma em detrimento da outra. 

Como afirmamos: elas se complementam.  

Se esta tese da determinação é coerente nas formas de 

sociabilidade primária, nas formas de sociabilidade 

secundária precisa ser ponderada, e o peso relativo se 

inverte. Além do conteúdo a ser trabalho deixar de ser 

natureza e passar a ser o conhecimento, a categoria 

comunicação é estruturante no contexto do trabalho 

pedagógico.  

No plano da sociabilidade secund ária a racionalidade 

comunicativa possui força e abrangência por permear todo o 

processo de apropriação de conhecimentos. Na práxis 

educativa essa primazia apresenta uma complexa dialética 

entre os elementos estruturantes da dialética do trabalho e a 

racionalidade comunicativa como necessária a racionalidade 
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da necessidade neste contexto.  

O trabalho pedagógico revela racionalidades 

complementares quando pensamos em sua estrutura 

ontológica, o que pode ser estendido a toda e qualquer práxis 

no plano da teleologia secundária. Não é prudente descartar 

os elementos estruturantes da dialética do trabalho no plano 

secundário. Ao contrário, a relação ser humano e natureza é 

também aqui ineliminável. No limite basta pensar no 

trabalho pedagógico que se realiza no co mplexo da 

agricultura. Neste contexto vemos claramente os elementos 

da dialética do trabalho, na relação ser humano<=>natureza 

e na relação ser humano<=>ser humano, conviverem 

recíproca e complementarmente. No complexo da agricultura 

revela-se nos posicionamentos teleológicos a imbricação de 

múltiplas racionalidades no mesmo processo. Fica evidente 

a impossibilidade de eliminar as determinações entrelaçadas 

e as racionalidades complementares que vimos discutindo.  

Como argumenta Habermas, o modelo sujeito versus  

objeto é um modelo transposto da fi losofia da ciência, na 

perspectiva de Kant, para todos os universos do 

conhecimento, sem a devida crít ica. Habermas parece 

desconhecer o segundo capítulo da Ontologia do Ser Social  

de Lukács, O Trabalho ,  onde sujeito  e objeto são vistos 

como desdobramento ontológico do complexo categorial  do 

trabalho. No afastamento necessário do sujeito que opera 

posicionamentos teleológicos. Uma perspectiva 

completamente adversa daquela que reduz sujeito e objeto 

ao aspecto epistemológico. Portanto, a universalização dessa 

perspectiva epistemológica revela -se não apenas indevida, 

mas imprópria, em virtude da gênese material  do ser humano. 

Não pode ser validada universalmente, como supôs Kant e, 

no seu esteio, o cientificismo positivi sta do século XX. 

Sujeito e objeto sofrem variações epistemológicas não 

apenas no âmbito da ciência, como Habermas adverte (1987, 
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1997); como no âmbito da sociabilidade, como demonstrou 

Lukács (2004). A atividade educativa é um caso típico. Toda 

precaução deve ser tomada para evitar simplificações 

indevidas, afirmações comprometedoras e fetichização da 

teoria social de Lukács.  

Da forma como Bertoldo apresenta a estrutura 

ontológica do ser social e, a partir dela, a relação entre 

educação e trabalho, como re lação circunscrita ao modelo 

kantiano: sujeito versus  objeto, está implícito muito mais 

uma visão dualista do que dialética e ontológica. As 

inúmeras ressalvas sacadas como escudos para amortecer 

suas afirmações não são suficientes para camuflar e 

obscurecer as contradições de sua concepção de educação. A 

divisão desta em dois planos: restri ta e ampla. Esta 

caracterização é absolutamente antagônica às proposições 

ontológicas de Lukács.  

A dialética do trabalho apenas é apresentada 

textualmente. Mas se no âmbito da escolarização ela não se 

torna visível a dialética é anulada. Bertoldo diz ser dialético 

aquilo que apresenta como dualidade, e fundamenta 

processos heterogêneos sem, contudo, nunca revelar o 

processo dialético que os torna homogêneos. Não creio que  

a relação entre educação e trabalho só possa ser formulada 

dualisticamente. Há muitas variações e complementaridades 

no processo concreto do trabalho concreto, muitas 

determinações. O problema parece ser a fixação abstrata de 

Bertoldo e sua permanência a esta fixação quando trata de 

problemas concretos, que exige muitas mediações, e 

“investigação” das mesmas. A didática da exposição não 

pode sacrificar a coerência dos fundamentos, e anular a 

unidade ontológica da estrutura do ser social nos complexos 

que o constitui. 

É certo que é pelo recurso didático que tomamos 

consciência e compreendemos a ontologia do trabalho 
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humano exposta brilhantemente por Lukács. Que nos 

apercebemos dos componentes teleológicos e os nexos 

causais como elementos estruturantes da di alética do 

trabalho. E como podemos e util izar essa compreensão 

positivamente para avançarmos na compreensão do ser 

humano. Mas o recurso didático também pode elevar o que é 

simplificação no abstrato, de forma tão convincente e 

radical, que anula as ricas determinações e a complexa trama 

do concreto. Invertendo a perspectiva materialista e dialética 

de Marx e Lukács 178.  

O recurso pedagógico lança luz sobre as 

determinações dos nexos causais, acessíveis ao ser humano, 

para o alcance de maior precisão das ações  teleológicas. Ele 

também revela os nexos causais desconhecidos, aqueles que 

estão aquém da consciência situacional, os conhecimentos 

acumulados pelo “ser do sujeito que põe a teleologia” na 

história. É exatamente esse distanciamento entre pensamento 

e ser que permite o conhecimento objetivo na dialética 

teleologia-causalidade. Essa busca incessante e persistente 

jamais pode ser concluída, apresenta entraves, erros e 

acidentes ininterruptos. O que faz do conhecimento uma 

possibilidade inesgotável e que obri ga o ser humano vivê -lo 

como desafio. 

O modelo kantiano sujeito versus  objeto, transposto e 

universalizado desde as ciências naturais para as ciências 

humanas, é reconstruído por Habermas e reconduzido para 

outro modelo: sujeito versus sujeito. Mas esse modelo, 

quando pensamos na perspectiva da estrutura ontológica do 

ser social,  apresenta -se muito l imitado. É necessário ampliá -

lo e enriquecê-lo. Quando visto como momento da complexa 

dialética do trabalho em seu desenvolvimento, como propõe 

a teoria social de Marx e Lukács.  

 

O su je ito  t em co mo prever  se  o  processo  de 
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t raba lho  result ará numa objet ivação .  Isto  é,  se a 

prévia ideação  fo r  levada ad iante,  e la  poderá 

objet ivar -se 179 [mas o  processo  de objet ivação  não 

é unifo r me,  apresenta var iações d ifer entes no  

p lano  das soc iabi lidades pr imár ias e  secundár ias,  

inco rpora complexos cat egor ia is que prec isam ser  

cons iderados]  (BERTOLDO,  NEAD,  2004,  p .  24, 

it á l icos nossos) .  

 

A dialética teleologia-causalidade não se reduz a  

racionalidade entre fins e meios, como incorpora Habermas 

a partir das análises de Marcuse, Horkheimer e Adorno. Não 

é, sequer, determinada pela racionalidade instrumental. A 

dialética teleologia-causalidade comporta racionalidades 

múltiplas e às vezes contraditórias e paradoxais. Habermas 

chama atenção das racionalidades dialógicas e retóricas no 

âmbito do agir comunicativo, e mesmo na esfera da interação 

como um todo. No plano da sociabilidade secundária (mundo 

da vida) a racionalidade reflexiva predomina e ganha 

centralidade. Nele o ser humano desenvolve a 

autoconsciência e a autoanálise, procedimentos particulares 

às técnicas psicanalít icas desenvolvidas pelo freudismo, que 

se propõe a desvelar os complexos psíquicos  do ser humano, 

os conflitos culturais que emergem na convivência e 

experiência emocional da repressão imposta por autoridades 

que ditam normas e procedimentos em nome de algo externo, 

natural e necessário. O tolhimento da liberdade e a 

imposição de normas sociais desencadeiam processos 

específicos que necessitam serem tratados por 

conhecimentos disciplinares particulares. Quando todo esse 

posicionamento está descolado da realidade e das 

necessidades sociais, e se resume apenas a um ato de 

pensamento, termina por se fetichizar. Ao contrário de 

conduzir a “investigação” é conduzido por ela. A ausência 

de um fim posto anuncia equívocos ontológicos irreparáveis.  

A autocrít ica permite o desenvolvimento do raciocínio 
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abstrato e com ele a afirmação do ser humano c omo gênero 

e indivíduo. É por isso que não podemos reduzir a atividade 

humana, conscientemente dirigida, comunicativamente 

dialogada e reflexiva à racionalidade que busca meios para 

se realizar fins. Essa relação não cobre a totalidade das 

racionalidades existentes nas atividades conscientemente 

dirigidas quando admitimos a estrutura ontológica da 

dialética do trabalho pedagógico. Tal redução obscureceria 

todo metabolismo processado pelo ser humano, inclusive a 

ação comunicativa e dialogada intersubjetivame nte. 

Obscureceria o complexo processo de humanização que é 

irredutível à racionalidade que procura adequar meios e fins. 

E quando consideramos a dimensão secundária do 

associacionismo tal  simplificação se revela ainda mais 

problemática. 

É o que ocorre com a afirmação, a seguir, de Bertoldo, 

quando submete a estrutura ontológica do ser social aos 

parâmetros do modelo kantiano: “o indivíduo, ao estabelecer 

um fim, precisa buscar os meios adequados para objetivar 

aquela sua prévia-ideação” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p.  

24). Na educação, no processo de produção, socialização e 

apropriação de conhecimentos, essa “objetivação” não 

ocorre nesses termos. Apresenta séries causais específicas 

que precisam ser identificadas e analisadas pela ação 

educativa concreta. Não é um operar abstrato tal  como no 

modelo originário do trabalho humano. O próprio Lukács nos 

adverte diversas vezes sobre este fato. O concreto comporta 

mediações que precisam ser incluídas a ação teleológica. A 

dimensão comunicativa presente no trabalho peda gógico é 

uma dessas determinações ontológicas do posicionamento 

teleológico educativo.  

A redução do teleológico à racionalidade que procura 

adequar os meios aos fins desconsidera não apenas o ato 

estético, mas diversas outras dimensões do ser humano. Foi  
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suprimida a liberdade como categoria que se estabelece no 

plano da sociabilidade secundária. Que se põe com muito 

mais força do que na sociabilidade primária. Pois a escolha 

pressupõe outro ser humano, não é uma decisão individual, 

mas, desde o início, soci al,  pressupõe conciliar vontades 

distintas e muitas vezes contraditórias. As atividades 

humanas comportam racionalidades outras que são bem 

distintas da racionalidade instrumental, que apenas 

articulam e adéquam meios e fins. Posicionamento que 

parece aderir,  sem qualquer resistência, a uma sociologia 

que procura “conformar” o ser humano à realidade existente. 

O ser humano é subsumido em uma objetividade cega. Mas 

e as necessidades psíquicas, socioculturais, ético -morais, 

estético-expressivas? E a vontade? Por que desconsiderá -las 

na estrutura ontológica do ser social?  

Bertoldo procura se proteger com ressalvas, pois 

percebe, intuitivamente, as lacunas de suas proposições 

sobre a estrutura ontológica do trabalho pedagógico. Os 

elementos que constituem a estrutura ontológica da 

sociabilidade secundária não são aprofundados em seu texto. 

Satisfaz-se em admitir que são os mesmos existentes na 

sociabilidade primária. O que fragiliza imensamente suas 

teses sobre a educação. O objeto que toma para análise, a 

relação trabalho e educação, sobretudo o conceito de 

educação, se empobrece.  

 

/ . . . /  Nem todas as prévias ideações dos homens  

est ão  direc ionadas para a t ransfo r mação  da 

natureza 180.  I sto  é,  embora o t raba lho  se ja a 

proto fo rma do  ser  socia l,  e  esse se ja fo r mado  de 

t eleo log ia e causa l idade,  nem todas as posições  

t eleo lóg icas dos homens visam a t ransfo rmação  de 

objetos naturais em va lo r -de-uso .  E  essa quest ão 

é fundamenta l para ent ender  po rque educação  não 

é t raba lho 181 (BERTOLDO,  NEAD,  2004, p.  24).  
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Nesse extrato de texto é reconhecido tacitamente que 

o posicionamento teleológico não se reduz à natureza, e que 

“educação não é trabalho182”. Criticamos a limitação desta 

última proposição anteriormente. O trabalho educativo ou 

pedagógico –como qualquer forma de trabalho conc reto– 

apresenta particularidades em sua dinâmica interna, não 

podendo ser enquadrado totalmente no que se compreende 

como trabalho humano abstrato; mas ela não deixa de ser 

manifestação concreta do trabalho humano.  

O que não se reconhece é a diferença onto lógica entre 

sociabilidade primária e secundária. E por não se admitir 

esse fato não há porque marcar as determinações ontológicas 

entre esses planos. Ora, tais planos afirmam metabolismos 

distintos de teleologia e causalidade. No plano da 

sociabilidade secundária movimentam-se regiões do corpo e 

dimensões humanas que transcendem as necessidades 

psicobiológicas, ancoradas nos metabolismos biológicos, 

físico-químicos e psíquicos do plano primário. O plano da 

sociabilidade secundária não é determinado pelas 

necessidades vitais, mas pela l iberdade e autonomia do ser 

humano frente as mesmas. É, justamente, esse fato que 

valida a tese que “nem todas as prévias -ideações dos homens 

estão direcionadas para a transformação da natureza” 

(ibidem, p. 24). Se essa afirmação for consistente isso 

significa que o modelo kantiano sujeito versus  objeto é 

parcial  e dever ser reconstruído. Esse metabolismo é 

predominante apenas no plano da sociabilidade primária, 

mesmo assim, sob a “hipóstase da razão”, e no âmbito das 

ciências da natureza. 

Admite-se, com isso,  a necessidade teórica de outros 

modelos no âmbito das sociabilidades, que alarguem a 

perspectiva unilateral das determinações ontológicas na 

estrutura do ser social.  É preciso admitir a l iberdade e o l ivre 

arbítrio, mesmo no âmbito das sociabilidades primárias. 
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Esses elementos relacionados à l iberdade funcionam na 

dialeticidade daqueles metabolismos anteriormente 

mencionados.  

A desconsideração de racionalidades complementares 

no modelo do trabalho humano prejudica a hipótes e da 

universalização do trabalho humano como fundamento de 

toda práxis humana. Tendendo a fetichizar esse fundamento. 

Devendo, possivelmente, ser abandonado caso não 

queiramos nos vincular a posições teóricas dogmáticas, que 

acreditam na suficiência dos conceitos sem depurá-los na 

realidade concreta.  

A primeira hipótese que me afigura visando solucionar 

tal  impasse é admitir que, mesmo no plano da sociabilidade 

primária, não podemos desconsiderar a presença da ação 

comunicativa, justamente quem possibili tar ia maior 

l iberdade no âmbito da dialética do trabalho.  

No contexto da sociabilidade primária, inclusive, o 

modelo kantiano da teoria do conhecimento é parcial ,  pois o 

trabalho humano [espiritual e corporal] que admite a relação 

ser humano versus  natureza é  marcado pelo processo 

reflexivo, comunicativamente dialogado e reflexivo. Nele 

persiste latente a l iberdade e o l ivre arbítrio. O espaço onde 

ocorre a relação ser humano versus  natureza não é apolít ico, 

alheio ao crivo crít ico do debate e do diálogo, etc.  O prático 

apenas se converte em técnico por uma questão de poder, de 

dominação. A produção humana, a construção e reconstrução 

do conhecimento, é mediada pelo fato comunicativo. 

Constitui um sistema que admite, imanente a si ,  à 

racionalidade comunicativa.  Sistema ou mundo que não 

deixa de estar articulado ao mundo da vida (cotidianidade) e 

a todos os outros complexos distintos daquele onde se realiza 

o trabalho pedagógico.  

As racionalidades que circulam no mundo do trabalho 

e em outros mundos são complementares. A tese 
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habermasiana da colonização do sistema sobre o mundo da 

vida, da dominação da racionalidade instrumental sobre 

outras formas de racionalidade, ocorre em todos  os mundos 

dos seres humanos, inclusive no mundo do trabalho. A 

descolonização é uma estratégia que implica na emancipação 

humana frente ao metabolismo do capital .  Essa colonização 

não deveria ser considerada a partir da identidade entre 

sistema e mundo do trabalho, como espaço da racionalidade 

instrumental, versus  mundo da vida, pertencente a geografia 

da racionalidade comunicativa, uma vez que essas 

racionalidades não são antagônicas e contraditórias, mas 

complementares. 

Se esta hipótese for plausível e se reconhecemos, 

ainda hoje, que o “projeto da modernidade foi abortado”, 

poderíamos reformular a proposição habermasiana nos 

seguintes termos: a colonização, ainda persiste, mas não do 

sistema sobre o mundo da vida. A colonização persistente 

ocorre do sistema capital  sobre todos os complexos sociais 

onde o ser humano realiza a sua sociabilidade: o mundo do 

trabalho e outros mundos, inclusive o mundo da vida, a 

cotidianidade. 

A luta de classes que Marx vislumbrou no século XIX, 

se socioterritorializou com a expansão capitalista por todos 

os continentes. Invadiu todos os continentes e complexos 

sociais, inclusive o mundo da vida, a cotidianidade. No 

decorrer de todo o século XX foi insti tucionalizado a 

democracia l iberal e a economia de mercado como padrão da 

modernidade capitalista. O capital  persistiu adentrando com 

a mesma velocidade no século XXI, mas agora com uma 

diferença sem igual, uma nova base técnica e científica, as 

tecnologias de comunicação e informação, sobretudo a 

informática. A informatização do cotidiano atingiu, 

sobretudo, a produção, socialização e apropriação social dos 

conhecimentos. O trabalho pedagógico e intelectual foi 
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subsumido ao processo de reprodução sociometabólico do 

capital  e os pesquisadores, docentes e discentes 

universitários foram indexados, isto é, passaram a ter que 

competir por índices de produtividade para conseguir bolsas 

para realizar pesquisas. Pesquisas não mais do interesse dos 

pesquisadores, mas estrategicamente dirigidas pelos órgãos 

de fomento à pesquisa. O trabalho em geral também se 

“intelectualizou”. A linguagem de computador, os 

programas, o operar as barras de ferramentas, a 

transformação da base analógica em digital  e a internet 

passaram a instituir uma sociabilidade até então inexistente. 

O conhecimento, a inovação de técnicas e tecnologias e a 

comunicação passaram a ser vitais para a economia de 

mercado. Desde o final do século XX e até o presente 

momento o “ser dos sujeitos que realizam posições 

teleológicas” estão passando por profundas transformações 

subjetivas porque a objetividade do mundo capitalista é 

outra. Daí a necessidade de incorporar à teoria social de 

Marx complexos seminais, inexistentes até o final do século 

XX, como o complexo das comunicações e informações, o 

poder das insti tuições midiáticas , as profissões como 

ideologia específica desse novo cenário, entre outros. A 

teoria social de Habermas me parece contribuir, desde que 

depurada de seu transcendentalismo metafísico, 

pragmatismo e ecletismo, na análise do complexo 

comunicativo, e ajustada a uma visão ontológica da 

sociedade. A expansão da economia capitalista e os 

problemas sociais daí desdobrados não são recentes. 

Durkheim chamou a atenção deste fato no início do século 

XX, em sua obra Da divisão social do trabalho .  Não 

consiste, portanto,  em um fato novo.  

A reconstrução do materialismo histórico proposto por 

Habermas caminha nessa direção e não na sua absoluta 

negação. Não é preciso negar o marxismo para admitir a 
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teoria social de Habermas, ambas podem contribuir para a 

realização do proje to de emancipação humana na 

modernidade se atuarem conjuntamente e de forma 

complementar na desmistificação da dominação do sistema 

capital  que se expande em todos os planos de sociabilidade, 

pois as formas de sociabilidades que despontaram no século 

XX e que persistem no século XXI, está sob a dominação 

desse sistema e ocupando praticamente todos os complexos 

sociais porque passou a controlar a produção de imagens e 

de comunicação, a imaginação e a l inguagem, a produzir e  

induzir os objetos de desejos soci ais. Com as novas 

tecnologias de informação e comunicação ampliou -se o 

domínio do capital  sobre um campo da subjetividade até 

então livre de injunções externas, injunções que subsumiram 

a si  o controle da individualidade e da personalidade 

humanas. 

O metabolismo do sistema capital  tende a subordinar 

todos os demais metabolismos à sua dinâmica, tanto aquele 

metabolismo do mundo do trabalho como o de outros 

mundos. A clivagem entre esses mundos garante e afirma, 

legitimamente, a dominação do sistema do capita l .  A própria 

luta de classes entre capital  e trabalho foi transformada com 

o quadro insti tucional que emergiu com a Revolução 

Capitalista promovida no último triênio do século XX.  

O desacoplamento do sistema capital  da produção de 

máquinas e bens de capita l  pesados, para a produção de 

ciência e tecnologias leves, obrigou -o a incursionar e atracar 

em outros mundos. A sociedade capitalista promoveu um 

salto ontológico nas três últimas décadas do século XX. Esse 

salto é a forma de migrar o controle de antigos complexos 

sociais, para outros complexos emergentes. O que é feito 

com a subsunção destes ao processo de reprodução 

sociometabólico do capital .  Do antigo complexo taylorista 

que tinha como estratégia o corpo do “ser do sujeito que 
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realiza posições teleológ icas” a estratégia do capital  passou 

a ser incluir na sua agenda o controle do trabalho intelectual. 

A divisão da sociedade em classes passa pela produção, 

socialização e apropriação social de conhecimentos. A luta 

entre aqueles proprietários dos meios de produção [inclusive 

dos meios de produção de conhecimentos, principalmente o 

estado capitalista com suas instituições de fomento] e os 

proprietários da força de trabalho [inclusive a força de 

trabalho que noticia, informa e transmite conhecimentos, 

enriquecida no processo de escolarização que engloba os 

cursos universitários e a formação profissional].  

Essa clivagem permite o sistema capital ,  controlado 

pelas forças capitalistas, “colonizar” complexos sociais até 

então fora do centro prático de das ações do  capital .  Espaços 

sociais em que o ser humano realizava formas de 

sociabilidade cotidianas (família, lazer, escola, esporte; 

“associações de vida livre”, autônomas e independentes do 

sistema de poder polít ico e econômico vigentes). Essa 

“colonização” passou a opera, justamente, através da 

despolit ização dos “processos de colonização” do sistema 

capital ,  negando e naturalizando os “atos e polít icas 

colonizadoras”, isto é, convertendo questões práticas e 

polít icas em questões técnicas e burocráticas. 

Despolit ização, por exemplo, via disseminação da 

racionalidade técnica, em algumas frentes estratégicas: 

despolit ização da produção simbólica; naturalização da 

violência econômica, o desemprego e o subemprego, a 

terceirização e o contrato temporário de trabalho, e levando 

a rotatividade no trabalho; indiferença social e psicológica 

quanto as formas degradadas de vida e a barbárie 

socioeconômica promovidas por uma espécie de polít ica que 

despolit iza a própria polít ica. Por exemplo, as polít icas 

públicas realizadas pe lo terceiro setor, um complexo social 

acoplado ao Estado nacional, que diminui as tensões sociais, 
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a revolta e os conflitos, por trabalhadores precarizados e 

dominados pela i lusão de realização de projetos 

comunitários. 

Desta forma, as polít icas públicas p assaram a 

controlar a reflexão que precede e preside a ação e os atos 

teleológicos dos sujeitos posicionados diante de problemas 

sociais que urgem resoluções políticas pela comunidade, o 

que leva a formação de associações autônomas e 

independentes do poder  do Estado. É desta forma que o 

Estado nacional despolit iza a política, assalariando líderes 

comunitários, mediante as ações de ONG. Estas, ainda que 

crít icas ao sistema, contraditoriamente desmobilizam os 

conflitos latentes na base social em que são criad os, na 

cotidianidade da vida. A mobilização de esforços para 

conseguir recursos para realizar projetos substitui as lutas 

polít icas contra o Estado subordinado às estratégias de 

socioespacialização do capital  no território.  

Essa dicotomia abre espaço para o que Claus Offe 

(1988)183 chamou de “neocorporativismo”: a  privatização dos 

recursos públicos que circulam nas esferas estatais e 

públicas por insti tuições administrativas autônomas, as 

ONG. Privatização que inclui as formas de luta dos 

movimentos sociais e  organizações que operam na sociedade 

civil ,  de forma independente das polít icas governamentais. 

O neocorporativismo não deixa de estar sob o controle e a 

regulação estatal ,  e esta ao sistema do capital .  

Reconhecidas as diferenças entre os planos de 

sociabilidade, que a atividade educativa e o trabalho, ainda 

que complexos categoriais autônomos, independentes e 

heterogêneos, são homogeneizados no momento originário 

do trabalho humano e no fim posto pelo posicionamento 

teleológico; que trabalho e educação es tão aí presentes, 

desde o primeiro ato de trabalho, é iniludível, 

ontologicamente, que estejam em todos os atos de trabalho 



-  230  -  

subsequentes, ainda que ganhem autonomia no processo 

evolutivo em decorrência da divisão social de trabalho.  

Mesmo que admitamos as múltiplas racionalidades 

presentes em tais complexos e a tácita diferenciação da 

natureza deles na modernidade, é irrefutável a presença 

desses complexos no posicionamento teleológico de cada ser 

humano. Ora, é necessário, então, extrair todas as 

consequências práticas e teóricas desta hipótese.  

Bertoldo não avança nesse ponto. Retorna, retoma, 

reafirma o proposto por seus interlocutores diretos. Não lhe 

concede a liberdade de formular proposições ousadas e 

diferentes. Permanece nietzscheanamente num eterno  

retorno: “é necessário retomar  a afirmação de Lukács,  

segundo a qual ‘fora do trabalho [da práxis humana 

originária], não há qualquer teleologia’” (BERTOLDO, 

NEAD, 2004, p. 9). No capítulo quinto de seu livro Trabalho 

e Educação no Brasil  tais formulações são marcantes. São 

constantes as assertivas do tipo: “se coloca a necessidade de 

descermos às raízes ontológicas da educação, pois se trata 

de um complexo resultante (indiretamente) do nexo entre 

natureza e sociedade184” (BERTOLDO, NEAD, 2004,  p. 135).  

É preciso ir além de Lukács quando concordamos, com 

o próprio Lukács, existir planos distintos de sociabilidade 

humana; quando analisamos complexos categorias como 

pesquisa e não o complexo do trabalho. Por exemplo, a 

dialética trabalho e educação. É pouco pla usível 

compatibilizar a diversidade de planos de sociabilidades 

com a unilateralidade da racionalidade, pois há uma plêiade 

de racionalidade atuando em tais planos. Assim, se ficarmos 

presos a assertivas do tipo: “para Lukács, a sociedade é 

formada por um complexo de complexos, cuja base 

originária é o trabalho, resultado do intercâmbio entre 

natureza e sociedade” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 24),  

jamais transcenderemos a abstração. E se não o fazemos 
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deixaremos de apreender as múltiplas e ricas determinações 

que constituem os complexos sociais em sua concretude.  

Objetos concretos como a relação trabalho e educação, 

que compõe o complexo do trabalho, não podem ser tratados 

abstratamente conforme no texto O Trabalho  de Lukács,  

porque são constituídos em sua estr utura categorial  de 

elementos singulares. Além disso, se a objetividade é 

singular faz-se necessário apreender tal singularidade, expor 

as múltiplas determinações presente nesta objetividade. É 

necessário enfrentar tal  desafio ao contrário de repetir 

reiteradamente que o trabalho é a protoforma do ser social 

/. . . /,  que o trabalho é a categoria fundante /. . . /,  que o 

trabalho é a categoria central do ser social.  /. . . /.  E mesmo 

valorizar as contribuições de Lukács na compreensão da 

Ética e relacionar esta a outros campos do conhecimento 

objetivo, como a Economia Polít ica, sem transigir um 

milímetro da perspectiva ontológica que formulou.  

A questão é explicar como funciona a lógica interna 

desses complexos, uma vez que não parece contraditório 

admitir que “a soc iedade seja formada por um complexo de 

complexos”. Quem são esses inúmeros complexos, como 

funcionam, que racionalidades o orientam? Que 

características esses complexos assumem na sociedade 

capitalista contemporânea? 

Já foi aprofundado, detalhadamente, o i ntercâmbio 

entre natureza e sociedade, a gênese da sociedade moderna 

e do mundo dos seres humanos nessa sociedade, as 

determinações sociohistórica que diferenciam os indivíduos, 

grupos e classes sociais. Essa problemática foi plenamente 

formulada por Marx e pelo marxismo ocidental.  

O problema é o surgimento e a abordagem de outros 

complexos tendo como base o complexo originário; o 

intercâmbio entre natureza e sociedade. Não só a 

interferência de outros complexos, mas a dinâmica do 
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complexo originário muda no tempo e no espaço, se 

reestrutura a partir de suas próprias tensões, rupturas e 

reformas. As transformações históricas recolocam o 

problema do momento predominante, das prioridades 

ontológicas, na estrutura da sociedade. Inverte a ordem das 

determinações. Como a sociedade moderna é dinâmica as 

complexidades que as constituem são dinâmicas. Se é 

iniludível admitir abstratamente o trabalho como protoforma 

do ser social não o é quando consideramos as determinações 

dos complexos sociais em formas sociais hist óricas. 

É por isso que não devemos nos fixar apenas na gênese 

e desenvolvimento do ser social,  mas ousar apreender a 

objetividade funcional e racional da história vivida e 

concreta dos humanos. É necessário deslocarmo -nos, então, 

do plano abstrato para o plano concreto. Não é suficiente 

desvelarmos o desenvolvimento e gênese do modelo 

originário do trabalho humano, mas dos complexos reais e 

historicamente postos. No nosso caso, postos na realidade da 

modernidade capitalista. O que é imprescindível para 

agirmos nesta modernidade com a intenção de transformá -la. 

É na explicação desta objetividade funcional e 

racional que repousam dúvidas e trava -se o debate teórico no 

mundo contemporâneo, quando pensamos a emancipação 

humana e os obstáculos dessa emancipação n o projeto da 

modernidade. 

Há aqueles que advogam a manutenção da validade do 

modelo kantiano, as bases epistemológicas de sua teoria do 

conhecimento, para analisar a sociedade. Transpondo 

critérios de análise das ciências naturais para as ciências do 

ser humano, procurando garantir a legitimidade científica 

desta alcançada por aquelas. Desta forma se mantém o 

modelo sujeito versus  objeto. Desconhece-se e ignora-se  

absolutamente a perspectiva ontológica e materialista, e, 

com isto, a dialeticidade teleologia  e causalidade na 
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constituição da sociedade. Mas há aqueles que subvertem 

esse modelo e procuram ou reconstruí -lo, como Habermas, 

ou revolucioná-lo, como Gramsci. Mas em ambos os casos, 

esforçando-se em desvelar a trama categorial  dos complexos 

particulares. Pensadores que ousaram sair da clássica matriz 

da teoria do conhecimento de Kant, baseada na relação 

sujeito versus objeto, e se proporem analisar a relação 

sujeito versus  sujeito. Depois de Lukács não há porque 

deixar para depois enfrentar teoricamente  esta relação. 

Neste embate posicionam-se aqueles que apenas 

admitem a concepção positivista e suas variantes, e ignoram 

a perspectiva ontológica da sociedade –  a imensa maioria das 

insti tuições, nacionais e internacionais, que financiam e 

fomentam pesquisas, e seus resultados: teses, dissertações e 

monografias. E aqueles que se esforçam em apreender a 

objetividade das relações intersubjetivas –entre sujeitos– ,  no 

plano de complexos sociais desdobrados do complexo 

originário, sem abrir mão da perspectiva on tológica. Que 

consideram a objetividade funcional e racional da dialética 

teleologia-causalidade. Objetividade que comporta 

racionalidades complementares. Habermas e Gramsci são 

teóricos importantes, de matriz filosófica diferente, mas que 

admitem e possibili tam compreender esta 

complementaridade. Na mesma direção caminha a 

perspectiva hermenêutica de Gadamer 185 e a obra 

monumental de Chaïm Perelman (2000, 1997, 1996a, 1996b).  

Nos textos analisados Bertoldo revela -se prisioneira 

do modelo kantiano da teoria do conhecimento, da dicotomia 

sujeito versus  objeto, quando retoma em sua análise a 

“atividade do professor”. Desta forma não consegue se 

desprender da ontologia lukácsiana da sociabilidade 

primária para pensar e aprofundar o metabolismo da 

sociabilidade secundária, a quem o complexo educação se 

vincula. Admitir tais sociabilidades como momentos 
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metabólicos distintos do ser social não é suficiente.  

Ao contrário disto, Bertoldo transpõe a relação sujeito 

versus  objeto, da dialética ser humano versus  natureza,  para 

o plano dos complexos secundários, onde vigora relações 

intersubjetivas. Os complexos secundários são tomados 

apenas como epifenômeno do complexo originário, não 

apresenta qualquer objetividade singular. Deixa de marcar 

as devidas diferenças entre o complexo originário e o 

complexo concreto da educação. Acalenta -se em definir 

educação como ampla e restri ta. Deixa de admitir com 

Lukács o sentido amplo como abstrato, que é simples em sua 

natureza categorial ,  mas significativamente parcial; 

enquanto o restri to e concreto é que são ricos de 

determinações históricas. O próprio Lukács reconhece, 

textualmente, as l imitações de sua teoria, justamente porque 

é formulada abstratamente, admitindo um modelo ou 

estrutura originária do trabalho humano. Dada a relevâ ncia 

destas questões, mas concentrado em determinar os 

fundamentos de sua teoria social,  propõe aos leitores que o 

fará na Ética.  

Sem considerar tais fatos, tudo em Bertoldo é 

submetido ao plano das necessidades biológicas, da 

sociabilidade primária, ao momento predominante. As 

especificidades ontológicas do plano da liberdade (éticas e 

estéticas) e da fruição humana são suprimidas do seu campo 

de observação. As relações intersubjetivas, como as relações 

entre os sujeitos pedagógicos, são objetificadas: ed ucador é 

sujeito e tudo o mais é posto como objeto: educando, aula, 

etc. Deste modo, há uma objetificação das relações 

intersubjetivas que ocorrem no complexo educação. Uma 

subversão da objetividade ontológica.  

Tal posicionamento, nas relações intersubjeti vas, 

como são as relações entre os sujeitos pedagógicos, faz um 

dos sujeitos, educador, assumir a condição ativa e o outro, 
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educando, a condição passiva. Põe este no lugar do objeto; 

e, por isso, o objetualiza. Apenas um sujeito vivencia a 

prévia ideação enquanto o outro sofre a ação, destituído de 

sua capacidade teleológica. Essas características unilaterais 

aparecem na pedagogia bancária, que Bertoldo incorpora de 

forma acrít ica: “[no trabalho pedagógico] o professor  

planeja antecipadamente sua atividade,  e tudo poderá 

simplesmente ficar apenas no plano da ideação 186 se, ao 

mesmo tempo ele não encontrar os meios que possibili tam a 

sua execução” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 24)  

Bertoldo admite apenas a racionalidade teleológica. 

Desconsidera que a atividade educativa é aberta e cheia de 

percalços. Portanto, o ato de planejar aula não exime os 

educadores enfrentarem problemas no andamento e 

realização do plano. Há contingências imprevisíveis que 

impedem atingir o proposto no plano. Aliás, este é 

completamente reconstruído durante o encontro didático e 

pedagógico. Quanto maior a maturidade intelectual na 

docência, entre os sujeitos pedagógicos, mais instável o 

processo educativo, mais criativo e rico são os encontros 

didáticos pedagógicos, mais o plano se converte e m apenas 

uma peça distante para pautar as relações intersubjetivas 

entre os sujeitos pedagógicos. O fim de um encontro 

didático-pedagógico nunca se identifica com o plano desse 

encontro. E os sujeitos pedagógicos têm que estar abertos a 

esta característica  da pedagogia. Aqui o por teleológico não 

é um objeto como outro qualquer. Não é uma casa, sapato ou 

machado. Tampouco satisfaz conceber a educação como uma 

ação de uma consciência sobre outra. Há mediações nas 

relações intersubjetivas, entre docente e dis cente, que não 

podem ficar na sombra, como a produção, socialização e 

apropriação social de conhecimento. Conhecimento objetivo 

que contribuirá, efetivamente, com a capacidade de dar 

forma à natureza para atender as necessidades humanas 187.  E 



-  236  -  

mais, estas relações intersubjetivas, quando vistas 

concretamente na modernidade capitalista, são responsáveis 

pela personificação das formas sociais pelos sujeitos 

pedagógicos. Vemos assim a riqueza das múltiplas 

determinações se manifestarem na análise concreta, o que 

não ocorre numa abordagem que fica prisioneira do 

abstrato188.  

O trabalho pedagógico não pode ser reduzido à 

racionalidade de meios versus  fins ou meios adequados aos 

fins. O metabolismo teleológico e os nexos causais do 

trabalho educativo acontecem radicalm ente diferente do 

modelo kantiano sujeito versus  objeto. Nesse metabolismo a 

racionalidade comunicativamente dialogada e reflexiva 

predomina no âmbito da complexidade originária do trabalho 

humano. 

O trabalho educativo é movido por sujeitos 

pedagógicos que  pensam e interpretam o tempo todo, através 

de proposições comunicativamente dialogadas. O discente 

não pode ser tomado como objeto porque é sujeito da ação 

educativa. Dessa forma “tudo poderá simplesmente ficar 

apenas no plano da ideação” não porque o doc ente deixe de 

util izar “os meios que possibilitem a sua execução”, mas 

porque existem sujeitos com planos distintos de ideação 

atuando no mesmo processo com compreensões distintas e 

interesses contrapostos. E porque dotados, ontologicamente, 

de referenciais diferentes, constituídos a partir de suas 

experiências de vida.  

O espaço do encontro didático -pedagógico ou 

educativo é um espaço para onde confluem e convergem 

múltiplas racionalidades. É um espaço de trabalho, ocorre no 

mundo do trabalho, sob a primazi a da racionalidade 

comunicativa. Daí que essa racionalidade não se restringe 

única e exclusivamente ao mundo da vida, mas se faz 

presente em outros mundos distintos do mundo da vida, 
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inclusive no mundo do trabalho.  

O associacionismo no trabalho pedagógico se forja em 

meio ao diálogo e ao debate das verdades construídas 

socialmente. Esse debate pode impedir que um projeto, a 

prévia ideação bruta de um docente, não se realize, não se 

cumpra conforme suas pretensões. O ponto de vista do 

docente sobre o conteúdo em evidência pode confrontar -se 

com um ponto de vista contrário ao seu. E mesmo apresentar 

dúvidas que exigem esclarecimentos.  

Apenas se admitirmos a semelhança entre a 

funcionalidade da fábrica (mundo do trabalho fabril) com a 

funcionalidade da escola (mundo do trabalho pedagógico ou 

educativo) –admitindo que hierarquia, autoridade, gestão, 

produção, etc;  sejam idênticas, tal  formulação é possível. 

Isto equivale considerar que a estrutura ontológica entre um 

e outro são semelhantes, com diferenças pouco 

representativas.  

A rejeição do trabalho fabril  como modelo abstrato do 

trabalho humano põe por terra a ideia da funcionalidade 

idêntica entre fábrica e escola. Implica, da mesma forma, 

rejeitar a racionalidade teleológica ou instrumental como 

racionalidade dominante ou única forma racional atuante no 

âmbito das insti tuições educacionais. E, como consequência, 

a necessidade de se reconstruir a concepção ontológica de 

trabalho humano; concebê-lo como atividade 

conscientemente dirigida, comunicativamente dialo gada e, 

portanto, reflexiva. Concepção que abrangeria tanto o plano 

da sociabilidade primária como o plano da sociabilidade 

secundária, reconhecendo que, dependendo das 

determinações ontológicas nesses planos poderemos 

constatar a predominância da racional idade instrumental ou 

da racionalidade comunicativa.  

Em qualquer atividade realizada pelo ser humano, 

nesses planos, é inegável a complementaridade entre esses 
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t ipos de racionalidades. A própria negação dessas 

racionalidades, em planos distintos de sociabi lidades, 

afirma, justamente, a necessária complementaridade entre 

elas: “vimos que, enquanto no trabalho existem um objeto e 

um sujeito bem definidos 189,  na atualidade educativa o 

indivíduo é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de sua ação 190” 

(BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 24).  

O que significa um “indivíduo” ser, “ao mesmo 

tempo”, “sujeito e objeto de sua ação”? Isso parece plausível 

em termos abstratos; dentro da autoconsciência abstrata de 

si ,  no pensamento ou atividade teórica. Mas em termos 

concretos e reais indica o estado de loucura do ser humano.  

Se na “atividade educativa” “o indivíduo é, ao mesmo 

tempo, sujeito e objeto de sua ação”, então, ela não ocorre 

entre sujeitos. Não há diálogo ou qualquer racionalidade 

comunicativa mediando os sujeitos. A “atividade educativa” 

acontece de um indivíduo para o próprio indivíduo, uma vez 

que o indivíduo é o mesmo dessa atividade educativa, 

“sujeito e objeto de sua ação”.  

A atividade educativa não é uma ralação entre 

sujeitos, intersubjetiva, que se realiza dialogicamente , 

respeitando os princípios comunicativos. A atividade 

educativa é uma atividade do ser humano, indivíduo, consigo 

mesmo, que extinguiu o outro de sua perspectiva. Está, desse 

ponto de vista, inclusive, fora do modelo originário do 

trabalho humano, que concebe a natureza como objeto.  

Nessa nova proposição de Bertoldo não há objeto, e o 

ser humano se quer pode exteriorizar sua humanidade, como 

ocorre no modelo originário do trabalho humano. Se o 

“indivíduo [é] sujeito e objeto de sua ação”, o docente, que 

desenvolve a “atividade educativa”, atua sobre si  mesmo. 

Portanto, só ocorre interiorização do conhecimento.  

Essa colocação exige que se precise mais 

detalhadamente as características da atividade educativa. 
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Essa atividade compreende dois momentos singulares , 

autônomos, mas unidos no trabalho pedagógico: o momento 

da atividade intelectual propriamente dito, da elaboração e 

reelaboração dos conteúdos e do planejamento do encontro 

didático-pedagógico, quando desenvolve -se a capacidade 

intelectual em toda sua plenitude: memória, capacidade 

reflexiva, escrita, cognitiva, explicativa, etc. E um outro 

momento da apresentação ou publicização dessa atividade 

para um público específico de discentes, que envolve: 

capacidade discursiva, persuasão, verbalização 

compreensiva, expositiva, retórica, etc. Esses dois 

momentos não são exclusivos e únicos, mas aqueles que 

sobressaem numa observação imediata e assistemática.  

O ambiente do encontro didático-pedagógico não é 

suficiente para desenvolver todas as capacidades formativa s 

através do trabalho pedagógico, baseado na intenção de 

reconstruir os conteúdos e os saberes implicados. Mas em 

todos os momentos da atividade educativa há a presença do 

interlocutor, que é o conteúdo proposto por outro: os sujeitos 

pedagógicos, o l ivro,  a revista, etc, que se interpõe como o 

adágio: “decifra -me ou te devoro”. O interlocutor desafia e 

provoca os sujeitos pedagógicos, lhes arranca da passividade 

de meros espectadores e os induz à ação interpretativa, 

interrogativa. Impõe-lhes a dúvida, a necessidade de 

pesquisar e questionar. Em poucas palavras: a aventura do 

conhecimento. 

Esse é um movimento aberto, alheio à funcionalidade 

da racionalidade instrumental, que procura adequar meios a 

fins. É distinto do metabolismo teleológico que existe no 

plano da sociabilidade primária, do trabalho humano 

originário. A racionalidade que orienta e preside o ato de 

saber e conhecer é uma racionalidade singular. Mesmo 

admitindo que o ato de conhecer é uma das concretudes 

ontológicas do trabalho humano, que se efetiva na 
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dialeticidade teleologia versus  causalidade, a efetivação do 

ato de conhecer nessa dialeticidade é genuína em sua 

particularidade. É irredutível ao modelo de trabalho humano 

que se realiza no âmbito do complexo originário do ser 

humano. 

Bertoldo faz a seguinte alusão à atividade educativa: 

“[o objetivo da atividade educativa é] a transformação das 

ideias, dos comportamentos, dos valores e dos princípios dos 

seres humanos” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p.  24).  

Nessa proposição subjaz o modelo sujeito versus  

objeto. Existe alguém que transforma e alguém que é 

transformado. Dado a autoridade do docente na atividade 

educativa o discente é posicionado como objeto dessa 

transformação. O que implica incorporar a visão bancária ao 

processo de formação educativa . 

Bertoldo acaba deslizando de uma perspectiva 

polít ico-filosófica crítica para uma perspectiva pedagógica 

conservadora. Para ela a atividade docente apenas acontece 

no plano da cultura e do ethos .  Com isso é deixado de lado 

a condição material  da economia  polít ica do trabalho 

pedagógico (ver i tem 2). Esse objetivo da atividade 

educativa é completamente dissociado do trabalho humano, 

embora as ressalvas e escudos crít icos digam que não.  

Bertoldo parece abandonar a perspectiva crít ico -

ontológica quando aborda a educação ou a atividade docente. 

A transição da abordagem acerca do trabalho humano para a 

educação deixa de passar por mediações indispensáveis;  é 

uma transição do plano primário para o plano secundário da 

sociabilidade humana. A aceitação da identida de entre 

planos desobriga Bertoldo a também realizar, teoricamente, 

essa transição por via da economia política do trabalho 

pedagógico. Por  isso, essa transição consiste em um nó 

crít ico na teorização da autora. Um nó que desencadeia um 

conjunto de interpretações que exigem muitas explicações, 
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detalhes e pesquisas, que não foram realizadas.  

A ausência de pesquisa empírica, a acomodação 

argumentativa ao plano abstrato, e os escudos e ressalvas às 

suas proposições revelam as lacunas existentes nas suas 

proposições. É na própria teoria de Marx e Lukács que 

apresenta limites para abordar a educação e o trabalho 

pedagógico. Mas Bertoldo não parece admitir essa l imitação. 

Se a teoria social de Marx e Lukács é pertinente para abordar 

a sociabilidade primária, falta -lhes categorias que não foram 

desenvolvidas por  eles para tratar o problema, não apenas da 

educação, mas de uma série de campos e esferas pertencentes 

ao plano da sociabilidade secundária como um todo 191.  Isso 

não quer dizer que a formulação daqueles pensad ores não 

possa contribuir para o desenvolvimento da formulação 

dessas novas categorias. E me parece que essa seja a 

contribuição teórica de Habermas.  

A reconstrução do conceito de trabalho humano como 

atividade conscientemente orientada, mas também 

comunicativamente dialogada e reflexiva é um esforço na 

tentativa de não só avançar, mas ampliar as possibilidades 

de abordar as complexas sociabilidades do plano secundário 

da organização do ser social.  

A concepção ontológica de Lukács pode, se ampliada, 

aplicar-se na compreensão das atividades que ocorrem na 

esfera das sociabilidades secundárias. Perde completamente 

sentido a afirmação anterior que concebe o trabalho humano 

como protoforma do ser social,  se somente se, essa 

afirmação reduzir o trabalho humano ao  plano da 

complexidade originária da relação ser humano versus  

natureza. Por outro lado, para se manter plausível, o trabalho 

humano tem que ser redefinido visando abarcar as 

especificidades da sociabilidade secundária. Nesse caso, 

admitir as relações inte rsubjetivas no interior das formas de 

sociabilidades humanas.  
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Essa hipótese de continuidade explicativa da 

perspectiva ontológica do ser social exige a incorporação de 

outras formas de racionalidades distintas da racionalidade 

que preside a teleologia do t rabalho humano. O modelo de 

funcionalidade do trabalho humano apenas pode ser 

generalizado da complexidade originária para 

complexidades particulares do plano das sociabilidades 

primárias e secundárias, caso incorpore a racionalidade do 

agir comunicativo, proposto por Habermas. Com essa 

proposição o modelo do trabalho humano pode ser 

generalizado como padrão de toda práxis humana.  

Alargado dessa forma as bases ontológicas do trabalho 

humano pode admitir até outras formas de racionalidades 

distintas da racionalidade comunicativa, mas, inclusive, 

formas éticas e estéticas de racionalidade situadas e 

compreendidas como linguagens diversas que exteriorizam 

os sentimentos psíquicos do ser humano. Dessa forma, como 

afirmamos anteriormente, o trabalho humano deixa de ser 

uma atividade conscientemente orientada para uma 

finalidade, para se posicionar ou se situar como um mix de 

racionalidades múltiplas e, simultaneamente, 

funcionalidades diversas  na unidade e processo da 

autoconstrução humana .  

Caso o objetivo da atividade educativa não se 

reduzisse à “transformação das ideias, comportamentos, 

valores e princípios” e abrangesse a materialidade do 

trabalho pedagógico ou educativo, talvez pudéssemos 

retomar a perspectiva ontológica da educação, em outros 

termos, não redutíveis aos elementos estruturais da 

ontologia do ser social definidos por Lukács.  

No caso de se retomar a perspectiva ontológica da 

educação para entender a sua materialidade metabólica, o 

objetivo da educação precisa ser reconstruído e admitir não 

apenas a relação sujeito versus  objeto, mas a relação sujeito 
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versus  sujeito. E na medida em que a estratégia pedagógica 

seja o desenvolvimento da “psicologia de produtor”, os 

sujeitos pedagógicos teriam que percorrer todos os 

momentos do percurso formativo do tr abalho pedagógico: a 

construção intelectual de conteúdos e a exposição pública 

dessa construção, não só em termos orais, mas também em 

termos da escritura l iterária.  

Em cada momento da totalidade do trabalho educativo 

opera-se particularidades distintas no  interior da 

dialeticidade teleologia versus  causalidade. A visibilidade 

dessas diferenças pode ser explicitada e demonstrada 

mediante pesquisa empírica.  

A precisão explicativa dos objetivos da atividade 

educativa não deve ser reduzida às proposições dos d ecisores 

estatais e privados, deve buscar apreender os objetivos 

estabelecidos pelos sujeitos pedagógicos nos encontros 

didático-pedagógicos cotidianos, quando se processa o 

ensino-aprendizagem. Em tais encontros verificam -se os 

fatos pedagógicos de maior importância, aqueles que 

determinam o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos 

implicados diretamente no trabalho pedagógico: a 

“psicologia do produtor192”.  

A necessidade de precisão dos objetivos e  

características da atividade educativa é semelhante à 

necessidade de precisão de qualquer atividade laboral 

humana, dado as transformações históricas dos 

“metabolismos”, sujeitos a contingências, incerteza e 

distorções. Tais transformações não se restringem ao âmbito 

da sociabilidade primária, mas perpassa todos os planos 

humanos de sociabilidade, inclusive a sociabilidade 

educativa. Isto quer dizer que a “psicologia do produtor” 

está presente no trabalho pedagógico. E essa psicologia pode 

ser vivenciada, potencialmente, nas atividades de construção 

do conhecimento. 
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Nas atividades educativas, na práxis pedagógica, como 

em qualquer outra forma particular de trabalho humano, é 

impossível garantir igualdade de capacidade e nivelamento 

de capacidades, pois o desenvolvimento dessa capacidade 

depende de fatores subjetivos e  objetivos: dedicação, 

talento, vocação e recursos. O que faz os seres humanos se 

diferenciarem entre si .  A hipótese da homogeneidade está 

descartada no plano das atividades conscientemente 

orientadas, comunicativamente dialogadas e reflexiva, no 

universo da sociabilidade secundária.  

Mas a questão para Bertoldo é outra. Os objetivos da 

atividade educativa não apenas são reduzidos a “ideias, 

comportamento, valores e princípios”, mas ao plano da 

consciência, como se a consciência fosse portadora de certa 

atividade intelectual e cognitiva. E mais, no plano da 

consciência não é evidenciado o metabolismo psicobiológico 

que ocorre no corpo (particularmente no cérebro ou na 

mente). O aspecto natural do ser humano desaparece ou não 

aparece no tratamento teórico dado  a esse tema por Bertoldo. 

É como se atividade educativa não tivesse materialidade 

orgânica, psicopedagógica, e o pensamento flutuasse no 

espaço vazio da cabeça, ocupado pela massa cefálica. Como 

se o cérebro fosse um vazio e não um campo de neurônios 

onde circulam através deles forças bioquímicas, condutores 

de energia, e receptores de informações que transportam e 

distribuem energia no metabolismo cognitivo do ser humano, 

responsável pela formação da memória.  

A formação dessa subjetividade [ideias, 

comportamentos, valores e princípios], cujo ponto de partida 

é a prévia ideação, não pode ter a mesma garantia de sucesso, 

como no caso anterior, uma vez que a causalidade presente 

nessa atividade é o próprio sujeito, isto é, a sua 

consciência193.  Isso significa d izer que se trata de uma 

consciência atuando sobre outras consciências 
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(BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 24).  

Seria curioso verificar como Bertoldo enfrentaria a 

proposição freireana de que “ninguém educa ninguém, 

ninguém conscientiza ninguém, os homens se educam entre 

si”. Vê-la responder a diferença entre cognição e 

consciência. É possível aprender, desenvolver a 

intelectualidade sem, necessariamente, desenvolver a 

consciência? O que é consciência? O que é cognição? O que 

é intelectualidade? O que é erudição? O q ue é conhecimento? 

Dizer que a atividade educativa se caracteriza, 

fundamentalmente, como uma atividade da “consciência 

atuando sobre outras consciências” é eliminar todo campo 

psicopedagógico da atividade educativa, e ainda 

desconsiderar toda crít ica que Marx e Engels fizeram aos 

hegelianos na Ideologia Alemã. Pois para Marx e Engels não 

existe consciência em abstrato, mas ser consciente.  

Não existe para Bertoldo o pré -consciente e o 

inconsciente. O ser humano é, sobretudo, a racionalidade 

consciente. Emoções, sentimentos, medos e afetos não 

coexistem na atividade educativa juntamente com o 

raciocínio, a demonstração, etc. Difícil  é admitir como 

plausível tal  concepção de subjetividade: essa l imitação da 

subjetividade à prévia ideação. Mas a prévia ideação não 

deixa de ser inseminada pelo ethos, preenchida por 

sentimentos, desejos e afetos reprimidos e satisfeitos. A 

subjetividade, mesmo a prévia -ideação, não é um construto 

do indivíduo em si mesmo, mas construído 

intersubjetivamente entre sujeitos, na práxi s humana, 

comunicativamente dialogada e reflexiva.  

Apesar de admitirmos que a comunicação não 

prescinde da teleologia e da causalidade, pois ao fazer 

proposições o ser humano faz uma reflexão que precede e 

preside a argumentação, util izando-se dos nexos causais da 

gramática, da ortografia etc. A subjetividade é determinada 
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na relação com o outro (ser humano, mundo natural, 

religioso, interlocutor intelectual, etc.) e não consigo 

mesmo. Esse solipsismos é resultado tanto dos l imites da 

perspectiva ontológica  de Marx e Lukács, como da  

identidade aparente, equivocada, do trabalho com a 

educação. Em qualquer um dos casos representa dificuldades 

em tratar complexidades secundárias com elementos e 

categorias explicativas do complexo originário, sem a devida 

crít ica a essas categorias.  

O trabalho pedagógico não se restringe ao aparato da 

consciência. A causalidade compreende o metabolismo 

psicobiológico e sociohistórico, toda complexidade moral e 

cultural,  o ethos propriamente dito. É a dialeticidade 

exteriorização versus  interiorização que continua a 

direcionar e presidir as finalidades do trabalho pedagógico.  

Se a mediação da consciência é pertinente no trabalho 

pedagógico, sua ação não ocorre sobre ela mesma, a 

consciência para si  é absolutamente distinta da consc iência 

de si .  O conhecimento construído conscientemente pelos 

sujeitos pedagógicos, implicados no fato educativo, não se 

desdobra único e exclusivamente como consciência e na 

consciência, mas como moral, ética, psicologia etc., 

atingindo a pré-consciência e a inconsciência, uma relação 

intersubjetiva mediada pelos conteúdos pedagógicos 

trabalhados. O encontro didático -pedagógico possibili ta a 

apropriação do conhecimento historicamente construído pela 

tradição. O conhecimento produzido pelo trabalho 

intelectual no presente é pressionado pelo peso do 

conhecimento tradicional, estabelece -se uma tensão na 

reconstrução do conhecimento.  

O desafio que se coloca à toda construção presente do 

saber é transpor esse peso da tradição, evitando replicar os 

conteúdos existentes com uma linguagem diferente. Vestir o 

conteúdo tradicional com o crit icismo da linguagem 
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moderna. A causalidade ou nexos causais disponíveis à 

teleologia do trabalho intelectual são todos os registros 

históricos que constituem a memória da humanidad e: 

metodologias, experiências, pesquisas, l ivros, museus,  

bibliotecas, insti tutos de pesquisas, etc.  

Tudo isso constitui o ser consciente mediato, que pode 

ser transformado em memória viva por pesquisas e 

investigações. Para Marx o ser consciente não é res ultado da 

mente, mas um produto social.  É construído pelos processos 

sociais, como é o trabalho pedagógico. Este não se reduz a 

“atuação de uma consciência [docente] sobre outras 

consciências [discente]”, mas uma atividade intersubjetiva 

envolvendo todos o s metabolismos que compreende o ser 

humano: os psicobiológicos e os socioculturais;  aqueles que 

são retidos no plano do consciente, mas os outros que 

resvalam para o plano do inconsciente.  

O trabalha humano, para Bertoldo, se diferencia de 

outras atividades sociais. Dentro da perspectiva lukácsiana 

o trabalho humano é uma atividade que envolve  a ação do 

ser humano sobre a natureza, e todas as atividades fora deste 

binômio não são consideradas como sendo trabalho humano. 

Por isso Bertoldo se pergunta : “qual a diferença entre 

trabalho humano, na sua dimensão ontológica, de outras 

atividades sociais?” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 24).  

Afinal, qual a validade de se generalizar a estrutura 

ontológica do trabalho humano para outras atividades 

sociais? É ou não a teor ia lukácsiana do trabalho humano 

uma teoria que pode ser elevada à condição de teoria geral 

do ser humano, a um tipo de ontologia antropológica? O 

trabalho humano pode ser considerado como protoforma do 

ser social como propõe Lukács? Se tal  hipótese for pl ausível, 

como demonstrá-la empiricamente, teórico-

metodologicamente, com fundamentos convincentes?  

Bertoldo remete essas questões, uma vez mais, para 
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Lukács resolver. Segundo o pensador húngaro:  

 

Neste sent ido  or ig inár io  e mais rest r ito 194 o  

t raba lho  é um processo ent re at ividade humana e  

natureza:  seus atos t endem a t ransfo r mar  a lguns  

objetos natura is em va lo res de uso . Junto a isto ,  

nas fo r mas u lt er io res e mais  evo lu ídas da práxis  

soc ia l,  se dest aca mais acentuadamente a ação 

sobre os out ros homens,  cu jo  ob jet ivo  é,  em ú lt ima  

inst ânc ia –mas somente em ú lt ima inst ânc ia –  

med iada pe la produção  de va lo res -de-uso . 

Também nest e caso  o  fundamento  onto lóg ico  

est rutural é  const it u ído  pelas  pos ições 

t eleo lóg icas e pe las sér ies causa is que e las põem 

em mo vimento.  No  entanto ,  o  conteúdo  essenc ia l  

da posição  t eleo lóg ica nest e ponto  – fa lando  em 

t emos int e iramente gera is e  abst ratos –  é  a 

t ent at iva de induz ir  uma out ra pessoa (ou grupos 

de pessoas)  a  rea lizar  a lgumas  posições  

t eleo lóg icas concret as (LUKÁCS,  1981,  p .  35).  

 

Quando Lukács argumenta sobre as “formas ulteriores 

e mais evoluídas da práxis social”, sobressai a proposição 

da “ação [dos homens] sobre outros homens”. Mas no âmbito 

dessas “formas ulteriores mais evoluídas” não se encontra o 

trabalho pedagógico ou educat ivo, muito menos o momento 

da construção e reconstrução do conhecimento. Todas as 

atividades humanas pertencentes ao plano da sociabilidade 

secundária estão excluídas dessas “formas evoluídas”. 

Dentro destas Lukács apenas admite aquelas pertencentes a 

sociabilidade primária, e as diversas fases de seu 

desenvolvimento.  

Nestas “formas evoluídas” persiste a divisão de 

trabalho e aumenta a complexidade social,  mas como se 

desenvolvem a ação entre os seres humanos em outros 

mundos distintos do mundo do trabalho? Como ocorre a ação 

dos homens sobre outros homens nesses contex tos onde se 

desenvolve a sociabilidade secundária? Neste plano de 

sociabilidade a ação dos seres humanos se diferencia da 
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forma como a ação se efetiva no “sentido originário e mais 

restri to [onde] o trabalho é um processo entre atividade 

humana e natureza” . 

Uma vez admitido tal  diferença isso não implica na 

anulação do “fundamento ontológico -estrutural” do trabalho 

humano. Também nas “formas mais evoluídas da práxis 

humana” verifica -se as atividades conscientemente 

dirigidas, comunicativamente dialogadas e reflexivas, as 

“posições teleológicas e séries causais que elas põe em 

movimento”.  

Lukács é ainda mais claro sobre as diferenças 

existentes entre o metabolismo teleologia e causalidade que 

ocorre entre o modelo “atividade humana e natureza” e o 

modelo “ação sobre outros homens”. Mas não realiza 

qualquer aprofundamento sobre essa diferença. A teleologia 

que ocorre em um modelo é diferente daquela que ocorre no 

outro. Não há qualquer identidade entre trabalho e educação. 

Eles são de natureza dispare: “O conte údo essencial da 

posição teleológica neste ponto –falando em termos 

inteiramente gerais e abstratos–  e a tentativa de induzir uma 

outra pessoa (ou grupos de pessoas) a realizarem posições 

teleológicas concretas” (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 35).  

Mas como ocorre essa “tentativa indutora?”. Como se 

manipula uma pessoa de acordo com interesses alheios? 

Como é o tipo desse fazer indutor e indutivo? Não há dúvidas 

que por duas formas: pela força ou pela persuasão. Mas quais 

as características que assume a persuasão ? Também não há 

dúvidas que a persuasão não se efetiva dentro dos parâmetros 

da sociabilidade primária, do modela do trabalho humano; 

que tramita no âmbito do modelo da sociabilidade secundária 

e que na ação persuasiva predomina a racionalidade 

comunicativa, dialógica e reflexiva, cujo primado é a 

intersubjetividade: a relação sujeito versus  sujeito. 

A plausibilidade dessa hipótese sobre a persuasão, que 
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caracteriza a relação entre os seres humanos, de uns sobre 

os outros, sublinha a aceitação de Lukács da racionalidade 

comunicativa no plano da sociabilidade primária, ainda que 

implícita e intuitivamente. O fato de não ter desenvolvido ou 

tematizado essa possibilidade em termos claros e distintos e, 

ter explorado filosoficamente as consequências dessa 

hipótese, tal  como ocorreu com Habermas, não impede que 

coloquemos a proposição da complementaridade. Que 

reconheçamos o fato da sociabilidade primária, o mundo do 

trabalho, e da sociabilidade secundária, todos os outros 

mundos diversos do mundo do trabalho, com o campos ou 

territórios dissociados e intangíveis em termos da 

funcionalidade da racionalidade que os orienta e preside.  

É plausível, desde essa perspectiva, admitir que a 

teoria social de Lukács não rejeita ou é incompatível com a 

proposição da complementaridade entre a racionalidade 

instrumental, predominante no mundo do trabalho, e a 

racionalidade comunicativa, predominante em outros 

mundos distintos do mundo do trabalho. Tal proposição, é 

verdade, não constitui qualquer preocupação de Lukács e de 

Habermas. Ambos preocupados em construir a validade das 

proposições de suas teorias.  

Habermas, que poderia ter sistematizado a proposição 

da complementaridade, por ter incorporado a tese da 

dualidade entre racionalidade instrumental e racionalidade 

comunicativa,  entre sistema e mundo da vida, crispando as 

contradições societárias do capitalismo desenvolvido, num 

enfoque binário e dual, criou obstáculos e impossibilidades 

teórico-metodológicas195.  Seu propósi to teórico consistiu em 

fundamentar a autonomia e fecundid ade da racionalidade 

comunicativa, o que aprofunda mais a tese da dualidade. 

Dentro desta dualidade a racionalidade comunicativa opera 

no mundo da vida e nos complexos sociais mais interativos.  

Em relação aos l imites da racionalidade instrumental 
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existente  no mundo do trabalho, sua crítica ao reducionismo 

produtivista do enfoque marxiano 196 o impede de admitir a 

tese da complementaridade das racionalidades no mundo do 

trabalho. 

A interpretação de Bertoldo se orienta em outra 

direção. Ela não admite os l imites  humanos que representa 

“o processo entre atividade humana e natureza”. O quanto é 

l imitada, embora fundante, na complexidade do mundo dos 

seres humanos, “a transformação dos objetos naturais em 

valores-de-uso”. No mundo contemporâneo os valores 

supérfluos e as comodidades assumem maior importância do 

que os valores-de-uso. Embora em termos existenciais 

parece que os valores -de-uso continuem fundamentais para a 

reprodução existencial do ser humano. De fato é mais 

promissor em termos de humanização o afastam ento do ser 

humano do plano das necessidades e, consequentemente, dos 

valores-de-uso. Este plano é l imitador ao projeto da 

modernidade de humanização do ser humano.  

A emancipação humana inicia, justamente, com a 

superação das barreiras impostas pelos valor es-de-uso; do 

“sentido originário do trabalho humano”. A liberdade se 

contrapõe a todo obstáculo ao desenvolvimento humano. Na 

interpretação de Bertoldo 

 

Lukács acentua que o  ser  socia l desenvo lve  

posições t eleo lóg icas de do is t ipos,  denominadas  

pr imár ias e  secundár ia.  Enquanto a pr imár ia est á 

d iret amente relac io nada à t ransfo r mação  de 

objetos naturais em va lo res -de-uso ,  a  secundár ia  

est á relac io nada às med iações que int erpõe a 

produção  de va lo res -de-uso.  Na opinião  do auto r 

a pos ição  t eleo lóg ica t em ‘um pe so  secundár io  em 

re lação  ao t raba lho  imed iato ’ (BERTOLDO,  

NEAD, 2004,  p.  25).  

 

Neste extrato de texto as características primárias e 
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secundárias não são atribuídas aos planos humanos de 

sociabilidade, mas as características da teleologia. Na ação 

imediata do ser humano sobre a natureza temos a teleologia 

primária e na fabricação de insumos e instrumentos para 

auxiliar e viabilizar a ação imediata temos a teleologia 

secundária. Sobre esta Lukács argumenta:  

 

O objeto  dessa fina lidade secundar ia já  não  é um 

e lemento  da natureza,  mas a consc iênc ia de u m 

grupo humano ,  a  posição  do  fim já não visa a  

t ransfo rmar  diret amente um objeto natura l,  mas  

fazer  surg ir  uma pos ição  t eleo lóg ica que t enha,  

po rém,  como objeto ,  alguns objet ivos natura is ; da  

mesma mane ira,  o s meio s já  não  são int ervenções  

imed iat as sobre objetos naturais,  mas p ret endem 

provocar  est as int ervenções po r  part e de out ras 

pessoas (LUKÁCS,  2004,  p.  35).  

 

Bertoldo está convicta de que “a existência da 

teleologia secundária só foi possível mediante a base que a 

constituiu: a teleologia primária” (BERTOLDO, NEAD, 

2004, p. 25).  

Seria esta a questão ontológica fundamental? Tentar 

justificar a universalização do modelo do trabalho humano, 

em termos rigorosamente ontológicos? Caso essa hipótese 

seja afirmativa, quais as potencialidades e fragilidades dessa 

justificativa? Que contribuições podem fazer avançar nessa 

direção? Dizer que a existência de uma teleologia primária 

é base de outra teleologia, a secundária, contribui para 

responder as questões acima?  

Segundo Bertoldo: “Expressa uma relação de 

dependência e, ao mesmo tempo, de autonomia relativa entre 

a categoria fundante –o trabalho–  e aquelas fundadas–  o 

conjunto de atividades sociais” (BERTOLDO, NEAD, 2004,  

p. 25).  

O fato de o trabalho ser uma categoria fu ndante do ser 
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social,  em nada diminui a importância da sociabilidade 

secundária na estrutura ontológica do ser social.  Em termos 

históricos a sociabilidade secundária pode apresentar até 

maior grau de determinação do que a sociabilidade primária. 

Mantendo inclusive o caráter fundante do trabalho. Não é o 

fato do trabalho ser fundante que implica, mecanicamente, 

no grau maior de sua importância histórica frente a outras 

categorias. O ser humano apenas pode se universalizar no 

terreno próprio das sociabilidades secundárias. 

A afirmação de o trabalho ser uma categoria fundante 

do ser social consiste apenas em reafirmar polit icamente a 

tese marxista. O grande problema é admitir que outras 

categorias têm no trabalho a sua fonte, tal  como Bertoldo 

propõe: 

 

É impor t ante fr isar  que a educação t em sua gênese  

a í,  no  t raba lho 197. . .  É nesse processo de produção 

da exist ênc ia humana que t em o r igem o  complexo  

da educação 198,  expressando  uma re lação  entre 

t raba lho  e educação  (BERTOLDO,  NEAD,  2004, 

p .  25).  

 

Há certamente re lação mediata entre trabalho humano 

e educação. Mas o trabalho pedagógico ou educativo não 

nasceu no plano da sociabilidade primária, mas no da 

sociabilidade secundária. Inclusive é uma ação que se 

circunscreve, para Lukács, no âmbito da teleologia 

secundária, uma ação auxiliar à teleologia primária.  

Quando os seres humanos e pelos seres humanos 

superou-se a dependência da existência produção imediata 

de valores-de-uso aí se criou as bases de se estruturar 

ontologicamente a educação. Quando já existia inter câmbio 

entre esses t ipos de valores, isto é, valor -de-troca. 

Apenas na medida em que o trabalho humano cria 

tempo livre o campo da educação se torna possível;  como 



-  254  -  

diversas outras atividades pertencentes ao plano das 

sociabilidades secundária. A ocupação, no tempo livre, com 

o livre pensar originou a fi losofia e, com ela, as academias 

e escolas voltadas propriamente para a educação. O percurso 

histórico da educação compreende, desde a forma pouco 

sistemática dos registros em pedras ao limiar do pensamento 

científico (HAUSES: 1998).  

A liberação do ser humano das ocupações que o 

obrigavam a produzir para existir permitiu a emergência da 

sociabilidade secundária, e nesta, formação dos processos 

educativos, por uma forma concreta do trabalho humano, o 

trabalho concreto pedagógico.  

A educação não tem sua gênese e desenvolvimento na 

territorialidade primária da sociabilidade, na relação 

trabalho versus natureza, mas fora dela. Mas, 

definitivamente, não pode dela se desprender porque não 

pode se l ivrar dos “fundamen tos ontológico-estruturais” que 

derivam não apenas da dialeticidade teleologia causalidade, 

que na educação assume configuração própria pela 

predominância das relações intersubjetivas, mas porque para 

se realizar a educação depende daquela sociabilidade 

primária que transforma árvores em papéis;  compostos 

químicos em tintas;  energia elétrica em luz, etc.  

É complementando a racionalidade instrumental com 

a racionalidade comunicativa que a educação pode se 

universalizar no âmbito da complexidade do ser social . 

Outro fato que merece reflexão é a proposição de 

Gramsci : que o trabalho humano é educativo ou que o 

trabalho humano possui princípio educativo. Nesse caso, e 

apenas nesse caso, concordamos com a hipótese da educação 

existir também na efetividade do trab alho humano, no plano 

da sociabilidade primária. Mas ela não existe como dimensão 

autônoma, como complexo originário no complexo 

originário do trabalho humano.  
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Essa articulação entre trabalho e educação, na origem, 

se dá num momento em que o ser social ain da se encontra 

pouco desenvolvido. Aqui não existia o que conhecemos hoje 

por educação escolarizada 199,  que é uma forma mais 

desenvolvida do processo educativo. Na sociedade primitiva, 

quando ainda não existia a separação entre trabalho e capital, 

a educação se dava no próprio processo de produção da vida 

social200.  Desde sua origem já se apresenta clara a função da 

educação e do trabalho no processo de reprodução do ser 

social.  Assim, enquanto o trabalho atua na esfera da 

economia, a educação tem sua atuação n a teleologia 

secundária (BERTOLDO, NEAD, 2004, p. 25).  

É uma proposição tautológica afirmar que “o trabalho 

atua na esfera da economia [e] a educação tem sua atuação 

na teleologia secundária”. Quando se erige fronteiras e 

hierarquias rígidas, fundadas em a rgumentos que abstrai  a 

realidade concreta, dinâmica, das relações dialéticas entre 

complexos sociais e o complexo do trabalho, só se apreende 

relações extrínsecas, dos complexos sócias isolados, 

inclusive isola-se com isto o complexo do trabalho e a 

“totalidade complexa das múltiplas determinações”. O 

resultado deste procedimento é a negação da dialética 

marxiana, e da própria perspectiva teórico -metodológica de 

Marx, Gramsci, Lukács, e tantos pensadores que não abrem 

mão da dialética.  

Restringir o campo da educação à teleologia 

secundária é contraditório, é admitir que o complexo da 

educação não se faz presente nos atos do trabalho humano 

originário, o que se choca com a concepção gramsciana do 

trabalho como princípio educativo (GRAMSCI, 1973) e a 

concepção da dialética do trabalho, de Lukács (2004). Este 

admite ser o trabalho constituído pelas categorias teleologia, 

causalidade e elaboração dos meios. Ora, a elaboração dos 

meios pressupõe saberes, usados pelos produtores, que 
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elaboram os instrumentos de tr abalho necessários às suas 

atividades laborais. E se há saberes há portadores de saberes, 

que podem ser socializados. Postulamos, então, logicamente, 

que é esta socialização que caracteriza a presença da 

educação nos atos de trabalho. Os saberes estão nos fazeres 

–não se faz o que não se sabe. E mais, sociabilidade 

secundária não é o mesmo que teleologia secundária. As 

categorias sociabilidade e teleologia possuem conteúdos 

próprios, uma não se reduz e não se confunde com a outra, 

apenas se as violentarmos no pensamento. 

O trabalho pedagógico concreto, forma particular do 

trabalho humano abstrato, está no campo da economia ou da 

teleologia secundária? Essa forma dualista de observar e 

propor a relação entre trabalho e educação, ao contrário de 

dar visibilidade às relações existentes, faz acreditar, muito 

mais, na dissociação entre esses campos do complexo.  

Do nosso ponto de vista esta é uma problemática 

escolástica e bizantina. Pouco importa se a educação 

pertence ou não a teleologia primária; enfre ntar problemas 

dentro da dicotomia homem versus  natureza, teleologia 

primária versus  teleologia secundária: “atuação dos homens 

sobre outros homens” versus  atuação dos seres humanos 

sobre objetos. Há problemas teóricos mais promissores, por 

exemplo: a questão em saber como funciona a estrutura 

ontológica do trabalho pedagógico na modernidade, já que o 

trabalho concreto pedagógico é imprescindível à civilização 

moderna. A apropriação do funcionamento da estrutura 

ontológica do trabalho pedagógico esclarece -nos a 

especificidade da educação no âmbito da “totalidade 

complexa das múltiplas determinações”. O que também 

possibili ta compreender as implicações do trabalho 

pedagógico na protoforma do ser social,  no complexo do 

trabalho; já que este, segundo Lukács (20 04), é o modelo de 

toda práxis humana. Ora, esse esclarecimento apenas é 
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possível mediante pesquisa empírica. É a pesquisa empírica, 

a reflexão teórica sobre a realidade concreta e objetiva, 

quem pode dar visibilidade a estrutura ontológica do 

trabalho pedagógico.  

Persistindo na tentativa de demonstrar que a educação 

tem sua gênese no trabalho humano, e com ele não se 

confunde, Bertoldo (2002) postula duas dimensões da 

educação: o sentido lato e o sentido estrito .  E, com isso, 

preserva o cerne da dualidade teórico-metodológica. 

A educação em sentido estrito ou restrito ,  a exemplo 

da educação escolar (formal) e outras formas de educação, 

que ocorrem em espaços informais (igrejas, sindicatos, etc.), 

é posicionada teleologicamente pelo desenvolvimento 

humano, para responder determinadas necessidades 

geohistóricas, erigidas em momentos específicos da história 

humana. Em outros termos, as formas educacionais são 

formas humanas que se manifestam na apropriação do 

território pelo ser humano. Neste sentido, a educaçã o na 

Antiguidade se apresenta diferente da Idade Média, da 

mesma forma que se especifica de um modo particular na 

modernidade, e assim sucessivamente (BERTOLDO, 2002, 

pp. 25 - 26). A educação em sentido lato , por sua vez, é 

definida como atividade necessár ia do processo de 

objetivação e apropriação do gênero humano (BERTOLDO, 

2002, p. 26).  

Essa conceituação da educação precisa ser cotejada 

com a perspectiva ontológica de Marx. Marx quando define 

a categoria trabalho humano diferencia o que chama de 

trabalho abstrato das diversas formas concretas como o 

trabalho se materializa. A proposição “ educação em sentido 

lato e em sentido estrito” é contraditório com os marcos 

teórico-metodológicos das proposições de Marx. É possível 

propor um tipo universal de “educaç ão abstrata” e tipos 

concretos de educação, como a educação escolar? Por que 
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não admitir essa última conceituação, mas coerente com as 

formulações de Marx, do que com as formulações de Lukács? 

É com o trabalho educativo e seus meios, desenvolvidos nos 

processos sistemáticos, nas insti tuições de ensino, que a 

dialeticidade teleologia e causalidade pode forjar a reflexão 

abstrata e universal do gênero humano, socializar os 

conhecimentos herdados. Deste tipo de trabalho, 

sociabilidade primária, se erige, como em qualquer outro 

complexo social,  que prescinde da “atividade humana 

sensível”, um campo autônomo, com dinâmica particular, o 

plano da sociabilidade secundária, que se conecta por 

diversas mediações à sociabilidade primária. Portanto, 

entendemos que as sociabilidades primárias e secundárias se 

fazem presentes em cada complexo do ser social.  Não há, de 

acordo com a nossa compreensão da teoria da dialética do 

trabalho de Lukács (2004),  uma dualidade entre 

sociabilidade primária e secundária.  

É apenas quando a socialização de conhecimentos 

ganha autonomia, isto é, sentidos e conteúdos próprios, 

comparativamente a outros processos humanos de 

sociabilidades, e passa a ser vivido e percebido como 

particularidade na universalidade, e não simplesmente um 

objeto sobre o qual o ser humano atua, é que torna -se 

possível viver como filósofo, viver  intensamente o estudo e 

a pesquisa. E neste viver é que se erige a teoria social do 

conhecimento e, por conseguinte, a sistematização do 

conhecimento pelo trabalho educativo (o u nos termos de 

Sohn-Rethel do “trabalho espiritual”). Compreendida a vida 

de filósofo como aquela que propõe conservar esta forma de 

viver, que é a de formar outros seres humanos que 

compartilhe desta forma de vida. Que na modernidade 

ganhou o nome de pedagogia, como o campo intelectual que 

se propõe a conservar as técnicas de socialização, produção 

e apropriação de conhecimentos. Ainda que as pessoas que 
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socializam conhecimentos não tenham a mínima consciência 

do que fazem. Pode ocorrer que os socializado res de 

conhecimentos (docentes, educadores, professores, mas 

também estudantes, porque estes também socializam seus 

conhecimentos) “façam, mas não saibam”.  

As condições de possibilidade de existir a educação 

escolar é existir infinitas formas de “atividade s humanas 

sensíveis”, e os saberes que viabilizam tais “atividades”. 

Não é da educação em sentido lato que erige as formas 

estri tas de educação, mas o contrário. É, portanto, da 

educação em sentido estri to, isto é, do trabalho pedagógico 

e educativo, concreto, que ascende o sentido lato, no 

pensamento, a possibilidade de pensar acerca do trabalho 

educativo abstrato.  

Como negar o fato de a educação escolar, na 

modernidade, ter se constituído como imprescindível à todas 

as formas concretas de trabalho humano?  Isto é, “necessária 

para o processo de objetivação e apropriação do gênero 

humano” (BERTOLDO, 2002, p. 26)!  

Ora, foi na modernidade que “o imaterial do material” 

(os conhecimentos apropriados pelo ser humano e agregados 

à força de trabalho) se revelou cha ve para a reprodução 

territorial do capital .  Os efeitos da incorporação dos 

conhecimentos à força de trabalho fizeram a Economia 

Polít ica Clássica perceber e tomar consciência de um outro 

gênero de riqueza, a gerada pelo labor ou trabalho concreto. 

Uma riqueza que, diferente da gerada por terras agricultáveis 

e pelo saldo positivo da Balança Comercial, entre entrada e 

saída de metais preciosos: ouro e prata, “equivalente geral”, 

é capaz de forjar as Riquezas das Nações. Postulado 

formulado por Adam Smith, que criou as bases teóricas, 

fi losóficas (modos de vida) e ideológicas da Civilização 

Moderna.  

O fenômeno educativo tem uma particularidade em si, 
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que apenas pode ser apreendido nele mesmo. No trabalho 

humano existe princípio educativo, imanente a sua natur eza 

de ser, ao ser do trabalho. Mas este princípio educativo do 

trabalho humano apenas pode ser observado e apreendido 

observando-se formas concretas de trabalho, aquele que é 

conscientemente dirigido, comunicativamente dialogado e 

reflexivo, e que precisa  considerar os nexos causais e os 

meios elaborados pelos sujeitos, para realizarem plenamente 

suas atividades. Ora, isto também é necessário para os 

sujeitos pedagógicos exercerem o seu labor: o trabalho 

educativo. Mas é desconcertante e desconfortante às 

conclusões das pesquisas e reflexões de Bertoldo:  

 

A educação  em sent ido  lato ,  no âmbito  da 

onto log ia mar xiana,  so mente poderá ser  

apreend ida na est rutura onto lóg ica do  t raba lho 201.  

I sto  po rque ela t em sua o r igem no  processo  de 

autoconst rução humana 202,  sendo  isto  que exp l ica 

que enquanto exist ir  ho mem haverá educação , po is  

est a só  cessa com a ext inção  da humanidade  

(BERTOLDO,  2002, p .  26).  

 

Bertoldo segue afirmando esta proposição e a 

transforma em sua tese fundamental, e que vira um credo! 

Posição teleológica  que deixa de contribuir para a crítica à 

economia polít ica do trabalho pedagógico e a sua dinâmica 

interna de funcionamento, como fenômeno educativo 

particular, que se desenvolve no território do capital .  Com 

isso não se avança, em termos marxianos rigoro sos, na 

elucidação das categorias do trabalho educativo e do sistema 

de apropriação de conhecimentos. Fica -se prisioneiro à tese, 

a nosso ver estéril ,  da gênese da educação na tessitura do 

trabalho humano. 

Não basta afirmar esta tese. É necessário extrair todas 

as consequências teóricas e concretas dela decorrente. Não 

basta se conformar a uma hipotética ou proposição de 
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trabalho de investigação, e deixar em aberto as várias 

questões e problemas elencados e constatados. Seguir 

reafirmando uma tese sem demonstrá-la, cabal e 

satisfatoriamente. 

Para Bertoldo (2002, p. 26):  
 

O complexo  da educação surge a par t ir  do 

t raba lho 203 sem que e le se ident if ique  ou se 

assemelhe [ao  complexo  da educação] . . .  para 

rea lizar  t raba lho  o  homem põe em movimento 

múscu los,  cérebros,  membros et c.  O seu co rpo 

ino rgânico 204 prec isa saber 205 rea lizar 

det erminados movimentos necessár ios  naque le  

processo de t raba lho 206.  O simples ato  de mane jar 

um inst rumento  no processo  de t raba lho ,  a inda que  

mín imo ,  é  a lgo  que prec isa ser  aprend ido 207. . .  para 

t raba lhar ,  o  homem tem que apropr ia r -se dos 

conhec imentos exist ent es e nest e processo , novos 

conhec imentos vão sendo  incorporados,  out ros 

vão  sendo  adqu ir idos . . .  é  nest e mo mento  que 

ocorre o  processo  de gênese da educação 208.  

 

Basta olhar para o mundo grego para constatar o 

quanto é improcedente esta tese! A filosofia era vivida por 

fi lósofos e não por escravos. Apesar de  estes realizarem as 

diversas formas concretas de trabalhos, que produziam 

excedentes, e abasteciam a polis. E, com isto, satisfazendo 

as carências materiais e vitais dos fi lósofos, para que eles 

vivessem do exercício de filosofar. Tal proposição se 

encontra no senso comum. É um posicionamento teleológico 

arbitrária. E por quê? Responde Bertoldo: porque “ a 

educação, embora tenha sua gênese no trabalho, a ele não 

se reduz porque no processo de reprodução social, sua 

atuação se dá no âmbito da teleológica sec undária” 

(BERTOLDO, 2002, p. 26). Essa reposta não esclarece ou 

demonstra a diferença ontológica entre trabalho e educação, 

parece apenas um “mecanismo de defesa” para amortecer 

possíveis crít icas ao sentido a ela subjacente: que a gênese 
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da educação encontra-se no trabalho .  
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ENSAIO VIII 
 

PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO: perspectiva 

tr ini tária de Gramsci e a categoria trabalho pedagógico  

 

 

  PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO  

 

Para comunicar a compreensão da realidade 

socialmente existente é necessário o uso de  categorias. 

Categorias são formas de ser que representam realidades 

concretas: os seres precisamente como eles são. De acordo 

com Aristóteles (2000) as categorias representam seres 

percebidos pelos sentidos humanos, que os registram como 

memória e sentimentos. As categorias, sob esse aspecto, têm 

referência na realidade, são manifestação e pressão do real 

nos sentidos humanos, e assim são registrados. Estão 

ancoradas no mundo concreto, abstrato e metafísico.  

O problema é que as categorias podem ser concebi das 

de diferentes maneiras e alguns pensadores util izam -nas de 

forma linear e unilateral, sem fazer as mediações necessárias 

entre pensamento e ser ou os seres realmente existentes.  

Gramsci, importante marxista i taliano, vivenciando a 

história de seu país sob o fascismo de Mussolini, e o rebento 

da Revolução Russa, formulou categorias importantes 

referenciadas no mundo humano. Com a intenção de 

comunicar o que compreendia, conseguiu formular uma 

categoria de grande relevância para esclarecer o complexo 

trabalho-educação: o princípio educativo do trabalho . 

O princípio educativo do trabalho, em Gramsci, é 

abordado considerando a imbricação de três complexos 

sociais: o da polít ica, da socialização dos conhecimentos 
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(educação) e o do trabalho. Por isso nomeamos essa 

perspectiva, do princípio educativo do trabalho, de 

perspectiva trinitária . 

A importância desta nossa reflexão acerca da 

categoria princípio educativo do trabalho ,  decorre de dois 

fatos. O primeiro é a falta de consenso do significado desta 

categoria entre os pesquisadores 209.  Diante desse fato, nosso 

objetivo não é propor ou sugerir outra interpretação. Muito 

menos assumir um lado desta contenda. Importa, tão 

somente, refletir sobre a formulação de Gramsci, e extrair 

desse trabalho elementos que possam enriquecer a 

conceituação da categoria trabalho pedagógico.  

Um dos objetivos específicos é evidenciar a 

concreticidade desta forma de trabalho, no âmbito da 

“totalidade complexa das múltiplas determinações”, na 

modernidade. 

Estamos convictos de que há muit o a avançar na 

elaboração do conceito da categoria trabalho pedagógico, no 

âmbito do complexo trabalho, que é impensável, na sua 

dialética, sem o educativo, como haveremos de demonstrar. 

Paratanto, é necessário realizar pesquisas empíricas, ir além 

das revisões bibliográficas ou, o que é o mesmo, “listar e 

comentar uma ampla bibliografia específica sobre o tema”, 

como faz Nosella na coletânea de artigos organizada por 

Tomaz T. da Silva (1991).  

Então, tendo como referência a imbricação entre os 

complexos do trabalho e da educação, e fundado na teoria da 

dialética do trabalho de Lukács (2004), podemos pensar tais 

complexos fundidos em um uma unidade, galvanizados em 

trabalho-educação. 

O primeiro fato importante a considerar é que não há 

um único entendimento da categoria princípio educativo do 

trabalho. No âmbito do complexo trabalho -educação o 

conceito da categoria é posto em questão. E, no debate 
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acalorado entre diversos pesquisadores não há lugar para a 

acomodação intelectual. O segundo é considerar os efeit os 

teóricos das formulações conceituais que se afastam das 

interpretações hegemônicas. No âmbito das Ciências 

Humanas, sobretudo no complexo trabalho -educação, os 

conflitos são perenes.  

Procuraremos formular o conceito da categoria 

princípio educativo do t rabalho  à luz de duas fontes. Uma 

são trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações, teses e 

l ivros) que circulam no complexo trabalho -educação. A outra 

são artigos do periódico L’Ordine Nuova . O objetivo é 

evidenciar a perspectiva trinitária  da categoria princípio 

educativo do trabalho ,  de Gramsci. Princípio que pode ser 

aproximado de um dos componentes da dialética do trabalho 

formulado por Lukács (2004): a elaboração dos meios. Esta, 

como toda e qualquer elaboração, é portadora de princípio 

educativo que , a depender da forma social personificada, 

forja personalidades autônomas ou personalidades 

subalternas. 

Entre outras fontes bibliográficas, priorizamos artigos 

do periódico L’Ordine Nuova . Eles esclarecem nossa 

hipótese de trabalho: na perspectiva trinit ária do princípio 

educativo do trabalho o trabalho é educativo porque tem o 

poder de formar os sujeitos da “atividade humana sensível”, 

formação que polit iza ou despolitiza tais sujeitos. Portanto, 

nas formas concretas de trabalho ou “trabalho social total ” 

estão imbricadas a educação e a polít ica.  

Tese: dado a polit ização imanente à apropriação de 

conhecimentos pelo trabalho pedagógico, de docentes e 

discentes, nega-se às classes subalternas a l iberdade e o 

direito ao tempo socialmente necessário para esta  

apropriação, o que significa negar aos trabalhadores 

assalariados, de um modo geral, a realização de pesquisas 

e/ou estudos sistemáticos. Contudo, o que nos parece 
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paradoxal e absurdo é que aos sujeitos pedagógicos também 

são negados o tempo socialmente necessário à apropriação 

de conhecimentos. Isto é, o direito e a l iberdade de realizar 

pesquisas e estudos sistemáticos.  

Conclusão: a docência nos sistemas de socialização de 

conhecimentos, na educação básica, e no século XXI, se  

reduz a ensino; e o trabalho pedagógico dos sujeitos 

pedagógicos, das etapas da educação básica, se reduz a hora -

aula na sala de aula. Desta política governamental resulta 

diversos problemas. Os mais evidentes são: [1]  

proletarização dos sujeitos pedagógicos (perda dos sujeitos 

pedagógicos à autonomia de decidir como trabalhar, com que 

conteúdos trabalhar e como organizar o trabalho 

pedagógico);  [2] precarização do trabalho pedagógico 

(escassez de recursos para realizar o trabalho pedagógico 

com qualidade);  [3] desvalorização dos suj eitos pedagógicos 

e [4] crise de identidade, como consequência da 

naturalização do estranhamento ou alienação dos sujeitos 

pedagógicos, nos processos de apropriação de 

conhecimentos. Os professores e estudantes cada vez mais 

intensamente deixam de se reconhecerem como intelectuais 

e assimilam o ideal das massas ignaras, que é ser 

profissional. Com isto o trabalho pedagógico ou formação 

profissional é orientado para o governo dos outros,  o 

mercado de trabalho.  

Nessas circunstâncias é anulado o poder dos suje itos 

pedagógicos no favorecimento e privilégios dos gestores 

escolares (diretor, coordenador, supervisor, inspetor), que 

passam a constituir o corpo técnico -burocrático da escola, e 

com gratificação funcional. Com esta concessão passa -se a 

exigir dos gestores compromissos com as polít icas 

governamentais de educação. Sobretudo a polít ica curricular, 

a polít ica de formação de professores e a polít ica de 

avaliação do sistema de socialização de conhecimentos. Com 
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o controle dessas polít icas o governo controla t oda a 

sociedade. Na realidade do século XXI, a soberania popular 

ou dominação das classes burguesas pode ser medido pelo 

modo de vida e consciência polít ica dos professores. Para 

governar as classes dirigentes posicionam teleologicamente 

os gestores como intelectuais orgânicos ao capital .  

Paulo Freire adverte, frequentemente, em suas obras, 

que o ato educativo é um ato polít ico. Portanto, se há 

princípio educativo no trabalho, e se a politização é imanente 

a este princípio, é evidente haver polit ização no t rabalho. No 

século XXI é visível, porque explícito, a imbricação entre os 

complexos do trabalho, da educação e da polít ica. Nos 

artigos do periódico L’Ordine Nuova essa polit ização é 

associada ao desenvolvimento da personalidade das pessoas. 

E Gramsci identifica dois tipos de personalidade: a do 

produtor e a do subalterno.  Mas as variedades entre esses 

polos são significativas. Mesmo que admitamos as 

particularidades do trabalho pedagógico, ele apresenta essas 

mesmas características, e até com mais força (S COCUGLIA, 

1997). 

A esta altura algumas questões se colocam: quais as 

implicações e efeitos dessa imbricação entre política, 

educação e trabalho, no universo do trabalho pedagógico, na 

produção, socialização e apropriação de conhecimentos, 

pelos sujeitos pedagógicos? Em que medida a perspectiva 

trinitária do princípio educativo do trabalho contribui para 

compreender os vínculos entre os complexos da política, da 

educação e do trabalho, e as consequências práticas daí 

resultantes? 

Entre outras coisas, no complexo trabalho-educação 

brotam problemas socioeducativos diretamente relacionadas 

à divisão territorial  do trabalho e, portanto, ao mercado de 

trabalho; formação de professores; qualificação e 

profissionalização no ensino médio; desenvolvimento das 



-  268  -  

ciências e tecnologias, como forças produtivas. Envolve  

também, na sua dinâmica, a formação humana; a formação da 

classe trabalhadora; a formação no âmbito das l icenciaturas, 

e, portanto, dos docentes, professores e estudantes. 

Problemas que obrigam o governo a ag ir. Aliás eles 

legitimam o ordenamento territorial ,  as razões de ser e o 

sentido do governo existir.  O governo nacional atua num 

jogo polít ico que clareia e oculta, ao mesmo tempo, as 

contradições do complexo trabalho -educação; anula a 

consciência de classe e das condições de vida dos sujeitos 

pedagógicos e trabalhadores da educação, na modernidade 

capitalista. 

Pesquisar e estudar o sentido específico que o trabalho 

pedagógico assume na sociedade capitalista do século XXI,  

é mais do que pautar esse fenômeno geohistórico como objeto 

de pesquisa, é um posicionamento teleológico polít ico, uma 

questão de classe, um compromisso com a formação da 

consciência das classes trabalhadoras. Nisso se insinua o que 

compreendemos por politicidade do conhecimento .  Pesquisar 

não é um ato fortuito e arbitrário, que optar simplesmente em 

inscrever a investigação dentro dos princípio s da 

neutralidade axiológica, é um ato ético -polít ico, que 

envolve, al  mesmo tempo, paixão e a construção da verdade. 

Buscar a verdade com paixão não anula ou nega a lucidez da 

“razão sabia”.  

Se o trabalho pedagógico e a formação de professores 

contribuem, de fato, ou para a formação humana, quando a 

formação é exclusivamente formação de si  e do ser humano, 

fundada na ética das virtudes; ou, ao contrário, para 

fortalecer a formação do estranhamento ou alienação, quando 

a formação é formação de mercadorias para produzir 

mercadorias, isto é, formação profissional para atuar no 

mercado de trabalho, formação para o outro: o empresário 

que necessita de recursos humanos como o vampiro necessita 
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de sangue, e os encontra no mercado de trabalho, para 

ampliar o capita l ,  formação fundada na ética deontológica. 

Pesquisas e estudos crít icos do complexo trabalho -educação 

e, sobretudo, da categoria trabalho pedagógico, desde uma 

perspectiva humanista e ontológica, têm muito a contribuir e 

desvelar para a formação humana, a formação de professores 

e a formação das classes trabalhadoras, nesse nosso mundo 

que parece se vingar das classes trabalhadores pelas lutas e 

conquistas sociais que obteve no século XX.  

Todas essas questões serão aprofundadas no texto 

Para uma diferenciação epistemológica entre prática 

pedagógica e trabalho pedagógico ,  em elaboração. Nele 

analisaremos mais profundamente a perspectiva trinitária do 

princípio educativo do trabalho. Agora, neste l ivro, importa 

apenas esboçar a perspectiva trinitária do princí pio 

educativo do trabalho, em Gramsci.  

Diante do exposto existe uma questão que atravessa 

esse esboço: que princípio educativo move o trabalho 

humano, para forjar uma realidade geohistórica, contraposta 

a esta que vem se implementado na sociedade capitalis ta do 

conhecimento, no século XXI?  

Há que se formular uma reflexão crít ica a partir do 

complexo categorial  existente sobre o trabalho humano, para 

identificarmos o princípio educativo do trabalho proposto 

por Gramsci. E isto para, logicamente, enfrentar ta l  questão. 

Este ensaio empreende esse objetivo: contribuir para que no 

final de nossos estudos sobre a perspectiva trinitária do 

princípio educativo do trabalho consigamos abrir novas 

questões sobre a categoria trabalho pedagógico.  

Acreditamos importante neste esboço analisar, pelo 

menos basicamente, a noção gramsciana do princípio 

educativo do trabalho, ressaltar o que identificamos em 

nossa leitura imanente das obras de Gramsci como 

perspectiva trinitária do princípio educativo do trabalho . 
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Isto porque se  tornou comum empregar esta categoria: 

trabalho como princípio educativo, de uma forma pouco 

precisa e/ou descontextualizada. Para evidenciar nossa 

posição e ao mesmo tempo aproximarmos Gramsci de 

Lukács, invertemos os lugares das palavras e esta categoria  

é tratada como princípio educativo do trabalho .  

Exemplifiquemos. Em trabalho monográfico 

inti tulado “A sedução do marxismo”, Flávio Brayner faz as 

seguintes observações sobre esse princípio:  

 

O pr inc íp io  o rdenador  de um mar xismo  

pedagógico ,  t al co mo fo i d esenvo lvido  por 

Gramsc i (um dos poucos ‘c láss icos’ a  se  

preocupar s ist emat icamente com problemas da  

esco la e da educação das massas) ,  habit a na  

própr ia inst ânc ia de imanênc ia histó r ica do  

mar xismo:  na const i tuição do homem por si  

mesmo através do trabalho .  Não de uma educação  

para o trabalho,  mas do trabalho como princípio  

educat ivo .  Ao  Homo Sapiens  a lia- se o Homo 

Faber .  [Agora a cr ít ica]  O problema deste 

princípio está em acredi tar que aqui lo que seria  

vál ido para as sociedades industriais,  que 

‘revelaram’  o  trabalho (portanto uma base 

econômica da sociedade de caráter hi stórico e  

def inido no tempo) e suas injunções pol í t icas e 

sociais,  como vál ido para todas as sociedades em 

todos os tempos futuros;  em acredi tar que o 

princípio do trabalho seria necessaria mente  

humanizante se exercido racionalmente pela 

sociedade,  tomada ela própria racional;  de 

deposi tar nos trabalhadores,  os mais at ingidos 

pelo potencial  al ienante do trabalho, a  missão  

histórica de regenerar o trabalho que os al iena;  

de deposi tar na consc iência destes  

(trabalhadores) ,  e na sua eventual transformação  

(por uma ‘visão de mundo’  adaptada aos seus  

‘ interesses históricos’)  a  alavanca de um 

processo que transformaria o todo -social ,  num 

sent ido em que,  f inalmente aqueles interesses se  

‘real izariam’  (no sent ido hegel iano)  

historicamente.  São teses de d i f icí l ima 

comprovação,  que emanam mais de um desejo  



-  271  -  

f inal ista de mudar a sociedade,  que de uma 

anál ise percuciente dela.  O trabalho como 

princípio educat ivo, just i f ica,  f inalmente,  que os 

trabalhadores  sejam transformados em objetos 

‘pedagogizáveis’ .  E isto ,  mesmo que eles não 

queiram,  já  que se eles resistem em tomar 

consciência de sua ‘si tuação de classe’ ,  caem em 

pecado ideológico de se entregarem de mãos  

atadas ao domínio burguês  (Brayner :  l997,  p.  7-8,  

it á l icos e negr ito s nossos) .  

 

Um primeiro equívoco das observações daquilo que se 

quer passar como “sedução do marxismo” é equivaler o 

trabalho concreto, tal  como ele acontece na formação social 

capitalista, a trabalho humano genérico ou abstrato, a 

laboralidade humana210.  Um outro equívoco é trazer para 

dentro do marxismo, sem qualquer mediação, a categoria 

racionalidade, tal  como foi genericamente desenvolvida por 

Weber. Em terceiro lugar, a problemática da centralidade do 

trabalho não é uma questão de  “crença” ou “depósito”, mas 

uma condição ontológica do ser humano. Por último, a 

afirmação de que “o trabalho como princípio educativo 

justificaria a transformação dos trabalhadores em objetos 

pedagogizáveis” não encontra qualquer fundamento nos 

escritos de Gramsci sobre essa categoria, tampouco nos 

escritos de Marx. Então de que marxismo que Brayner está a 

falar? Em Marx, na 3ª  das 11 teses contra Feuerbach, na 

Ideologia Alemã, quando Marx fala do educador, é explícito 

a sua crít ica à “epistemologia bancá ria”, que apresenta o 

educador como sujeito e o educando como objeto, como faz 

explicitamente Locke.  

Acreditamos que a reflexão acima é mais uma 

provocação dada a inconsistência com que tem sido tratada 

a categoria princípio educativo do trabalho. Quanto a  crít ica 

de Brayner ao historicismo e a elevação do “proletariado de 

macacão” a demiurgo da história, que muitas vezes se 
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aproxima e se confunde com as visões salvacionistas 

atribuídas a um Deus, não apenas é pertinente, mas 

necessária. Como o “proletariado de macacão” foi 

objetivamente dissolvido pelo capital ,  os marxistas mais 

ortodoxos o substituíram pela “crise estrutural do capital”, 

para manter a teoria. O problema é que esta teoria não tem 

fundamento na realidade e, portanto, não possui consistência 

ontológica. 

Reconhecendo o mérito de Gramsci ter formulado a 

categoria princípio educativo do trabalho é nele em quem 

buscamos, primeiro, o seu conceito. Além de ideias acerca 

desta categoria, que nos oferecem subsídios para sua 

precisão e compreensão. Há também obras que baseando em 

Gramsci, como nós, analisaram o trabalho como princípio 

educativo. Este é o caso de Manacorda e Nosella.  

Dito isto, é preciso reconhecer que há, realmente, um 

momento particular que a polít ica, a educação e o trabalho 

são vistos como uma tríade ontologicamente articulada à 

práxis humana. Aquele em que Gramsci projeta as 

possibilidades de se construir a democracia direta e popular 

e propõe um conjunto de insti tuições articulado a 

democracia do poder popular: democracia direta con tra a 

democracia representativa burguesa. Essas reflexões se 

encontram nos artigos publicados no periódico L’  Ordine 

Nuova.  

Comecemos desmistificando, então, porque “o 

trabalho como princípio educativo [não] justificaria a 

transformação dos trabalhadores [inclusive professores, 

estudantes e profissionais da educação]  em objetos 

pedagogizáveis”. Comecemos com uma hipótese mais 

coerente à perspectiva trinitária de Gramsci, uma breve 

história do trabalho como princípio educativo emancipador.  
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  BREVE HISTÓRICO DO PRINCÍPIO EDUCATIVO DO 

TRABALHO ESTRANHADO OU ALIENADO  

 

As reflexões sobre a sociabilidade existente no 

complexo trabalho-educação são relativamente antigas. Elas 

apareceram, geohistoricamente, em um contexto preciso, na 

gênese da industrialização moderna, precisamente com a 

manufatura. O momento seminal da relação entre instrução 

e educação, pode ser visto na França, na obra do Marquês 

Condorcet;  embora Adam Smith, Hodgskin e outros já o 

enunciassem anteriormente.  

A tomada de consciência desse fenômeno,  a partir das 

obras de Marx e Engels (1992), dos intelectuais que 

promoveram a Revolução Soviética, como Nadezhda 

Krupskaia e outros,  e depois com a leitura imanente de 

algumas obras de Gramsci, nos permitiu compreender a 

relação trabalho-educação como complexo social e 

categorial . Depois como aluno do professor Gaudêncio 

Frigotto e participante do Núcleo de Estudos, Documentação 

e Dados sobre Trabalho e Educação (NEDDATE), na década 

de oitenta, desenvolvemos a familiaridade necessária com 

esse campo de pesquisa. Duas pesquisas realizadas nas 

décadas de oitenta e noventa consolidaram nossas reflexões: 

O Triunvirato do Estágio Curricular: Universidade -Estado-

Empresa  (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 

Ciências Econômicas) e O Planejamento Sindical como 

Princípio Educativo  (Dissertação de Mestrado em Educação, 

com concentração em Administração de Sistemas 

Educacionais). Nesta última pesquisa o planejamento é 

tomado como trabalho concreto realizado pelos dirigentes 

sindicais do Sindicato Metalúrgico dos Trabalhadores no Rio 

de Janeiro. 

Foram estas experiências intelectuais que nos permitiu 

reinventar nosso modo de vida como filho de operário, 
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suburbano, eterno estagiário (cinco anos como mão -de-obra 

barata, estorvo do capital ,  para sobreviver) e feirante, que 

amadurecemos nossa compreensão sobre a realidade do 

complexo trabalho-educação. Foram os estudos das obras de 

Marx e dos marxistas, a prática polít ica em partidos de 

esquerda e a militância sindical que forjaram o  meu coração 

e minha mente. E são eles que, desde sempre, mobilizam 

nosso trabalho intelectual e pedagógico, como professor e 

pesquisador, para fundamentar nossas reflexões. Reflexões 

que exigem mediações e entendimento dos determinantes do 

complexo trabalho-educação e outros complexos.  

Esclarecido o posicionamento teleológico que a vida e 

as forças geohistóricas e das circunstâncias acabaram nos 

impondo, sem muita escolha ou alegria, sempre sob o dilema 

“pegar ou largar”, que me construí esses anos todos.  

Nossa análise sobre o complexo trabalho -educação se 

circunscreve ao período moderno. E nosso recorte teórico é 

a obra de Gramsci e alguns poucos comentadores da 

categoria princípio educativo do trabalho, sobretudo Nosella 

e Manacorda. Mas a problemática do  complexo trabalho-

educação é antiga. Desde sempre foi determinada pela 

dualidade estrutural, que resulta da realidade das sociedades 

que vivem na “pré -história da humanidade”, sociedades em 

que impera a luta de classes, a distribuição desigual de poder 

e riquezas. É o que, por exemplo, nos revela Mason, em sua 

obra “História da Ciência”, publicada no Brasil ,  em 1962.  

Mason revela as implicações da apropriação desigual 

de conhecimentos no Egito. Apropriação que posiciona 

teleologicamente cada pessoa em duas  formas de viver a 

vida: como trabalhador manual e como trabalhador 

intelectual. Os processos de sociabilidade dessas formas de 

viver a vida mediado pelo trabalho concreto deixam marcas 

no corpo. Não só no corpo, marcam também a alma 

(consciência), promove  diferenciações de status, e posiciona 
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cada pessoa de acordo com a apropriação de conhecimentos. 

Esta apropriação determina o acesso ao poder do Estado e as 

riquezas produzidas socialmente. E isso ocorre a 1.100 a.C., 

isto é, antes das relações capitalista s se consolidarem. 

Leiamos o registro geohistórico de Mason:  

 

Parece que os escr ibas –  sacerdotes da 

Mesopotâmia e do  Egito –  preservaram 

pr inc ipa lmente as c iênc ias que e les  própr ios 

haviam desenvo lvido  no  desempenho  de seus 

deveres:  a  Matemát ica,  para e fe ito  de 

contabil ização  e agr imensura ; a  Ast ronomia,  pe la  

e laboração  do  ca lendár io  e para prognóst icos  

ast ro lóg icos ; a  Med ic ina,  para a cura de  doenças  

e expu lsar  maus esp ír it o s.  Até épocas post er io res,  

reg ist raram uma noção  de Química,  Metalurg ia,  

Tinturar ia,  et c. ,  que pert enc iam a t radições 

d iversas,  à  dos art esãos,  o s quais t ransmit iam 

rea lmente a sua exper iênc ia.  A cisão entre as 

tradições dos escribas e dos artesãos já era 

notada naquele tempo .  Em um pap iro  eg ípc io  do  

ano  de 1.100 a.C.,  presumive lmente,  um pa i 

aconse lha seu fi lho :  ‘Pre fere a at ividade de 

escr iba e poderás abst er -se de qualquer  t raba lho  

árduo tornando -t e um mag ist rado  de elevado 

prest íg io .  O escr iba est á livre de todo t raba lho  

manua l e  é  quem manda.  Tenho  visto o fund idor 

de meta is em sua fa ina à boca da fo rna lha,  com 

seus dedos semelhantes aos de um crocod ilo .  Ele  

exa lava cheiro  p io r  do que ova de pe ixe.  Nunca vi  

um fer re iro  em cargo de responsabi l idade ,  nem 

um fund idor  nas f unções  de embaixador (p.12, 

it á l icos nossos 211) .  

 

Embora presente em todas as civilizações, nas 

sociedades que ainda vivem na “pré -história da 

humanidade”, o complexo trabalho -educação se consolidou 

no capitalismo. Ele é imanente ao conflito moderno entre 

capital212 e trabalho. É a exploração e opressão do capital 

que força os trabalhadores usarem polit icamente a força 

coletiva e organizada do seu poder concentrado nas 
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organizações sindicais e, por exemplo, fazerem greves e 

guerras de guerrilha. E isto, na maioria dos casos na 

modernidade, não para promover revoluções socia is, mas 

para conseguir respeito. Fazer o  poder do Estado aceitar os 

l imites biológicos do corpo contra a cupidez do capital . É 

por isso que os trabalhadores se organizam e inventam e 

reinventam suas instituições, organizações e lutas.  

As insti tuições sindicais, materialização e símbolos da 

organização dos trabalhadores na sociedade moderna, 

compreenderam essa sua tarefa. Para além de uma postura de 

confronto espontâneo contra o capital ,  os trabalhadores 

souberam propor e afirmar caminhos alternativos às 

organizações empresariais capitalistas, outras 

racionalidades, e, com isso, perseguir seus objetivos e 

comprovar a eficiência e desempenho de um projeto de 

sociedade diferente: solidário, igualitário e fraterno. O 

exemplo clássico é o modelo de autogestão de empresas 

controladas por trabalhadores: associações, cooperativas, 

empreendimentos econômicos solidários, sindicatos, 

associação de moradores, entre outros empreendimentos 

populares. 

Sobre o debate trabalho e educação, independente das 

diferenças ideológicas, os trabalhadores contam com sólidos 

fundamentos. Desde a contribuição dos anarquistas 

Francisco Ferrer e Jean Robin 213 à Gramsci214,  há i lustres 

pensadores sobre o tema, como Thomas Hodgskin e Célestin 

Freinet.  

Praticamente, todas as vertentes atu antes no campo da 

esquerda e do movimento operário disseram alguma coisa 

sobre o complexo trabalho-educação. Algumas mais detidas 

que as outras, mais profundas e sistemáticas, entraram nesse 

debate: socialistas, social -democratas, anarquistas, 

comunistas, etc. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1987).  

A história do complexo trabalho-educação confunde-
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se com a história do conflito entre capital  e trabalho. É um 

tema interdisciplinar, que envolve diferente campos de 

conhecimento: economia política, sociologia, antropologia , 

geografia, história, praticamente todas as Ciências 

Humanas. E, por isso mesmo, na medida em que é apreendido 

e percebido em suas múltiplas determinações, mais próximo 

se encontra de sua concretude. Mas essa colocação do 

problema é apenas uma maneira de situar esse complexo. 

Existem outras tantas possibilidades. O importante é não 

deixar escapar a sua singularidade, ou melhor, as 

singularidades.  

Ele está relacionado à dinâmica da sociedade 

moderna: dinâmica da invenção dos instrumentos de 

trabalho; das técnicas produtivas e da organização do 

trabalho; da tecnologia e da ciência; da formação humana e 

da formação para o mercado de trabalho; dos ofícios e da 

profissionalização; da distribuição das ocupações e, com ela, 

das riquezas e do poder.  

Enquanto Marx esboçou sua importância no Vol. I de 

O Capital ,  quando analisa as condições de trabalho na 

Inglaterra, tratando da desqualificação do trabalhador em 

função da cooperação, da divisão do trabalho e da formação 

do trabalhador coletivo, os anarquistas preocupar am-se em 

desenvolver uma pedagogia acessível aos interessados em 

formar intelectualmente a classe trabalhadora, baseados nas 

ideias de Kropotskin e Bakunin. Outro autor original foi 

Hodgskin que, no início do capitalismo inglês, criou a 

primeira insti tuição responsável pela qualificação 

profissional, controlada por trabalhadores.  

As proposições de Ferrer foram testadas em várias 

experiências com sucesso, principalmente no movimento 

operário. Em seu país, Espanha, seus princípios foram tão 

proficuamente experimentados pelos trabalhadores que o Rei 

Afonso XIII, em 1909, condenou -o à guilhotina 
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(GHIRALDELLI JÚNIOR, 1987, p.  131).  

Paul Robin foi outro pedagogo ligado a classe 

trabalhadora e, a respeito do complexo trabalho -educação, 

talvez tenha sido um dos primeiros a considerar a 

importância dos vínculos entre essas categorias, concebidas 

como autônomas (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1987, p. 112).  

No final do século XIX a classe trabalhadora já 

dispunha de uma teoria sociohistórica e pedagógica que 

esclarecia porque a e scolarização e a qualificação do 

trabalhador eram imprescindíveis ao desenvolvimento do 

capitalismo. Teoria que contribuía para o surgimento de um 

projeto visando à emancipação humana do jugo do capital . 

Foi, porém, em 1917, com a Revolução Russa, que se 

consolidaram os métodos educacionais voltados, 

especificamente, para as classes trabalhadoras. A partir de 

então, pode-se observar não mais uma experiência isolada e 

espontânea da formação emancipadora, mas a possibilidade 

de expandir e realizar essa emanci pação nas sociedades 

modernas (MACHADO, 1989, pp. 81 -162).  

Freinet (1998) foi outro educador l ibertário, genial, 

que teve a coragem e ousadia de mobilizar suas inteligências 

para l ibertar o trabalhador da exploração e opressão do 

capital .  Ele refletiu profundamente sobre o princípio 

educativo do trabalho, a ponto de criar, com outros 

educadores, experiências educacionais autônomas e 

independentes do Estado. Nessa trajetória Freinet, no século 

XX, afirmou-se como um dos protagonistas da relação 

trabalho-educação, foi um dos protagonistas da economia 

solidária por ter ciado uma cooperativa de trabalhadores em 

educação. Freinet rejeitava o trabalho assalariado no 

complexo da educação. Ao contrário de uma educação 

voltada para o mercado de trabalho, a mercantili zação dos 

conhecimentos e a profissionalização, Freinet empenhou -se 

em desenvolver uma educação propedêutica, com sólida 



-  279  -  

formação teórica, e humanista.  

O complexo trabalho-educação manifesta -se em 

diversas nuances. Nuances que se cruzam e entrecruzam num 

mosaico complexo de múltiplas determinações. Uma delas é 

a condição ímpar que a educação assume no processo de 

legitimação das diferenciações sociais no mundo do 

trabalho. Processo que se afirmou historicamente na 

modernidade. O que não apenas posiciona as instituições de 

ensino e especifica o lugar do complexo da educação no 

âmbito da economia, mas como fenômeno antropológico. 

Além de vincular o ser humano nos processos de distribuição 

das riquezas e do poder. O status, reconhecimento ou 

distinção social nas hierarquias modernas define, pela 

apropriação de conhecimentos socializados nas insti tuições 

ensino, o padrão cultural das pessoas, dado a exigência de 

certificados e diplomas, emitidos pelas insti tuições de 

ensino, para ter trabalho. É exatamente esta e xigência, 

imposta pelo Estado, que determina, politicamente, a relação 

trabalho-educação, imposta pelo capital .  

A educação determina a distribuição do poder e das 

riquezas. Em sociedades desiguais tal  distribuição é 

realizada de acordo com essa característ ica, o que promove 

diferenciação social.  Portanto, desigualdades e 

diferenciações ocorrem desde o mundo da educação, as salas 

de aula. 

Há outra determinação importante no complexo 

trabalho-educação: os conhecimentos apropriados no 

trabalho concreto, nas at ividades realizadas por cada 

trabalhador nas organizações empresariais: estatais, 

privadas, confessionais. Os conhecimentos acerca do 

trabalho e ocupações nas empresas estão relacionados aos 

cargos que se assume na empresa. Os cargos mais elevados, 

em qualquer organização empresarial , que requerem mais 

conhecimentos (certificados e diplomas) para serem 
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ocupados, têm como contrapartida salários ou rendimentos 

mais elevados. E, normalmente, tendem a ser ocupados por 

homens e mulheres de confiança dos empresár ios, seus 

intelectuais orgânicos. Para ocupar tais cargos seus 

ocupantes têm que se mostrar fiéis aos princípios das 

empresas: lucro, lucro e lucro; depois produtividade -

eficiência, produtividade -eficiência; eficácia; 

competit ividade ou competência. O que significa que às 

pessoas que ocupam cargos de gerência ou de gestão, nas 

organizações estatais ou privadas, e mesmo nas 

confessionais, é exigido à concordância com as estratégias 

empresariais de superexploração dos trabalhadores, 

inclusive de si  mesmo. 

Um conjunto de questões associadas a esta 

problemática insuflaram nossa mente: como os 

conhecimentos empresariais são apropriados 

geohistoricamente pelas trabalhadoras e trabalhadores? 

Quais os critérios utilizados pelas organizações, de um modo 

geral, e pelas organizações educativas, de um modo 

particular, na apropriação desses conhecimentos 

específicos? Ora, toda forma laborativa educa 

pedagogicamente o corpo e o intelecto, e esta educação está 

nas atividades que os trabalhadores realizam. Desse modo, 

há conhecimentos específicos que são apropriados nas 

atividades sistemáticas de estudar, pesquisar e dar aula. E 

nestas formas concretas de trabalho além de apropriar os 

conhecimentos imanentes às atividades, também 

desenvolvemos a personalidade.  

A questão polít ica no complexo trabalho-educação 

está, como demonstrado, nas decisões, oportunidades ou 

conquistas em realizar determinadas atividades nas 

organizações. Por exemplo, as atividades de pesquisa, 

estudo e ensino. O professor reduzido a ensinar, que ocupa 

todo o tempo pedagógico em dar aulas ou lecionar, tem uma 
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personalidade absolutamente diferente daqueles professores 

que realizam pesquisas e estudos sistemáticos, e isto em 

qualquer área do conhecimento. Além de terem remuneração 

diferenciada e residirem em bairros com diferentes 

equipamentos urbanos, quem apenas dar aula vive de um 

modo inferior e com menos possibilidade de desenvolver as 

potencialidades humanas de si  e sua família, que os 

professores pesquisadores, comprometendo as trajetórias de 

vida. O posicionamento das pessoas, de acordo com as 

possibilidades de apropriação de conhecimentos determina, 

portanto, a modo e a trajetória de vida das famílias e de toda 

uma população. Se inscreve nos esquemas das lutas de 

classe. 

Gramsci e Bordiga (1982) debate ram sobre os vários 

aspectos educativos do trabalho, foco de nossas reflexões 

neste ensaio. Mas existe uma questão que só agora me 

ocorreu, e se l iga à problemática do complexo trabalho -

educação: quais as características que o trabalho pedagógico 

em estudos e pesquisas (produção, socialização e 

apropriação de conhecimentos) assume dentro do complexo 

trabalho-educação?215 Que determinantes definem, no âmbito 

das insti tuições de ensino, ou melhor, no âmbito do sistema 

de produção, socialização e apropriação de conhecimentos, 

a realização sistemática de estudos e pesquisas, ou a redução 

das atividades dos sujeitos pedagógicos à ensino? Que tipo 

de personalidade é desenvolvida nos e pelos exercícios das 

atividades pedagógicas (trabalho pedagógico) em seus 

diferentes momentos de efetivação: estudos sistemáticos, 

pesquisas e ensino? Em que e como o trabalho pedagógico 

deixa-se ser ou objetivamente é apanhado pelo 

estranhamento ou alienação? Que resistências e formas 

concretas de trabalho educativo os sujeitos pedagóg icos 

podem mobilizar e empreender para que eles forjem e 

afirmem a autonomia intelectual, visando a emancipação de 
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si  e a emancipação humana, do governo do capital ,  isto é, a 

estri ta formação para o mercado de trabalho? O trabalho 

pedagógico tem o poder necessário para despertar as forças 

sociais e as potencialidades criativas do ser humano, para 

encorajá-los a promover  a superação das sociedades que 

vivem na “pré -história da humanidade”? Que processos e 

métodos racionais podem ser exercitados ou levados a cabo 

no trabalho pedagógico para se humanizar as sociabilidades 

que envolvem os sujeitos pedagógicos, implicados na 

apropriação de conhecimentos na escola e universidades?  

Estas questões nos conduzem à fi losofia da práxis, nos 

termos em que foi formulada por Gramsci. Esta é a 

perspectiva que mais diretamente tem se empenhado em 

relacionar as determinações que envolve polít ica -trabalho-

educação. Acácia Kuenzer (2000,  p. 39) argumenta que o 

trabalho deve ser entendido como práxis humana:  

 

Como o conjunto  de ações,  mater ia is e  esp ir it ua is,  

que o  homem,  enquanto  ind iv íduo  e humanidade,  

desenvo lvem para t ransfo r mar  a natureza,  a 

soc iedade,  o s out ros homens e a s i própr io ,  com a  

f ina l idade de produz ir  as cond ições  à sua 

exist ênc ia .  

 

Nesta imbricação entre política -trabalho-educação, 

sugerida por Kuenzer e muitos outros pesquisadores, na qual 

nos encontramos situados, precisamos abstrair o trabalho 

pedagógico, delimitado e controlado pelas polít icas do 

currículo, da formação de professores e da avaliação de 

desempenho escolar para, a partir da fi losófica da práxis, 

compreender tais imbricações. E, considerando essa 

perspectiva trinitária, propor alternativas à apropriação de 

conhecimentos que aliena e desumaniza os sujeitos 

pedagógicos quando submete professores e estudantes aos 

interesses do mercado de trabalho e a ética deontológica. Em 
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outros termos, à profissionalização e ao assalariamento.  

Para esse enfrentamento existe mais de um século de 

elaboração teórica e experiências acumulad as pela 

pedagogia l ibertadora. Não são apenas esboços teóricos com 

quem os educadores podem contar, para propor uma 

pedagogia emancipadora, mas com estudos e pesquisas 

rigorosas, e um arsenal de experiências exitosas.  

 

  PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO EM GR AMSCI 

 

Por que Gramsci afirma existir no trabalho um 

princípio educativo? Qual a natureza desse princípio e por 

que é educativo? Será que há uma definição precisa do 

trabalho como princípio educativo? Nos parece que são 

questões como essas que norteiam as formulações de 

Gramsci.  

Pode-se dizer que entre muitas preocupações de 

Gramsci, duas são fundamentais: si tuar a importância da 

cultura e da polít ica para um projeto de emancipação 

humana; e situar a importância da escola e do trabalho, 

dentro do mesmo projeto. 

O trabalho como princípio educativo, formulado entre 

1919 e 1921 (NOSELLA:1992; GRAMSCI & BORDIGA: 

1991), é o elo de ligação entre tais preocupações 

(MANACORDA, 1990).  

A formulação da categoria trabalho como princípio 

educativo  visa justamente dar vis ibilidade à relação 

trinitária entre trabalho, educação (organização da cultura) 

e política. Essa trinitariedade do princípio educativo do 

trabalho apenas é compreendida plenamente quando 

adentramos na “colocação concreta [desta problemática 

categorial] no contexto pedagógico e polít ico no qual 

Gramsci teve que viver e lutar”. É esse o argumento de 

Manacorda (1990, p.19):  
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Deve- se reconhecer  que,  não  obst ante esse  

víncu lo  imed iato do t ema pedagóg ico  com toda 

exper iênc ia pessoa l e  co m toda elaboração 

po lít ica de Gramsc i,  nos det ivemos demais,  at é  

agora,  em uma cons ideração  histór ica  de seu 

pensamento,  discut indo  abst rat amente os t emas –

sem dúvida cent rais–  da  relação 

auto r it ar ismo/at ivis mo  ou da inst it u ição  de uma 

escola uni tária do trabalho ,  sem sua co locação 

concret a no  contexto  pedagógico  e pol ít ico  no 

qua l Gramsc i t eve que viver  e  lut ar .  ( it á licos  

nossos)  

 

Os escritos de Gramsci, como bem reconhece 

Manacorda, não tratam de questões ideológicas e 

doutrinárias, etc.,  quase sempre são as questões de natureza 

polít ica que tomam o seu pensamento.  

Por isso, dentro da teoria pedagógica libertadora, seu 

pensamento é um momento de inflexão. Ele não retoma as 

visões educativas que o antecederam, sejam elas de Marx, 

Lênin ou Krupskaia, Blonski ou de Pistrak. Na verdade, 

Gramsci esforça-se para elaborar uma teoria geral da 

educação e da cultura com propósito emancipatório.  

A formulação do trabalho como princípio educativo, 

acontece em seus artigos no periódico L’Ordine Nuova. A 

experiência revolucionária dos sovie tes, ainda recente em 

sua memória, e o movimento operário de Turim, muito 

contribuíram para dar fundamento a esta categoria.  

É preciso esclarecer que o trabalho possui em si um 

princípio educativo não por ser instrutivo e orientado por 

princípios racionais  que adequam meios aos fins 

perseguidos, tampouco por condensar os conhecimentos 

apropriados na formação escolar com os conhecimentos que 

instruem os trabalhadores em suas funções e cargos. Essa é 

uma forma extrínseca de ver o problema que, nos parece, 

perder a dialética do trabalho, a unidade entre polít ica -
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trabalho-educação. 

Essa forma de tratar o princípio educativo do trabalho 

também limita esse trabalho às organizações produtivas -

industriais, deixando a escola e a universidade fora desta 

problemática. Mais importante do que isso, impede ver e  

verificar as características formativas da participação dos 

trabalhadores nos organismos autônomos de representação, 

no interior do mundo do trabalho. Por exemplo, nas 

organizações sindicais, associações de morador es, 

movimentos sociais diversos. Mas a participação dos 

trabalhadores nestas organizações também contribui para a 

formação dos trabalhadores. Porque os capacita, e até mais 

do que as escolas burguesas (públicas, privadas e 

confessionais), para eles assumir em maior compromisso e 

responsabilidade com a produção, a visão estratégica e 

ampla das organizações, a dimensão de seu funcionamento, 

e até com sigo.  

A capacidade desenvolvida na participação das 

atividades nas “organizações de vida livre”, é o que desper ta 

a consciência e reconhecimento dos trabalhadores das 

condições subalternas em que vive. Além disso, essa 

consciência alimenta o sentido, os sentimentos e os desejos 

dos trabalhadores se libertarem da opressão e dominação 

social.  Tal trabalho é o que, au tenticamente, segundo 

Gramsci, possui princípio educativo. A determinação desse 

princípio é, portanto, a polít ica. Em outros termos, a 

despolit ização do trabalho em geral e do trabalho 

pedagógico, em particular, conduz o trabalhador e os 

sujeitos pedagógicos à apatia, estranhamento e alienação. A 

organização e atualização da cultura geral e da cultura 

escolar pelo currículo; o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos sujeitos pedagógicos pela formação de si  e as 

avaliações de desempenho para verificar o s resultados 

alcançados pelo trabalho pedagógico, contribui para 
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despertar a consciência dos sujeitos pedagógicos ou então 

aliená-los. A escola e as “instituições de vida livre” vivem 

esta tensão na sociedade dividida em classes sociais.  

Mas vamos com cuidado. Devemos evitar os equívocos 

de interpretações apressadas sobre o significado desse 

princípio em Gramsci. A escola é muito importante na 

formação das pessoas e promoção de suas personalidades; 

bem como em instruir o futuro trabalhador. Infelizmente, a 

humanização do ser humano pelo trabalho pedagógico não 

lhe afigura como imperativo categórico. O trabalho 

pedagógico, uma aula por exemplo, pode desencadear, tanto 

quanto uma empresa que funciona dentro dos padrões 

fordistas e, portanto, da racionalidade capitalista, uma 

personalidade acrítica e alienante. A escola pode formar 

pessoas omissas e subalternas à ordem social do capital  que, 

simultaneamente, desumaniza e degrada o ser humano.  

Se por acaso fosse possível reduzir a jornada de 

trabalho de uma fábrica de oito para quatro horas, em função 

da aquisição de novas tecnologias, elevando -se com isso a 

produtividade e criando a possibilidade de formar vários 

turnos de trabalho, não havendo, porém, nenhuma demissão 

ou redução de salários, e os trabalhadores p assassem a 

estudar sistematicamente e a fazer pesquisas, para se 

aprimorar como ser humano, ainda assim, com todas essas 

condições estabelecidas, e com uma proposta pedagógica 

libertadora, esse trabalho não conteria, em si,  o princípio 

educativo emancipador. 

 

  GÊNESE DA CATEGORIA PRINCÍPIO EDUCATIVO DO 

TRABALHO 

 

O princípio educativo do trabalho, quando apreendido 

e registrado por Gramsci, em artigos escritos para L’Ordine 

Nuova ,  ocorre em momento revolucionário, em jornadas de 
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insurreição, onde os trabalhadores de Turim irradiam e 

direcionam suas ações polít ico -sindicais contra a FIAT e o 

estado burguês i taliano.  

O momento principal ocorre quando Gramsci elabora 

sua proposta de funcionamento dos Conselhos de Fábrica, 

entre 1919 e 1920, no periódico L’Ordine Nuova .  No 

processo de elaboração de uma proposta para ação sindical 

dos trabalhadores, ele vive uma situação dramática em se 

decidir onde sustentar esse princípio.  

Por várias vezes, ao falar da organização do 

trabalhador assalariado, repete, segui damente, o que se 

tornou uma “obsessão stalinista”, que a direção da 

organização (vanguarda, l íderes) deveria se caracterizar por 

“coesão”, “disciplina” e ação política sistemática e regular, 

visando “homogeneizar a classe trabalhadora” e, através de 

um “forte e rígido centralismo”, levá -la ao poder. 

Esse “levá -la ao poder” é o papel atribuído pelo 

stalinismo à vanguarda polít ica. Na medida, entretanto, que 

seguem os textos do periódico, quando trata da questão 

polêmica que levou à expulsão de Tasca e ao ra cha do 

Partido Socialista Italiano, fundando -se o Partido 

Comunista, ele reformula sua posição e propõe como 

estratégia a formação de uma democracia direta ,  ainda que 

baseada numa “incipiente” forma de representação polít ica. 

Portanto, na medida em que o c ontexto muda as proposições 

polít icas gramscianas mudam, e a trama das conjecturas se 

desfaz para dar lugar a uma concepção original (NOSELLA, 

p 1992). 

A categoria princípio educativo do trabalho ganha 

corpo quando Gramsci propõe as bases de uma nova 

organização do trabalho, onde o momento privilegiado da 

educação aconteceria na Comissão Interna de Fábrica, onde 

se desenvolveriam a autonomia e o poder dos trabalhadores. 

Posteriormente, Gramsci modificará essa posição dada as 
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transformações ocorridas na estrutura orgânica da sociedade 

capitalista, na reconfiguração territorial  das relações de 

poder entre sociedade civil  e Estado.  

Mas nesse momento insurrecional italiano, entre 1919 

e 1920, Gramsci confere aos Conselhos de Fábrica todos os 

poderes, rompendo radicalmente com o sindicalismo 

burocrático. Ele propõe autonomia total  ao Conselho em 

relação ao sindicato, que se posicionara, então, contra a 

democracia direta no mundo do trabalho ,  tanto na Rússia 

de Lênin como na Itália de Gramsci. O próprio Partido 

Socialista Italiano, sua direção, deu as costas à classe 

trabalhadora de Turim. 

Nos Conselhos de Fábrica, para Gramsci, os 

trabalhadores estariam livres da influência dos 

“oportunistas”, que procuravam conservar seu poder sobre a 

classe trabalhadora, os buroc ratas sindicais e do partido.  

As proposições de Gramsci se justificam: os 

conselhistas ou delegados dos Conselhos viveriam o dia -a-

dia no mundo do trabalho, próximos às transformações 

técnico-industriais e compartilhando as aflições coletivas e 

pessoais dos trabalhadores, ou seja, no interior mesmo do 

mundo do trabalho. 

Aos sindicatos e partidos revolucionários, caberia 

criar um campo de hegemonia nacional e popular, para estas 

insti tuições não serem corrompidas pelo capital ,  como 

aconteceu com os sindicatos que passaram a fabricar 

burocratas e reduziram os dirigentes sindicais a calculadores 

de direitos trabalhistas.  

O ponto crucial de ruptura com a burocracia foi a 

defesa da participação dos trabalhadores nos Conselhos, com 

autonomia e poder de decisão e direção, mesmo não sendo 

estes associados aos sindicatos. Era um impacto sobre o 

“centralismo democrático”, de t ipo stalinista, colocando 

Gramsci em frontal discórdia, inclusive, com a concepção de 
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hegemonia leninista.  

Para os trabalhadores assalar iados exercerem poder 

efetivo, deveriam institucionalizar uma forma de 

organização política -educativa-empresarial , no âmbito da 

sociedade concreta, em que a estrutura dessa organização, 

suas instâncias de representação e decisão, fossem 

controladas pelos t rabalhadores assalariados, apenas desta 

forma haveria condições de o trabalhador controlar as 

decisões estruturais que têm impacto direto sobre as suas 

condições de materiais de existência. A apropriação do 

poder e das riquezas, a politização da formação d o 

trabalhador dependeria de organizações desse t ipo, e o 

currículo, a formação de professores, a avaliação de 

desempenho do trabalho pedagógico, deveriam ser 

organizados desta forma, sob o controle dos sujeitos 

pedagógicos e não pela tecnoburocracia escola r ou gestores 

escolares. 

Ao discutir as relações orgânicas entre trabalho -

educação-polít ica, a partir da categoria princípio educativo 

do trabalho, Gramsci amplia, inclusive, o significado de 

polít ica. Essas relações orgânicas podem ser visualizadas na 

sua forma de ressignificar o instrumento de trabalho. 

Vejamos como Gramsci procede.  

A administração, enquanto ciência e técnica que 

estuda a organização (PARO,1986), e o planejamento 

enquanto “reflexão que precede e preside a ação” 

(PARREIRAS, 1991),  são inst rumentos de trabalho 

fundamentais para todo e qualquer dirigente, assim como os 

métodos utilizados no cálculo do piso salarial  e as técnicas 

redacionais util izadas em acordos coletivos. Todos esses 

instrumentos e técnicas de trabalho são imprescindíveis à 

formação dos dirigentes das classes trabalhadoras.  

Não no sentido dos funcionários e técnicos serem 

dispensáveis, mas, rigorosamente, de serem formados como 
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“intelectuais orgânicos” da classe trabalhadora.  

As insti tuições de vida social  não devem apenas 

distribuir cargos disponíveis aos trabalhadores a elas 

vinculados, como qualquer insti tuição mercantil ,  que faz tal 

distribuição compatibilizando capacidades profissionais e 

remuneração. Devem exigir de seus quadros, disponibilidade 

e disciplina para que ele s se formarem como dirigentes 

destas insti tuições e da sociedade, e com o compromisso de 

se esforçarem a aprimorar as insti tuições de vida social . 

As insti tuições de vida social  são insti tuições que 

dispõem de um conjunto de instrumentos de trabalho, que 

não se resume, de maneira alguma, àqueles util izados pelos 

trabalhadores que operam máquinas. Mas que apenas poucos 

dirigentes utilizam como aperfeiçoamento formativo.  

Como se vê, é a compreensão política da formação do 

trabalhador que Gramsci valoriza e põ e em questão quando 

analisa a organização dos Conselhos. São as similitudes 

presentes entre tais organizações e as organizações sociais, 

que permitem Gramsci afirmar ter o trabalho um princípio 

educativo216.  

Segundo Gramsci, isso ocorreria por alguns caminho s: 

1.  Quando a representação política e a organização 

educacional incluírem em seus conselhos, 

pedagogos, professores e educadores para gerir o 

ensino em todos os níveis. Em outros termos, se a 

manutenção financeira da escola é papel do Estado, 

a polít ica educacional deve ser proposta, executada e 

gerida pelos pedagogos, educadores e professores.  

2.  Dos programas curriculares devem fazer parte 

conteúdos de polít ica e ética, principalmente os 

conteúdos clássicos, como também a legislação 

polít ica, inclusive o func ionamento das insti tuições 

oficiais. Enfocar insti tuições, como os sindicatos, 

não de maneira formal, mas sob a forma de 
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seminários ou ciclos de seminários.  

3.  Gramsci procura combinar em sua proposta educativa 

não só os conhecimentos técnicos e instrutivos, mas 

também aqueles saberes relacionados às 

humanidades por considerá -los imprescindíveis para 

a formação humana. 

 

O educativo para Gramsci ocorre na práxis humana. 

Nas atividades realizadas pelos seres humanos. É na práxis 

que o ser humano desenvolve suas capacidades intelectuais 

e morais. Em atividade mobilizamos uma série de recursos 

e, dentre eles, os instrumentos de trabalho. Paratanto é 

necessário elaborar os instrumentos, o que ocorre 

historicamente. Gramsci consegue superar a visão estreita de 

enxergar o instrumento de trabalho como algo indiferente 

que se pode dispor em uma “caixa de ferramenta”. No seu 

horizonte o instrumento de trabalho não se reduz a 

complemento ou apoiar na ação do trabalhador sobre uma 

máquina, compreende os conhecimentos especí ficos e 

necessários para elaboração de instrumentos específicos; 

envolve as técnicas organizativas, de direção e controle 

racional do trabalho que elabora os instrumentos; infinitas 

ocupações que precisam ser mobilizadas em um mesmo 

espaço, para os instrumentos serem elaborados.  

A elaboração dos instrumentos de trabalho é 

controlada, normalmente, por um pequeno número de 

administradores de empresas e engenheiros industriais e 

mecânicos. Para além das funções operacionais dos 

instrumentos de trabalho, eles desenvolvem a capacidade de 

direção e uma personalidade especial: a “personalidade de 

produtor”. Nesse aspecto o instrumento de trabalho aparece 

como “sistema de relações econômicas e sociais”.  
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  ECONOMIA, POLÍTICA E INSTRUMENTO DE TRABALHO  

 

Ao admitir a “vontade humana como força motriz da 

história e não as leis objetivas, entendidas de modo 

mecanicista” (COUTINHO, 1989), Gramsci ampliou as 

possibilidades do marxismo entender teoricamente o 

funcionamento da esfera polít ica. Essa ati tude levou -o a  

formular categorias explicativas dessa esfera 217.  

Mesmo com as contribuições de Gramsci, alguns 

teóricos (procurando focalizar formas de emancipação), 

permanecem presos “às leis objetivas entendidas 

mecanicamente”, ou presos ao economicismo, como Buey 

(1977, 111-149).  

Ao concentrar suas análises na organização 

capitalista do trabalho ,  sob o corolário da segmentação 

produzida em escala cada vez maior, pela divisão 

sociotécnica e territorial  do trabalho, Gramsci procura, 

simultaneamente, as possibilidades de uma  ruptura dessa 

opressão, no próprio processo de produção, através de novas 

formas de organização do trabalho. Outros procuram essas 

possibilidades na divisão sociotécnica do trabalho e na 

especialização, ressaltando a formação de equipes de 

trabalho na produção por objetivos (GORZ: 1980).  

Diante desses posicionamentos díspares é preciso 

perguntar : o que distingue nas técnicas e nas tecnologias o 

que é próprio da produção alienada e o que é imanente ao 

histórico desenvolvimento da humanidade? Definido isso: o  

que é próprio do capital  e o que, mesmo existindo na 

sociedade capitalista, é próprio do gênero humano; isto é, do 

movimento sociohistórico do ser humano?  

A emancipação humana do metabolismo do capital 

exige muito mais do que simplesmente a “expropriação  dos 

meios de produção”, exige a definição de um projeto de 

sociedade. E é este projeto que posiciona teleologicamente 
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os protagonistas dessa emancipação, sejam ou não 

intelectuais orgânicos da classe emancipadora. Em termos 

formais e reais, que os protagonistas sejam controlados por 

sujeitos coletivos, nas organizações da sociedade civil ,  num 

regime político de democracia direta e popular.  

Ora, não é porque se conhece a complexidade do 

processo produtivo, a transformação da matéria -bruta (da 

natureza) em produto final (mercadoria), que o trabalhador 

desfaz as relações de sujeição (EIRADO SILVA, 1989).  

Um engenheiro industrial  que elabora e projeta todos 

os mecanismos de funcionamento e automação de uma 

fábrica, pode ser igual ou mais alienado do que o traba lhador 

que aperta o parafuso do lado esquerdo da roda traseira de 

um automóvel. É pura ilusão acreditar na emancipação 

humana do metabolismo do capital  por intermédio da esfera 

estri tamente econômica, diminuindo a importância da 

cultura, da polít ica, da ét ica, da ética, da educação e 

organização cultura, inclusive da formação dos intelectuais.  

Proprietários dos meios de produção eram os artesãos 

independentes na manufatura, e apesar de Marx disto saber, 

não propôs esta relação de produção como alternativa a o 

processo de assalariamento da força de trabalho no 

capitalismo, que apesar dos progressos das forças 

produtivas, e talvez até por isso, conserva os processos de  

opressão e exploração do trabalhador na modernidade.  

Gramsci foi original diante dessa proble mática e não 

se deixou abater pela lógica do economicismo (SOUZA 

MACHADO, 1989).  Do nosso ponto de vista, Gramsci vê as 

atividades polít icas como responsáveis por essa ruptura. Por 

isso ele conseguiu “polit izar” o “discurso econômico” de 

Marx –mas entendemos que os discursos econômicos de 

Marx sejam mais polít icos do que os polít icos e economistas 

modernos pensam. A liberdade lhe parece vinculada à 

autonomia do trabalhador, adquirida na participação dos 
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processos decisórios, no complexo do trabalho, da educ ação 

e da polít ica; o que envolve part idos polít icos, escolas e 

empresas; mas também famílias e igrejas. Só com a 

participação efetiva, democrática e popular, Gramsci vê a 

possibilidade do trabalhador mudar seu modo de vida e esta 

mudança provocar a mudança profunda do trabalhador, a sua 

personalidade, de subalterna para produtor. Dessa forma ele 

se compromete com a visão humanista de Marx. A 

polit ização e humanização do discurso de Marx se explicita 

no seu conceito da categoria instrumento de trabalho:  

 

Los refo r mist as y lo s oportunist as (d iz Gramsc i)  

expresan a est e propós ito  un ju ic io  muy nebu lo so 

cuando  a fir man que la  revo luc ió n depende de l 

grau de desarro llo  de l inst rumento  de t raba jo .  Esa 

expres ió n –  inst rumento de t raba jo  –  es para lo s 

refo r mist as co mo el duende preso  en la  lámpara.  

Son muy a fic io nados a la  frase ‘nud ismo  

maximalist a’,  se llenan con e lla  la  boca y e l 

cerebro ,  pero  se guarda muy bien de det er minar la 

concret amente,  de dar cua lqu ier  muest ra de sus 

conocimientos a l respecto .  ¿Que qu ieren d ec ir  con 

la  expres ió n ‘ inst rumento de t raba jo ’?,  ¿P iensan 

só lo  en objeto  mater ia l,  en la  máqu ina concret a,  

en la  concret a herré miente?,  ¿Só lo  eso  o t ambién 

en las re lac io nes de la  o rganizac ió n jerár qu ica de l 

equ ipo  de obreros que en una secc ió n t raba ja en  

to rno  a una máqu ina o  a un grupo  de máqu inas?,  

¿O p iensan en la  secc ió n entera,  con su 

d ispos it ivo  de máqu inas más amplio ,  con su 

espec ificac ió n,  d ist inc ió n y o rganizac ió n más 

amplias?,  ¿O en e l mundo  do t raba jo  ent era?,  ¿O 

en e l s ist ema de mundo  do t raba jos que dependen 

de una misma fir ma?,  ¿O en e l s is t ema de 

re lac io nes ent re las d iversas fir mas indust r ia les,  

o  ent re una indust r ia  y la s demás,  o  ent re la  

indust r ia  e  la  agr icu ltura?,  ¿O p iensan en la  

posic ión de l Est ado  en e l mundo ,  con las 

re lac io nes ent re impor t ación y expor t ació n?,  ¿O 

p iensan,  po r últ imo ,  en todo el comple jo de esas 

múlt ip les re lac iones ínt imamente 

int erdepend ientes que const it uyen las cond ic io nes 
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de l t raba jo  y de la  producc ión? (GRAMSCI,  1977, 

p .  67).  

 

O instrumento de trabalho é em Gramsci “el sistema 

de las relaciones económicas e sociales” (GRAMSCI, 1977,  

p. 70), que se afirma, enquanto tal ,  em todas as 

particularidades da economia e da sociedade. Se a princípio 

ele pode ser elaborado e operado como uma ferramenta, na 

mesma medida, a  supera, quando se expressa como uma 

tentativa de resolução de situações problemáticas, como um 

sistema de relações econômicas e sociais, como síntese das 

técnicas, ciências e tecnologias de uma sociedade.  

Há, portanto, um duplo entendimento gramsciano de 

instrumento de trabalho, ao mesmo tempo que ele se revela 

como uma ferramenta, sua operosidade revela um sistema de 

relações sociais, que se transformam historicamente. Por 

isso podemos entendê-lo não só como uma técnica, mas de 

forma mais ampla, como escopo da categoria princípio 

educativo do trabalho. Ele traz, imanente a si , a história 

acumulada das ciências que o geraram, as relações sociais 

necessárias para elaborar os instrumentos, e que existiu no 

passado; mas conserva-se, parcialmente, com nítidos t raços, 

no presente. Além disso, ele carrega consigo todas as 

esperanças que são depositadas no seu desenvolvimento, 

com a finalidade de diminuir as necessidades humanas e 

aumentar a abundância das riquezas sociais, dos valores de 

uso. 

 

 POLÍTICA E PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO 

 

Gramsci e seu grupo se destacaram no movimento 

socialista italiano e europeu expondo no periódico L’Ordine 

Nuova suas estratégias ético -políticas. Nesse período eles 

apresentaram uma proposta socialista para a sociedade 



-  296  -  

i taliana: a possibilidade de construir uma nova ordem social 

a partir da participação direta do trabalhador nos processos 

de decisão desde o mundo do trabalho. Esse momento é de 

tal  monta significativo, que alguns autores o consideram 

como o “momento da virada” do pen samento gramsciano 

(NOSELLA: 1992; COUTINHO: 1989).  

De fato, o mundo do trabalho, reduzido pelos 

marxistas ortodoxos a um lócus degradante e opressor, 

reaparece na análise gramsciana como uma possibilidade 

insti tuinte de liberdade e emancipação, capaz de t ransformar 

a visão imediatista, unilateral e util i tarista do trabalhador, 

em uma visão “desinteressada” e cosmopolita.  

Entretanto, as características das formas de dominação 

do capital  na modernidade, como ele consegue anular as 

forças emancipatórias nas o rganizações do trabalho, torna 

tal  dominação invisível à compreensão do trabalhador, e com 

isso o princípio educativo de que elas são portadoras. E isto 

mesmo no caso das organizações de vida livre e social . 

Submetido ao ritmo, à divisão sociotécnica e ter ritorial  do 

trabalho e às rotinas pedagógicas das escolas, ao modo de 

vida na família, não sobra tempo para refletir sobre outras 

formas de significação do trabalho, da polít ica e da 

educação. 

Por outro lado, companheiros seus como Bordiga,  

descartam essa possibilidade e fundamentam a 

emancipação da força do trabalho na concepção 

maximalista (COUTINHO, 1989), isto é, que essa 

emancipação apenas se tornaria possível se os 

trabalhadores tomassem o Estado.  

Ora, Gramsci rejeita a estratégia maximalista 

personal idade –aquela que apenas admite mudanças através 

do aparelho de estado– , por sua parcialidade em relação as 

transformações profundas e necessárias do trabalhador, que 

deveria atingir sua personalidade. Ele questiona qualquer 
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tentativa de reduzir a ação revolucionária às regras e espaços 

formais da democracia representativa burguesa; inclusive as 

ações polít icas dos partidos e sindicatos. Sem a participação 

efetiva e direta dos trabalhadores nos processos e instâncias 

de decisão no trabalho, e sem autonomia das insti tuições por 

eles controladas, seria impossível, a seu modo de ver, uma 

democracia substantiva com participação direta dos 

trabalhadores na gestão pública e empresarial ,  nos processos 

de organização social,  sejam eles privados ou estatais.  

Desta forma, demolindo as justificativas que 

legitimavam o vanguardismo, o espontaneísmo e o 

populismo, como táticas polít icas, sua proposição é afirmar 

as Comissões Internas, as Comissões de Fábricas e os 

Comitês de Bairros como instâncias de organização e 

representação da classe trabalhadora, capazes de consolidar 

sua estratégia educativa, cultural e ético -política. 

Com Gramsci o mundo do trabalho passa a representar 

um espaço formativo dentro da dinâmica da luta de classes, 

a significar um espaço de polit ização e educação do 

trabalhador, que deve ser dirigido por eles na perspectiva da 

democracia direta e popular. Isto porque, além da percepção 

da produção social,  o mundo do trabalho oferece ao 

trabalhador a possibilidade de entendimento da polít ica 

internacional , e através da sua organização, interferir sobre 

ela. 

A relação dialética entre o trabalho, o político e o 

educativo no universo do mundo do trabalho, abre novas 

possibilidades para as instituições de vida social e seus 

dirigentes.  

De imediato, favorece a compreensão do trabalho 

como práxis humana, capaz de forjar um aprendizado 

coletivo, onde os trabalhadores podem se apropriar, uma vez 

integrados em um processo de trabalho, do saber empresarial 

como patrimônio da humanidade, principalmente quando são 
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movidos, conscientemente, a transformar os processos 

produtivos, melhorar os métodos de trabalho e as formas de 

organização da produção.  

Através desse processo de participação direta, o 

trabalhador elevaria a sua consciência e transformaria a sua 

personalidade, conseguiria ampliar sua visão instrumental 

para uma visão sistêmica da organização do trabalho. O 

trabalhador acabaria, nestas vivências, transformando a si 

próprio, pois esse t ipo de participação acaba por transformar 

o seu papel social no seio mesmo do  modo de vida no 

trabalho. A partir de então novas responsabilidades e 

iniciativas passariam a ser requisitadas pelo coletivo e uma 

nova personalidade se estruturaria.  

Essa forma de interpretar o princípio educativo do 

trabalho revela também que a l iberdad e para Gramsci não 

está vinculada, simplesmente, à escolha, como aparece em 

Stuart  Mill (BALBACHEVSKY, 1991; WEFFORT, 1991), 

mas nas atividades laborais, sobretudo nos processos de 

elaboração e reforma dessas atividades, nos espaços onde se 

decidem sobre a  definição, reforma e eliminação de 

determinadas atividades. Nesse sentido, ele rompe com a 

formalidade jurídico-polít ica da esfera estatal  e privada, e 

apresenta uma alternativa concreta de distribuição do poder 

e das riquezas, para além dos moldes da soc iedade moderna, 

industrial  e capitalista.  

Por esse veio, a significação burguesa da polít ica, o 

seu ordenamento jurídico-institucional, também é 

questionado, pois Gramsci propõe uma outra forma de 

estruturação política da sociedade moderna, baseada numa 

inovadora democracia direta. É justamente por tais 

preocupações que ele é levado, inclusive, a reavaliar o lugar 

dos intelectuais, da organização da escola e da cultura, na 

sociedade moderna.  

Todas esses preocupações teóricas e polít icas  que 
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emergiram nos escritos publicados no L’ Ordine Nuova, 

quando polemiza com Bordiga sobre a função das Comissões 

de Fábrica, dos Conselhos Internos e dos Sindicatos, 

constituem, no pensamento de Gramsci, o “momento da 

virada” (COUTINHO, 1989).  

A preocupação dos artigos gramscianos consiste em 

desenvolver uma “forma polít ica” para as “forças sociais”  

dos trabalhadores existentes em Turim visando contribuir 

para elas ampliarem a democracia direta.  

Em seu artigo “Democracia Operária” de 21.06.1919,  

ele afirma que “somente através de um trabalho comum e 

solidário de esclarecimento, persuasão e de educação 

recíproca, nascerá à ação concreta de construção...  da 

estrutura do estado socialista” 218 (GRAMSCI & BORDIGA, 

1981, p. 34).  

No entendimento de Gramsc i os trabalhadores devem 

criar suas insti tuições na sociedade civil ,  mesmo antes do 

Estado se tornar socialista. Elas constituem o protótipo de 

um novo ordenamento social e territorial ,  uma geografia do 

trabalho em que o trabalho e não o capital  se apropri aria 

do território. No contexto da “geografia do trabalho” os 

trabalhadores participariam ativamente da gestão do 

território. Essas insti tuições deveriam se difundir por toda 

a sociedade: 

 

O est ado socia l ist a  (diz Gramsc i)  já  exist e 

potenc ia lmente nas inst it u ições de vida socia l,  

caract er íst icas da c lasse t raba lhadora exp lo rada.  

Ligar  essas inst it u ições,  o rdená - las,  subord iná- las  

numa hierarqu ia de competênc ias e de poderes,  

cent ra lizá- las fo r t emente,  t ambém se respe it ando  

as necessár ias autonomias e ar t icu lações,  

s ignif ica cr iar  desde já  uma verdade ira  

democrac ia operár ia,  em cont raposição  ef ic ient e e 

at iva ao  est ado burguês em todas as funções  

essenc ia is de gest ão  e domín io  do pat r imônio  

nac io na l (GRAMSCI & BORDIGA: 1981,  p .  34).  
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Percebe-se a importância atribuída, nessa passagem, à 

autonomia e à liberdade nas “instituições de vida social”, 

como as Comissões Internas e os Conselhos de Fábrica, e ao 

conjunto de insti tuições dirigidas pelos trabalhadores. 

Gramsci não deixa de frisar o rigor de direção que ca da 

trabalhador deve ter na gestão dessas insti tuições, quando 

propõe que essas organizações sejam “ordenadas e 

subordinadas a uma hierarquia de competência e de poderes, 

centralizadas fortemente”.  

A direção polít ica não deve ser conduzida de forma 

espontânea, à base de improvisação pelos dirigentes das 

insti tuições de vida social,  são necessários exercício e 

treinamentos para se conseguir segurança e resultados 

satisfatórios. Gramsci tem convicção de existir uma 

racionalidade nas instituições de vida social  e que os 

trabalhadores devem apropriar -se dela. Os direitos e 

deveres, a hierarquia e a autoridade, a centralização e a 

autonomia obedecem a uma lógica de funcionamento. Todos 

esses elementos devem ser combinados positivamente em um 

princípio educativo voltado para a formação e a emancipação 

dos trabalhadores.  

A consciência desse princípio educativo parece clara 

quando Gramsci afirma ser necessário dar uma força e uma 

disciplina permanente a estas energias desordenadas e 

caóticas, absorvê-las e potencializá-las, fazer da classe 

proletária e semiproletária uma sociedade organizada que se 

eduque, que faça a própria experiência, que adquira uma 

consciência responsável pelas obrigações que cabem às 

classes chegadas ao poder do Estado (GRAMSCI & 

BORDIGA: 1981, p . 34).  

A constituição de instâncias de representação onde o 

trabalhador e o conjunto da sociedade participam do 

processo de decisão é denominada por Gramsci de “Comitês 
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de Bairro e de Oficinas”.  

 

Um tal s ist ema de democrac ia  operár ia  

( int egrando as o rganizações equ iva lentes de 

camponeses)  dar ia uma fo r ma e uma d isc ip l ina  

per manente às massas. . . ,  seria uma escola 

maravi lhosa de experiência pol í t ica e 

administrat iva ,  enquadrar ia as massas at é o  

ú lt imo  ho mem,  habituando -as a se cons iderar  

como um exérc ito  em at ividade que t em 

necess idade de uma fo r t e coesão , se não  qu iser  ser 

dest ruída e reduz ida à escravidão  (GRAMSCI & 

BORDIGA,  1981,  p.  34,  it á licos nossos) .  

 

É importante identificar nesses artigos algumas 

categorias e conceitos que serão aprofundados e 

desenvolvidos por Gramsci no cárcere, como o conceito de 

hegemonia. O enquadramento até o último homem suscita 

essa noção, já que Gramsci crit ica a doutrinação acrítica dos 

militantes do movimento sindical. Apenas a participação dos 

trabalhadores nos processos de decisão poderia desenvolver 

uma capacidade de direção fecunda com a responsabilidade. 

Esta capacidade é desenvolvida na atividade concreta do 

trabalho, na resolução dos problemas objetivos, que 

emergem nas organizações sociais.  

Essa tomada de consc iência ocorreria 

“espontaneamente”, através do nível e grau de participação 

de cada pessoa. 

Cada fábrica constituiria (para Gramsci) um ou mais 

regimento desse exército, com seus carros, com seu estado 

maior, poderes delegados por l ivre eleição, não impost os 

autoritariamente. Através dos comícios, realizados dentro 

das oficinas, pelo trabalho incessante de propaganda e de 

persuasão desenvolvido pelos elementos mais conscientes 

obter-se-ia uma transformação radical da psicologia 

operária ,  tornar-se-ia a massa mais preparada e apta ao 

exercício do poder, difundir -se-ia uma consciência dos 
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deveres e dos direitos do companheirismo e do trabalhador, 

concreta e eficiente por ter sido gerada espontaneamente 

pela experiência viva e histórica (GRAMSCI & BORDIGA, 

1981, p. 36-37, i tálicos nossos).  

Gramsci sintetiza a noção de hegemonia na seguinte 

expressão: “Quem quer o fim deve querer os meios” 

(GRAMSCI & BORDIGA, 1981,  p. 37). Dentro dessa 

perspectiva, Gramsci faz uma crít ica frontal ao sindicalismo 

burocrático. 

Em um outro artigo de 11 de outubro de 1919, 

“Sindicatos e Conselhos”, Gramsci expõe brevemente o 

fundamento do trabalho como princípio educativo ,  para não 

mais ocupar-se dele. Nesse artigo primoroso, o Conselho 

aparece como elo de ligação, unidade e identidad e do 

trabalhador, aquele que por seu funcionamento e 

legitimidade iguala os participantes na condição de 

produtores e não na de assalariados ou cidadãos. Gramsci 

propõe, assim, uma nova lógica identitária, distinta daquela 

que marca a sociedade das mercado rias, baseada na 

cidadania, condição que caracteriza a participação do 

trabalhador nas insti tuições pertencentes e constitutivas da 

estrutura da esfera pública burguesa, que, em sua lógica 

polít ica, é marcada pela marginalização.  

Para Gramsci, o conselho é  o órgão mais idôneo da 

educação recíproca e desenvolvimento do novo espírito 

humanista, que o proletariado conseguiu exprimir como 

resultado da experiência viva e fecunda da comunidade do 

trabalho. A solidariedade operária que, no sindicato, 

desenvolvia -se na luta contra o capitalismo, no sofrimento e 

no sacrifício, no conselho é positiva, é permanente, está 

encarnada até nos momentos menos importantes da produção 

industrial ,  está contida na consciência alegre de ser um todo 

orgânico, um sistema homogêneo,  compacto, que, 

trabalhando utilmente, produzindo desinteressadamente a 
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riqueza social,  afirma a sua soberania, exerce o seu poder e 

a sua liberdade criadora da história (GRAMSCI & 

BORDIGA, 1981, p.  42 -43).  

Na condição de produtor, portanto, o trabalhador  

personifica a forma social de sujeito da sua história, se 

habilita a governar a si  mesmo, e desenvolve a capacidade 

de se dar norma. Nela estão implicadas as responsabilidades 

de si  e do outro, o  entendimento dos complexos sociais que 

fundam a “totalidade  complexa das múltiplas 

determinações”. É valorizado a liberdade e autonomia das 

pessoas para criar e decidir os rumos da vida social.  A 

autogestão se revela como o meio de o trabalhador governar 

as cidades e as insti tuições de vida social.  

O conselho é a instância de gestão e representação 

polít ica, mas também de organização do trabalho, como meio 

de formar um novo ser humano, desde o trabalho.  

 

[Ele]  dá aos operár ios a responsabi l idade direta 

pela produção ,  leva-os a melhorar  seu t raba lho , 

inst aurar  uma d isc ip l ina consc iente e vo luntár ia,  

cr ia  a  psicologia do produtor ,  do cr iador [de 

geografias e]  da histó r ia.  Os operár ios levam para  

o s ind icato essa nova consc iênc ia e,  part indo ,  da 

s imples at ividade da lut a de c lasses,  o  s ind icato 

ded ica- se ao  t raba lho  fu ndamenta l de impr imir  

uma nova conf iguração  à vida econômica e à  

t écnica do  t raba lho ,  ded ica -se a e laborar  a  fo rma  

de vida econô mica e de t écnica pro fiss io na l que é 

própr ia da c ivi lização  comunist a.  Nest e sent ido  os 

s ind icatos que são  const it u ídos pe los op erár ios 

melhores e mais consc ientes que exercem o 

mo mento supremo da lut a de classes e da dit adura 

do  pro let ar iado ,  cr iam as cond ições obje t ivas nas 

qua is as c lasses não  podem mais exist ir  nem 

renascer  (GRAMSCI & BORDIGA,  1981,  p.  44 -

45,  it á licos nossos) .  

 

É, portanto, trabalhando e participando politicamente 

das decisões sobre os rumos da produção e da organização 
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do trabalho, que o ser humano se humaniza. Esse princípio, 

que marca o pensamento de Gramsci (embora sofra 

enriquecimento nas suas formulações p osteriores), 

permanecerá como uma chama sempre incandescente em 

todas as suas obras e reflexões sobre educação, polít ica e 

trabalho. 

O fato que nos parece ter provocado esta percepção 

dos vínculos entre os complexos do trabalho, da educação e 

da polít ica, é a compreensão de estar nas atividades 

concretas os saberes e conhecimentos necessários à sua 

existência. E isto em todos os complexos sociais, inclusive 

no complexo da educação. Isto nos afastou de explicações 

que dissociam o trabalho e a educação. Que n a medida em 

que dissociam esses complexos, que não conseguem 

enxergar o que há de educativo no trabalho, mesmo no 

complexo do trabalho pedagógico, na elaboração dos meios 

ou instrumentos de trabalho, só consegue compreender as 

relações extrínsecas entre os  complexos sociais. Nos parece 

que Gramsci crit ica esse posicionamento teleológico -

intelectuais em relação ao complexo trabalho -educação. 

Como, por exemplo, os teóricos sindicalistas da primeira 

metade do século XX, na Itália, que produziram “um grande 

castelo de abstração”.  

Outra passagem que desenvolve essa ideia do trabalho 

como ato educativo está no artigo “Sindicalismo e 

Conselhos” de 08 de novembro de 1919. Apesar de longo, é 

importante resgatá-lo em função de sua fecundidade 

esclarecedora. 

 

O operár io  (diz Gramsc i)  pode se imag inar  co mo 

produtor somente se se imag inar  como par t e não 

resc ind íve l de todo o s ist ema de t raba lho que se 

resume no  objeto  fabr icado . . .  o  operár io  pode 

conceber -se como produto r se –  depo is de t er -se 

inser ido  ps ico log icamente em deter minado  
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processo produt ivo  de uma det erminada o fic ina. . .  

e  depo is de t er -se imag inado  como um fator 

necessár io  e insupr imíve l da at ividade de um 

complexo  socia l que produz o automóve l  –  supera 

est a fase e vê toda a at ividade tur inense da  

indúst r ia  pro duto ra de automóve is,  e  concebe  

Tur im co mo uma unidade de produção 

caract er izada pe lo  automóve l e  concebe uma 

grande par t e de at ividade gera l t ur inense como 

exist ent e e em desenvo lvimento somente po rque a 

indúst r ia  do  automóve l exist e e  se desenvo lve,  e  

po rt anto,  concebe os t raba lhadores  dessas 

múlt ip las at ividades gera is co mo sendo , t ambé m 

e les,  produto res da indúst r ia  automobil ís t ica,  po is 

cr iam as cond ições necessár ias e  su fic ient es para 

a exist ênc ia dessa indúst r ia .  Par t indo  dessa 

cé lu la,  a  fábr ica vist a como unidade,  como ato 

cr iador  de um deter minado  produto, o  operár io  

e leva- se à co mpreensão  de unidades sempre mais  

vast as,  at é  a  nação ,  que no  seu todo  é um 

g igantesco  aparato de produção caract er izado  

pe las suas expor t ações,  pela so ma das  r iquezas  

que t roca por uma so ma equ iva lente de out ras 

r iquezas que confluem de todas as par t es do 

mundo .  O operár io ,  ent ão  é produto r po is  adqu ir iu  

a consc iênc ia de sua função  no processo 

produt ivo ,  em todos os graus,  da fábr ica  à nação , 

ao  mundo ; e le ent ão  sente a cla sse e  torna-se  

comunist a,  po rque a propr iedade pr ivada não  é 

função  de produt ividade ( . . .)  Concebe,  ent ão , o  

Est ado , uma o rganização  complexa da 

soc iedade. . . ,  a  vida da o fic ina,  que representa o 

complexo  har mo nizado  e hierarqu izado  das 

cond ições necessár ia s para que sua indús t r ia  ( . . . ) ,  

para que sua persona lidade de produto r viva e se 

desenvo lva (GRAMSCI & BORDIGA,  1981,  p .  63 -

64) .  

 

No extrato de texto acima se revela o quanto são 

amplas as possibilidades de interpretação e compreensão da 

categoria princípio educativo do trabalho. E, em que medida 

o complexo do trabalho pode contribuir para o 

desenvolvimento da personalidade dos trabalhadores. 

Inclusive o trabalho realizado pelos sujeitos pedagógicos 
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nas insti tuições de ensino. Essa possibilidade é sangrada 

pelo metabolismo do capital . Este anula qualquer 

possibilidade do trabalhador vivenciar autonomamente, 

através da autogestão, uma democracia direta nas 

insti tuições formais ou nas insti tuições de vida livre. O que 

compromete a apropriação dos conhecimentos  que circulam 

nas insti tuições educacionais, políticas e empresariais.  

Mesmo nas universidades muitas vezes o direito e a 

l iberdade de apropriação de conhecimentos científicos é 

negado aos sujeitos pedagógicos: docentes e discentes. 

Paratanto, o trabalho pedagógico deveria ocupar -se de forma 

sistemática com os estudos e pesquisas. O que requer um 

tempo socialmente necessário para tal  dedicação, o que é 

negado, peremptoriamente, por exemplo, aos professores e 

estudantes da educação básica no Brasil .  

Outro aspecto importante é que, como entendido por 

Gramsci, no extrato acima, a psicologia não pode ser 

reduzida a uma questão pequeno-burguesa. Gramsci 

apresenta a psicologia como uma das dimensões ontológicas 

do ser humano. Isto é, as emoções, as alegrias, as pa ixões, a 

personalidade, os afetos de um modo geral, não devem ser 

desdenhadas quando pensamos na “comunidade de trabalho”.  

Esperamos que essa incursão no pensamento de 

Gramsci, visando demonstrar a perspectiva trinitária da 

categoria princípio educativo do  trabalho, possa contribuir 

no debate do complexo trabalho -educação e para ampliar o 

problema do trabalho pedagógico neste complexo. 

Sobretudo, hoje, no século XXI,  quando o cinismo tomou 

conta do mundo acadêmico, e as posições neoliberais, 

travestidas de progressistas e transformadoras, tem reduzido 

a formação humana e a formação de professores às práticas 

pedagógicas.  
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ENSAIO IX 
 

FORMAÇÃO DE S I  E AS CONTRADIÇÕES NA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

APRESENTAÇÃO 219 

 

As contradições das polít icas educacionais de 

formação docente revelaram sua materialidade indisfarçável 

no seio das transformações capitalistas vivenciadas nas duas 

últimas décadas do século XX. Dentre as principais 

transformações destacamos a terceira revolução industrial 220, 

e, com ela, os processos sociais que ganharam diversas 

colorações de acordo com o ambiente dos campos de forças 

polít icos  em que os intelectuais se alinharam através da 

estrutura organizacional e insti tucional da produção e 

financiamento da ciência e tecnologia. Para alguns essa n ova 

insti tucionalidade é concebida como pós -modernidade, para 

outros de Sociedade Informacional, Sociedade Informática. 

Um espaço-tempo dominado pelo “meio -técnico-científico-

informacional”. E, para outros, de sociedade do 

conhecimento221.   

Esta revolução fez reviver a imagem cultural 

prenunciada no século XV, com a modernidade. No contexto 

da década de setenta do século XX o conhecimento 

científico-tecnológico222 foi elevado à condição de 

indispensável força produtiva e propulsora da acumulação 

capitalista. O conhecimento revelou-se como riqueza, como 

capital  humano. Neste contexto emergiu, também, novas 

realidades e conceitos para explicar os novos fenômenos da 

produção capitalista, como a flexibilização, a polivalência, 
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a “gestão participativa” e a busca enca rniçada das 

multinacionais de novos padrões organizacionais que 

elevassem a produtividade da força de trabalho e, assim, a 

taxa de lucro. Conceitos articulados com a mundialização do 

capital . Mundialização223 que desenvolveu um “novo padrão” 

de acumulação, de caráter flexível, através de complexos 

processos de sociabilidade do trabalho, sintetizados na 

reestruturação produtiva, cuja expressão é o pós -fordismo e 

a globalização da economia (SALERNO, 1997; ANTUNES, 

2000; ALVES, 2001).  

Tais mudanças, no contexto de mundialização do 

capital  influenciaram significativamente as políticas de 

formação docente. Esta passou desde o início da década de 

90 a fazer parte da agenda dos governos e organismo 

multilaterais, tais como o Banco Mundial 224,  Unesco, Unicef, 

dentre outros. A formação docente se constitui para estas 

organizações como um elemento sine qua non  para que os 

países em situação de subdesenvolvimento atinjam 

patamares sustentáveis de desenvolvimento, via 

investimento em capital  humano225.   

Desde este período, não faltaram polít icas de 

formação inicial  e continuada a fim de adequar a força de 

trabalho docente a “nova lógica” produtivista e 

reprodutivista, orientada no ideário e na necessidade de 

“aprender a aprender”226.  Sobre este aspecto , Freitas (2003) 

acrescenta: 

 

No âmbito  da fo rmação  de pro fesso res mudanças  

s ignif icat ivas fo ram implementadas,  objet ivando  

a const rução de um pro fesso r  com habi l idades e 

competênc ias capazes de to rná - lo  correia de 

t ransmissão ,  na esco la e na sa la de au la,  das novas 

fo r mas de labora lidade demandadas pe lo  níve l de  

desenvo lvimento do  capit a lismo  na a tualidade  

(FREITAS,  2003, p .  1097) .  
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No contexto brasileiro, dada à emergência de 

formação e certificação docente estas ideias adquiriram 

força, sobretudo com a p ropagação das pesquisas e 

publicações, que objetivam tornar o professor “um 

profissional competente e prático flexivo” 227,  capaz de 

“administrar sua própria formação” (PERRENOUD, 2000). 

A massificação dessas ideias no cenário das polít icas de 

formação docente parece mais deformar que formar os 

trabalhadores da educação. Longe de orientar um processo 

comprometido com a formação humana de sujeitos 

autônomos, tais polít icas se apresentaram como 

pseudoformadoras e alienadoras por colocarem os docentes 

na condição de consumidores de conhecimento e o próprio 

conhecimento na condição de mercadoria que pode ser 

facilmente adquirido no mercado, conforme as leis da oferta 

e da procura.   

Para problematizar tais questões analisaremos o 

significado da formação humana comp rometida com a 

emancipação em contraposição às polít icas de formação 

voltadas para massificação da certificação docente.  

 

  CONTRADIÇÕES DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

INICIAL E CONTINUADA 

 

O debate contemporâneo acerca das polít icas de 

formação docente e  continuada perdeu o conteúdo crít ico 

para deixar-se sucumbir à funcionalidade do sistema. Foi 

aprisionado pelos discursos conservadores das habilidades, 

diversidades, transversalidades, multidimensionalidades e 

competências. Através dos quais se enredou o  imaginário 

dos sujeitos pedagógicos. Tais discursos parecem, em tão 

pouco tempo, quando consideramos a história, ter se 

incrustado no senso comum do universo das unidades de 
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produção e apropriação de conhecimentos de tal  jeito, que 

se naturalizaram. 

A questão central parece ser atender as polít icas 

governamentais e as demandas do mercado, que não 

apresentam diferenças significativas, quando a 

despolit ização cedeu espaços para os profissionais da 

polít ica e das empresas, que governam, de fato, os estados 

dos diversos continentes.  

Ignorando que a formação docente é formação de força 

de trabalho, mercadorias falantes que têm o poder de 

valorizar as diversas modalidades de forças de trabalho, sob 

as máscaras de profissões: etiquetas postas na testa dos 

diplomados, qualificados e profissionalizados quando as 

pessoas concluem os ciclos ou séries e os níveis de ensino 

do processo de trabalho pedagógico da escola capitalista. 

Sem se profissionalizar as pessoas se tornam indecifráveis 

pelo mercado de trabalho ou merc ado de mercadorias 

humanas. Mercadorias que, aos olhos do capital ,  são dotadas 

de alta capacidade de valorizar os meios -técnico-científico-

informacionais. O mercado de trabalho é um território 

geográfico povoado de coisas dotadas de riquezas, 

constituídas como tais pela apropriação de conhecimentos, 

socializados pelas unidades de ensino, pesquisa e extensão.  

A tragédia é que os sujeitos pedagógicos, docentes e 

discentes, que comandam as técnicas de socialização e 

apropriação social de conhecimentos, baseado s em um 

conjunto de métodos e técnicas de ensino, as famosas 

didáticas, e em teorias de desenvolvimento de 

aprendizagens, com sofisticados processos de gestão e 

planejamento, que visam muito mais o controle e a 

docilização do que a l ibertação dos sujeitos pedagógicos,  

disfarçando suas práticas reificantes e fetichistas com 

dinâmicas que trabalham a corporeidades para tornar o 

processo de mercadorização mais prazeroso, lúdico e 
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imperceptível ao censo crítico das mercadorias em potencial, 

os discentes, sob progressistas roupagens de avaliação 

processual são, também eles, capital  variável. Isto é, 

mercadorias que processam avaliando e valorizando 

transdisciplinarmente (disciplinando em todos os sentidos 

possíveis e inimagináveis) a forças de trabalho em potenci al 

discente.  

O processo formativo e continuado escolar é uma 

exigência do capital .  Está subjacente ao valor atribuído a 

esta modalidade de educação em face da constante 

necessidade de o capital  aumentar o seu processo de 

reprodução e ampliação. É preciso considerar que em 

nenhum momento histórico se enfatizou, de forma tão 

incisiva, a importância da educação e da formação perpétua 

e continuada. O que nos faz desconfiar de tamanha 

intencionalidade. Não é por acaso que amplos setores que 

constituem o campo de forças polít icas do capital  clamam 

pela relevância dos processos de produção e apropriação 

social do conhecimento.  

De forma lúcida, rigorosa e corajosa Newton Duarte 

tem chamado atenção, a anos, desta problemática da 

fetichização da prática de ensino no âmbito da escolarização 

capitalista. A necessidade de “aprender a aprender228”, 

segundo Duarte, tornou-se um elemento determinante para a 

estratégia de exploração e dominação do capital  na 

contemporaneidade. Desta estratégia nasce a necessidade 

histórica de massificar a docência e, consequentemente, 

despolit izar a formação docente.  

A ideologia da formação docente continuada é, na 

contemporaneidade, imprescindível, para a reprodução 

contemporânea do capital . Formação continuada não 

significa acumular conhecimento de forma cada vez mais 

ampla e profunda, mas adquirir diplomas e certificados. A 

quantidade destes papéis com textura mais grossa, enfeitado 
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com traços e letras bonitas, têm como contrapartida não 

cérebros criativos, mas vazios de conteúdos. Neste cont exto 

da atual escolarização capitalista ser conteudista se tornou 

caso de escárnio e desprezo. Postura tradicional dentro da 

dominação da “pedagogia do aprender a aprender”. Da 

pedagogia que substituiu o catar níquel por catar certificados 

num Congresso aqui e em outro açula. Afinal, os produtores 

de conhecimento têm que aumentar incessantemente seu 

“índice de produtividade individual”. Os compromissos 

polít icos da formação docente continuada são, desta forma, 

muito mais com a profissionalização ou mercador ização, 

que, na sociedade informática, deixou de ser em séries  como 

na acumulação fordista ,  para se transformar em on line ,  ou 

à distância, na acumulação flexível .  Em ambos os processos 

de acumulação a formação docente nunca teve como 

efetividade o enriquecimento dos sujeitos pedagógicos 

(AGUIAR, 2000; FREITAS, 2002).  

Para acelerar a certificação e diplomação o processo 

de trabalho pedagógico foi transformado em módulos. 

Passou-se a util izar a videoconferência. Cada vez mais 

adere-se aos processos on line : os diálogos frios, neutros, 

objetivos, técnicos e instrumentais, mediado pelas máquinas 

informacionais, e substitui -se os diálogos fervorosos, 

irônicos, ativos, cortantes e ferinos, com a finalidade em se 

aumentar a produção em série da força de trabalho d iscente. 

Sob a base técnica das TIC diminui -se, 

significativamente, no processo de trabalho pedagógico, o 

contato entre os sujeitos pedagógicos. Se com o ano letivo 

já era difícil  dar continuidade a um trabalho de qualidade, 

motivar um número de horas de e studos satisfatórios – 

leituras, escritos e exercícios que tinham como objetivo o 

desenvolvimento cognitivo– ,  imagine sob a organização 

modular, semestral e à distância 229.  
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A partir da década de 90, no âmbito das polít icas de 

formação continuada, principalme nte as profissionais, 

multiplicaram-se os programas e projetos que objetivavam 

“formar e certificar” profissionais que pusessem em 

andamento, com competência e habilidade adequadas, as 

novas tecnologias de gestão e produção que chegavam 

intensivamente nas organizações de todos os matizes. As 

polít icas industriais incorporavam os modelos de qualidade 

total  e reengenharia visando a elevação da produtividade da 

força de trabalho. 

Essas transformações, no cerne da estrutura da 

sociedade brasileira, resultaram n a profunda reforma da 

educação, materializada na LDB 9394/96. Em termos legais 

e operacionais, a Lei máxima do sistema educacional 

brasileiro, instituiu e criou possibilidades para 

insti tucionalizar os novos objetivos e processos de 

formação. 

Nas duas últimas décadas do século XX, em função 

das transformações da modernidade capitalista, forjou -se 

uma nova insti tucionalidade  dotada de novas competências 

e responsabilidades em formar a nova força de trabalho para 

o novo sistema capitalista das TIC, as novas forças 

produtivas que prometiam incrementar a elevação da taxa de 

lucro médio da economia.  

A reformulação dos currículos que organizavam os 

processos de formação (enriquecimento, valorização e 

qualificação) da força de trabalho docente e discen te, 

envolveu todos os níveis do sistema escolar. Da educação 

infantil  aos programas de pós-graduação foram realizadas 

grandes mobilizações através das Conferências 

Educacionais: Municipais, Estaduais e Nacionais para 

legitimar tais transformações.  

Todos os cursos de graduação tiveram suas diretrizes 

curriculares nacionais refeitas. No curso de Pedagogia 
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(MEC, 2005), o currículo e a avaliação por competência 230, 

constituíram-se como campos de investigação de muitas 

pesquisas para dar consistência e apoiar as p rofundas 

reformas promovidas pelas polít icas de formação que 

insti tucionalizaram o novo arcabouço jurídico e político. A 

partir dos resultados que se foi obtendo nesse curso as 

reformas iam se estendendo aos demais. Com ajustes, 

correções, temáticas e sob o domínio das ideologias do pós -

estruturalismo a nova insti tucionalidade se impôs a todas as 

unidades de produção e apropriação social de conhecimentos 

do território nacional.  

O resultado destas ações, iniciadas com a aprovação 

da LDB, gerou um movimento contraditório que envolve a 

profissionalização, proletarização, regulação e 

f lexibilização do trabalho docente.  Aumentou 

significativamente os processos de dominação e exploração 

da força de trabalho docente e discente. Freitas identifica os 

vários fatos que estiveram em pauta nesse contexto:  

a) Manutenção da formação de professores para 

educação infantil  e séries iniciais do ensino 

fundamental e em nível médio;  

b) Massificação e, consequentemente, desvalorização 

do trabalho docente. Com a possibilidade jurídica de 

qualquer bacharel, proveniente das mais diversas 

áreas e profissões -Resolução nº. 02/97 -, conquistar 

a formação docente, a docência perde a sua aura: o 

status e o monopólio do conhecimento docente, 

redundando na banalização e/ou 

desprofissionalização docente. A premissa é simples: 

já que qualquer pessoa pode aprender e realizar a 

docência, com reconhecimento da Lei, a função do 

magistério, pela complementação de certificação e 

diplomação, se desvaloriza;  
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c) A atividade docente é tão desvaloriza da que alguns 

deixam de reconhecê-la como trabalho e passam a 

postulá-la como serviço. Portanto, a formação 

docente passa a ser encarada, para alguns, como 

“formação em serviço”. Proposição que teve grande 

vigor e adesão na década de 1960. Educação não ser ia 

mais trabalho, mas serviço. Assim seria concebida 

como atividade improdutividade. Essa postulação 

guarda um profundo equívoco, seu pressuposto é o 

modelo originário do trabalho humano .  Para este 

modelo o trabalho humano apenas pode ser concebido 

caso envolvesse, numa trama dialética, 

homem<=>trabalho<=>natureza.  

As consequências desse postulado são trágicas para 

o trabalho pedagógico e seus sujeitos. Se a atividade 

educativa não é mais trabalho, mas serviço, como 

fica o “estudo”? Ora, o estudo é o fundam ento, 

pressuposto e razão de ser da formação de qualquer 

profissional, inclusive a formação docente. 

Observamos com esse deslocamento, do trabalho 

para o serviço, que a formação docente recebe um 

duro golpe na sua  condição de organizadora da 

cultura. Há assim, uma clara desvalorização da 

atividade de ensino. A legislação e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, as 

Universidades Públicas, inclusive o MEC, passam a 

dar muito mais ênfase as experiências e práticas de 

ensino, como elemento definidor  da qualidade da 

formação, do que a sólida formação teórica e 

epistemológica. Consagrando a visão dicotômica 

entre teoria e prática. Deve -se lembrar que dentro 

desse quadro não se modificou o antigo adágio 

fordista de que o trabalho intelectual é aquele qu e 

pensa e planeja enquanto o trabalho manual cumpre 



-  316  -  

e obedece ordens. Valorizar a prática e a experiência 

é, dialeticamente, desvalorizar a hipótese da 

autonomia dos docentes;  

d)  A institucionalização dos Institutos Superiores de 

Educação (ISEs), como referência da formação 

docente aligeirada, inclusive em nível de pós -

graduação, passou a ser preconizada, pela minuta da 

Resolução em discussão no CNE desde 2002, como o 

modelo institucional capaz de operacionalizar o 

encurtamento da formação docente e, nesse  

encurtamento, a possibilidade de aumentar a 

rotatividade dos discentes;  

e) A regulamentação da certificação docente como 

mecanismo de avaliação e premiação, é processo do 

qual poderão participar também os professores 

leigos, reforçando a noção de competên cia individual 

pra determinadas tarefas e não para o trabalho 

entendido como totalidade rica de múltiplas e 

complexas relações (FREITAS, 2003, p. 1098).  

 

Justificando esse deslocamento do trabalho para o 

serviço em função das novíssimas necessidade de repr odução 

capitalista, as diretrizes do Plano Nacional de Educação 

também deixa claro que, a educação e/ou formação 

continuada tem como finalidade atender as novas demandas 

da sociedade do conhecimento ,  além de ajustar-se à lógica 

econômica, atribuindo à educação o valor simbólico de mera 

mercadoria, pronta para ser consumida após ser convertida 

em População Economicamente Ativa. Conforme prescreve 

o PNE: 

 

A implementação  de po lít icas públ icas de 

fo r mação  inic ia l e  cont inuada dos pro fiss io na is da  

educação  é uma cond ição  e um meio  para o avanço  

c ient íf ico  e t ecno lóg ico  em nossa soc iedade,  e ,  
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port anto,  para o desenvo lvimento do Pa ís,  uma  

vez que a produção  do  conhec imento  e a cr iação  

de novas t ecno log ias dependem do  níve l e  da  

qua lidade da fo r mação  das pessoas (P NE, 2001,  p .  

141) .   

 

Ao situar, em linhas gerais, as contradições das 

polít icas de formação docente, inicial  e continuada, este 

estudo demonstrou que na educação capitalista a formação 

técnica e profissional  anula a formação humana ,  em 

detrimento das urgências do mercado de trabalho. A 

formação humana  está comprometida com o 

desenvolvimento da hominilateralidade : o desenvolvimento 

das dimensões éticas, estéticas, polít icas, sociais, 

econômicas, cognitivas e intelectivas dos estudantes.  

Os processos formativos que se intitulam educativos 

mas massificam a formação, acabam por se constituírem em 

processos de domesticação. O que fortalece a função de 

adaptar e reproduzir as condições de diferenciação e 

desigualdades, frente as necessidades do mercado 

educacional .  

Embora Adorno não aborde a formação docente como 

objeto, principalmente nos seus aspectos normativos e 

polít icos, ele trata dos processos humanos em torno da 

racionalidade e suas reflexões contribuem para o 

esclarecimento231 desses fatos, e as formas que este foi 

subjugado, além do processo de produção da formação 

cultural,  optamos em refletir sobre esta temática à luz dos 

postulados adornianos e arendtianos, por compreendermos 

que a educação enquanto processo de organização cultural 

também constitui o complexo da cultura; logo, pode se tornar 

semiformação por traduzir interesses culturais particulares. 

Como enfatiza Adorno: “uma forma dominante da 

consciência atual, sedimentando-se numa espécie de espírito 

negativo, em que tudo fica aprisionado nas malhas da 
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socialização, renunciando à autodeterminação e prendendo -

se a elementos culturais aprovados, que orientam a barbárie” 

(1996, p. 386). Adorno analisa as nuances e os processos que 

fazem a vida humana caminhar para a barbárie.  

 

Entendo  por  barbár ie a lgo  muito  s imples ,  ou se ja,  

que,  est ando  na civi l ização  do mais a lto  

desenvo lvimento  t ecno lóg ico ,  as pessoas se 

encont ram at rasadas de um modo peculiar mente 

d is fo r me em re lação  à sua própr ia c iv i l ização  -  e 

não  apenas po r não t erem em sua ar rasadora 

maio r ia exper imentado  a fo rmação  nos t ermos 

co rrespondest es ao conce ito de civil ização , mas 

t ambém por  se encont rarem tomadas por uma 

agress iv idade pr imit iva,  um ód io  pr imit ivo  ou,  na 

t ermino log ia cu lt a ,  um impulso  de destruição ,  que 

cont r ibu i para aumentar  ainda ma is o per igo  de 

que toda est a civi l ização  venha exp lo d ir ,  a liá s 

uma t endênc ia imanente que a caract er iza.  

Cons idero  t ão urgente imped ir  isto  que eu 

reordenar ia todos os out ros objet ivos 

educac io na is po r est a pr io r idade (ADORNO, 

2006,  p ,  116)  

 

Arendt (1991) corrobora com o pensamento de Adorno 

ao afirmar que a formação pautada nos pressupostos 

mencionados, encontra -se orientada para sobrevivência do 

indivíduo, logo, para o instinto de autoconservação, mediado 

pelo labor e pelo trabalho e não pela ação232,  onde ainda 

residem sinais de l iberdade.  

Para Adorno (1991) toda forma de padronização é 

dominação. A semiformação é a manifestação de uma 

consciência alienada. Deste modo, a massificação da 

formação se torna uma semiformação/pseudoformação, por 

está voltada apenas para o espírito de autoconservação do 

indivíduo, isto é, para atender as necessidades de 

sobrevivência frente aos objetivos imediatos de qualificação 

e as exigências do mercado.  
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Não obstante, as políticas de formação nos moldes que 

se apresentam numa perspectiva exterior ao indivíduo, de 

forma muitas vezes impositiva, não considerando as 

dimensões da individuação, desumanizam o educador 233, 

através de processos de domesticação de forma sutil  e 

consensuada, ao gerar no sujeito uma dominação, via 

processo de adaptação subjetiva. O próprio educador 

reconhece que ele precisa “continuar a aprender a 

aprender234,  de forma irrefletida sem se dar conta de forma 

racional dos aspectos da sua própria “subjugação””. Assim, 

pautada em uma racionalidade que se torna irra cional ao 

querer homogeneizar os processos formativos. Não 

encontramos nestas políticas marcas de 

liberdade/humanização como pressupõe Adorno (1996), ao 

contrário, se insti tui uma nova espécie de barbárie em 

contextos globais. Barbárie que se funda no indi vidualismo 

e na homogeneização da formação, pautada na lei  do 

mercado, na lógica do grande capital  “educação com fins de 

subjugação e exploração”.  

Fundada nestes pilares, as políticas de formação 

tornam-se um conceito e uma prática inócua que pouco se 

orienta para formação humana/educação humana. Nos 

termos que Adorno compreende a relação entre educação e 

emancipação235:  

 

De um cer to  modo,  emanc ipação  s ignifica o  

mesmo que consc ient ização ,  raciona l idade [ . . . ] .  A 

educação  ser ia impo tente e ideo lóg ica se  

ignorasse o objet ivo  de adaptação e não 

preparasse os homens para se o r ient arem no  

mundo .  Porém,  e la ser ia  igua lmente quest ionáve l 

se ficasse nisto ,  produzindo  nada a lém do  well  

ajusted people,  pessoas bem a just adas,  em 

consequênc ia do  que a sit uação  exist ent e s e impõe 

prec isamente no  que t em de p io r  (ADORNO, 

1992a,  p .  89).  
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Na tentativa de se contrapor as polít icas de formação 

que visam formar massivamente, sem uma real compreensão 

do sentido e significado da formação humana, buscaremos a 

partir do legado grego apreender as dimensões e implicações 

quando se adota a categoria formação humana.  

 

  DIMENSÕES E IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO HUMANA  

 

Empreender um conceito de formação humana no 

contexto contemporâneo não é uma atividade fácil ,  por 

considerar os significados e sentidos que este conceito 

assumiu nos vários momentos e períodos históricos. Nosso 

intuito é apreender o significado da formação humana a 

partir dos postulados de Arendt e Werner em contraposição 

aos da política de formação docente. Para realização de tal  

tarefa buscaremos analisar como o mundo grego,  berço da 

civilização moderna concebia a formação humana.  

Analisando o período histórico grego, observa -se que 

a formação humana, relacionava -se  com o desenvolvimento 

do Arete ,  compreendido como as “máximas vi rtudes236” 

éticas e morais pelas quais deveriam está orientada o 

processo formativo. A formação humana compreendia a 

plenitude do ser humano nos aspectos relacionados ao 

desenvolvimento do corpo e das capacidades espirituais e 

intelectivas (Jaeger, 1996). O ideal educativo grego 

baseava-se nos atributos de coragem, bravura, destreza, 

eloquência e capacidade de persuasão, numa palavra: 

heroicidade. 

A cultura como componente da formação compreendia 

o estado de espírito altamente desenvolvido. Tendo 

desenvolvido todas as virtudes o homem tornaria 

verdadeiramente Humano, através da Paideia ,  compreendida 

por Platão (1995, p. 147) como: [. . .]  a essência de toda 

verdadeira educação ou Paideia é que dá ao homem desejo e 
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a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ens ina a mandar 

e a obedecer, tendo como fundamento a justiça”.  

Para Arendt (1991) o ideal de formação 237,  orientava-

se para o desenvolvimento da polis grega. A formação 

humana implicava a formação polít ica para intervenção na 

esfera pública. A esfera pública e ra considerada o lugar da 

excelência, do discurso e da ação (liberdade), identificada 

com a esfera da vida polít ica e destinadas aos cidadãos. A 

outra esfera, a privada, identificada no âmbito família como 

lugar da privação, compartilhada pelos escravos e as 

mulheres. A mediação existente nesta esfera se dava pelo 

labor, como garantia da sobrevivência da espécie, ao 

contrário da esfera da polis ,  que segundo Arendt :  

 

/. . . /  era a esfera da liberdade, e se havia uma relação 

entre essas duas esferas era que a v itória sobre as 

necessidades da vida em família constituía a 

condição natural para a l iberdade na polis .  A polít ica 

não podia, em circunstância alguma, ser apenas um 

meio de proteger a sociedade (ARENDT, 1991, p. 

40). 

 

No âmbito da esfera pública, o discur so e a ação eram 

os principais mecanismos para a participação do cidadão, 

neste período a arte da guerra e do discurso emergiram como 

dois principais tópicos da educação. Arendt explicita tal 

aspecto:  

 

/ . . . /  embora cert amente só a fundação  da c idade -

est ado t enha poss ibi l it ado  aos homens passar  toda 

a sua vida na es fera públ ica,  em ação  e em 

d iscurso , a  convicção  de que estas suas  

capac idades humanas são  afins uma da out ra,  a lém 

de serem as mais a lt a s de todas,  parece haver  

preced ido  a pol is  e t er est ado presente no 
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pensamento pré-socrát ico  (ARENDT,  1991,  p.  

34) .  

 

A formação do ser polít ico era uma questão vital  a 

polis. Tudo deveria estar conduzido para o coletivo. De 

forma que todas as atividades necessárias e presentes nas 

comunidades humanas, somente dua s eram consideradas 

polít icas e constituintes, as quais Aristóteles chamava de 

bios polit ikos : a ação (práxis) e o discurso (lexis) (ARENT, 

1991, p. 34).  

Assim, toda decisão era fruto do discurso e da 

persuasão. Para Arendt:  

 

O ser po lít ico ,  o  viver  na pol is ,  s ignificava que 

tudo  era decid ido  med iante pa lavras e persuasão , 

e  não  at ravés de fo rça ou vio lênc ia.  Para os gregos 

fo rçar  a lguém med iante vio lênc ia,  o rdenar  invés  

de persuad ir ,  eram modos pré -po lít icos  de lidar  

com as pessoas,  t íp icos da vida fo ra  da pol is  

caract er íst ica do  lar  e  da vida em famíl ia ,  na qua l 

o  chefe da casa imperava co m poderes incontest es 

e  despó t icos,  ou da vida nos impér ios bá rbaros da 

Ásia,  cu jo  despot ismo  era frequentemente 

comparado  à o rganização  domést ica.  / . . . / .  

Somente a pura vio lênc ia é muda (ARENDT,  

1991,  p .  35-36) .  

 

A violência, no contexto grego pertencia aos fracos, 

incapazes de persuadir com palavras.  

O significado de formação no mundo grego estava  

voltado para formação do homem livre, capaz de viver de 

forma discursiva entre os seus pares, já que a igualdade 

significava viver entre os mesmos e l idar somente com eles. 

Ser l ivre, de acordo com Arendt “era a essência da liberdade; 

significava ser isento da desigualdade presente no ato de 

comandar, e mover-se numa esfera onde não existia governo 

nem governados” (p. 42).  
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A educação política era uma das principais 

preocupações do mundo grego. De maneira que se destaca a 

figura de Sócrates, como um importante pensador que 

influenciou toda uma tradição de pensamento, d eixando um 

legado de valor imensurável para posterioridade. Para 

Sócrates238,  a premissa fundamental da educação era a 

formação polít ica. Sócrates apud  Jaeger (1996, p. 547). Este 

preconizava que a cidadania clássica do homem enraizado 

em sua terra e que concebe a sua missão polít ica e a sua 

felicidade como a educação para o posto de governante, 

através da “ascese” voluntária. Começar pelo autodomínio 

de si  mesmo, como condição primordial para governar uma  

polis  era o pressuposto de uma formação com significa do 

humano. Ter autodomínio de si era condição para se tornar 

um governante.  

Diferentemente das matrizes gregas que visava, 

mesmo de maneira restri ta, formar para autonomia do sujeito 

e para l iberdade apenas os considerados cidadãos. A 

formação na lógica das polít icas de formação docente, 

distante dos pressupostos humanista grego de formar para 

ser governante, coloca o educador na condição de 

governando –“sujeito incapaz de pensar a sua própria 

formação”. Subjugado pela lógica imperialista do mercado, 

onde reduz a formação, a certificação, o educador vê -se 

desumanizado. 

Contrapondo a lógica mercantil  das políticas 

formativas, acreditamos que a formação humana como um 

processo de conhecimento individual e reciprocamente 

social,  deve ultrapassar a dimensão do agir unicamente 

determinado pela necessidade de subsistência, orientado por 

fatores externos ao sujeito. Mas, como aspecto que 

compreende a particularidade e generalidade de ser humano, 

logo, pensar em formação humana é refletir acerca do 

próprio desenvolvimento do ser humano no mundo como 
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gênero humano livre e não redutível a qualquer forma de 

subjugação.  
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NOTAS: 

 

1 Rede Lat ino -Amer icana de Estudos sobre Traba lho  Docente.  

Vincu lada a CLASCO -  Conse lho  La t ino -amer icano  de Ciênc ias 

Socia is.  

2 Vár ios auto res,  dent re eles:  Forquin (1993) ; S ilva (2000) ; S ilva & 

Moreira (1999) ; Ferret i et  al l  (1999) ; Sacr ist ãn (1999) ; App le (2000)  

e Cost a et  all  (2000)  t êm problemat izado  concepções de curr ícu lo  que 

per meiam a  práxis educat iva.  O curr ícu lo  o fic ia l ou prescr it o  

(propos ições or iundas dos o rganismos o fic ia is) ,  o  curr ícu lo  rea l e/ou 

em ação  (o rganização  do  conhec imento  que rea lmente é t raba lhado  em 

sa la de aula)  e  o  curr ícu lo  oculto (compreend ido  como relações e 

est ruturas de poder  que ocorrem na esco la e são  aparentemente 

impercept íve is) .  

3 O t raba lho  pedagógico  é uma at iv idade humana o r ient ada 

t eleo log icamente para a produção , socia l ização  e apropr iação  socia l 

de conhec imentos e envo lve a p lê iade de nexos causa is imanentes a 

essa o r ient ação . O objeto  do t raba lho  pedagógico  é o conhec imento 

s ist emat izado ,  produz ido  histo r icamente pelos int e lectua is,  numa 

cade ia produt iva d ifíc i l de de limit ação .  Move e se art icu la a out ras 

at ividades labora is como o t raba lho  agr íco la  que cu lt iva euca liptos 

para a indúst r ia  de pape l,  o  t raba lho  que se rea liza na indúst r ia  de 

t int a para impresso ras,  canetas,  ent re out ros insumo s ut il izados na  

at ividade int e lectua l,  que se rea liza na indúst r ia  grá fica e out ras 

indúst r ias int egradas a esse processo.  A div isão  de t raba lho  cap it a list a  

impede ver  imed iat amente a rede laboral que o  t raba lho  pedagóg ico 

est á encadeado  produt ivamente.  Marx caract er izou essa rede 

ar t icu lada de at ividades labora is de “t raba lho  soc ia l t ot al”.  Port anto,  

na gênese do  desenvo lvimento  da int e ligênc ia e int e lectualidade há 

um ser  humano  com out ro ser  humano  desenvo lvendo  saberes e  

conhec imentos que se rea lizarão  nas indúst r ia s e  no  int er io r  dest as.  A 

caract er íst ica bás ica do  t raba lho  pedagógico  é a produção e 

apropr iação  socia l de conhec imentos e a  va lo r ização  da capac idade  

int e lectua l dos su je ito s (LEONTIEV,  1978; DUARTE 1993; 

BEZERRA,  2006) .  

4 Um import ante estudo que apro funda  o pro jeto neo libera l e  seu 

impacto na educação  do  Brasil e  na Amér ica Lat ina é o  de MELO,  A. 

S .  A mundial ização da educação :  conso lidação  do  pro jeto neo libera l 

na Amér ica Lat ina –  Bras il e  Venezue la.  Mace ió :  EDUFAL,  2005.  

5 sdp-  sem data de publicação .  

6 Nem é sobre a cat egor ia t raba lho  pedagóg ico  que a ep ist emo log ia da 

prát ica t rat a,  mas da cat ego r ia pro fissão  docente.  
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7 Se num pr imeiro  mo mento  os conhec imentos sist emat izados são 

apropr iados pelos su je ito s pedagógicos,  va lo r izando  a fo rça de 

t raba lho  d iscente e docente.  Num segundo  mo mento  são  expropr iados 

pe lo  cap it a l,  quando  assumem a fo r ma de t r aba lho  docente e t raba lho  

d iscente.  Em s ínt ese,  a  fo r ma de t raba lho  pedagógico .  E se admit ir mos  

que nas unidades de ens ino  vigorem re lações cap it a list as,  ent ão,  o s 

conhec imentos do docente,  produzidos e socia l izados nos encont ros 

d idát icos e pedagógicos,  já  são  expropr iados pelo  cap it a l.  No caso o 

cap it a l é  personif icado  na f igura do  empresár io  em educação ,  o  

cap it a list a  que invest e na esco lar ização como negócio  visando 

expropr iar  a  mais va l ia  do  t raba lho  docente e os custos salar ia is co m 

educação  que para ele é  lucro .   

8 A pesqu isa que propomos rea lizar  é  par te de um programa de estudos 

que t em co mo limit e a  ampliação  das pesqu isas ar ro ladas  

ant er io rmente sobre o t raba lho  pedagógico ,  em par t icu lar ,  mas que 

envo lve a ar t icu lação  com o  curr ícu lo  e a  fo r mação  docente.  Com 

ênfase na t ese de que o  docente e o  discente se fo r mam no  t raba lho  

pedagógico ,  que não  se reduz a ho ra -aula,  aos encont ros didát icos e 

pedagógicos.  Pe lo  cont rár io ,  o  t raba lho  pedagógico  t ransborda a hora -

au la.  E  o  desenvo lvimento  da capacidade cognit iva e in t e lectua l se 

desenvo lve nas ho ras -estudo, ho ras-pesqu isa et c.  O que fo i de fend ido  

em nossa t ese de doutoramento :  A ambivalência do conhecimento na 

modernidade capi tal ista  sob a ót ica de Marx e Gramsci .  

9 As notas correspondem ao  diár io  etnográfico ,  segundo  momento do 

método da lei tura imanente  (ver  o  livro  Formação de Si :  pro fesso res 

desacorrentados na cé[ lu] la de au la,  Pr imeiro  Ensa io ) .  No diár io  

etnográfico  const ruímo s a consc iênc ia de s i do  le it o r ,  estudioso  e 

pesqu isador ,  em re lação  as obras de Marx e L ukács,  tomadas co mo 

objeto de invest igação ,  com o objet ivo  de realizar  a  ass imilação  das 

unidades s ignif icat ivas e ep ist emo lóg icas.  I sto  é,  obras que nos 

propomos a fazer  a  revisão  da bibl iogra fia dos t extos e pensadores que 

d iscutem a cat egor ia t raba lho .  O objet ivo é ident ificar  nest as obras o 

t rat amento t eó r ico  que os autores dão não apenas a cat egor ia t raba lho ,  

mas,  e  sobretudo,  à cat egor ia fo rça de t raba lho .  E como t ais 

t rat amentos podem cont r ibu ir  para nós e laborar mos a conce ituação  da 

cat egor ia t raba lho  pedagóg ico .  Os le it o res devem se es fo rçar  para não 

perder  de vist a esse nosso objet ivo ,  po rque é nest e sent ido  que est amos 

nos propondo a t raba lhar .  

10 A quest ão é demonst rar essa afir mação em estudos histó r icos e 

empír icos,  e  nest es as det erminações onto lóg icas.  

11 A t eleo log ia ( re flexão  que precede e preside a ação)  e Lukács prefere 

chamar  “pos ição  t eleo lóg ica”,  “por  t eleo lóg ico”.  Em linhas gera is,  é  

a facu ldade de representar  e  imag inar ,  exist e em todo  e qualquer  ser  

humano ,  natura lmente orgânica e imanente no em s i do  ser humano , 

em seu co rpo.  Isto ,  em cond ições ps icobio lóg icas no r mais.  Port anto,  
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é uma facu ldade que d iz respe ito  ao fa to  de o  ser  humano  pro jet ar 

ant ec ipadamente,  na sua mente,  uma co isa,  e  com isto  estudar  as ações 

que pret ende encet ar  e  objet ivar .  Não de ixa de ser  um ag ir ,  mas  

assoc iado  a um t elos e,  nest e caso , um ato que precede a out ro,  

encadeado .  Como o  exemplo  de um arqu it eto  que pr o jet a uma casa.  

Esse pro jeto  é uma “prévia ideação” antes de a casa ser  const ruída,  

(como prefere Lessa) ,  que não prec isa,  necessar iamente,  acontecer .  É 

uma cat egor ia que,  necessar iamente,  pressupõe a necess idade.  

Teleologia é o conteúdo do trabalho .  

12 I sto  é chamado  por  Lukács de “t e leo log ia”,  “pôr  t eleo lóg ico”, 

“pos ição  t eleo lóg ica”.  Lessa chama de  “prévia ideação”.  Matus de 

“re f lexão  que precede e pres ide a ação”.  

13 Mas quem t raba lhou esse t raba lhador ,  como esse t raba lhador  fo i 

t raba lhado ,  e  se t raba lhou ? Quem o  va lo r izou e como ele se va lo r izou? 

Qua is as caract er íst icas e espec if ic idades desse processo de 

va lo r ização ? Como essa matér ia,  que é o t raba lhador ,  fo i enr iquec ido  

e apr imorado? E o que é fe it o  para se conservar  ou se aperfe içoar ,  e 

mais a inda,  o  apr imoramento do t raba lho? Co mo func io na essa 

d inâmica do  enr iquec imento , apr imoramento e va lo r ização? E m que 

mo mento  da histó r ia humana e la  ganhou autonomia e passou a ser  

fundamenta l para o processo evo lut ivo  da humanidade? Quem agregou 

va lo r  e  como esse va lo r  fo i agregado? Que mater ia l ou mater ia is fo ram 

ut il izados nest e processo  mater ia l? Cer t amente,  em grande med ida,  

que a matér ia pr ima é conhec imento . Então , como est e é  produzido? 

Qua is as caract er íst icas e espec if ic idades do  processo  de 

mater ia l ização  do conhec imento? (aqui é  impor t ante cons iderar  todos 

os elementos do processo  de t raba lho  propostos po r Marx e discut idos 

po r Lukács,  a  part ir  de sua perspect iva onto lóg ica) .  Que imbr icações 

exist em ent re o  processo de produção de valores de uso  e  o  processo 

de produção de conhecimentos  e ,  co rrelac io nado  com est es,  a 

fo r mação  ou produção  de t raba lhadores? O t raba lhador  é uma espéc ie  

de matér ia que fo i t raba lhada previamente em um processo  mater ia l  

para aparecer  como resu lt ado de um t raba lho  espec íf ico .  Nomeamos 

esse trabalho de trabalho pedagógico .  Est e se confunde,  é  e le própr io ,  

o  processo  de t raba lho  que produz conhec imentos.  A prévia ideação , 

imanente ao  t raba lhador ,  e ,  po rt anto,  ao  t raba lho  humano ,  não  é 

fo r tuit a ,  advém dest e processo  de mater ia l izaç ão  do t raba lhador  e,  

s imult aneamente,  apropr iação  soc ia l  de conhec imentos.  A 

mater ia l ização  do t raba lhador  é fe it a  com o  processo  de produção, 

soc ia l ização  e apropr iação  soc ia l de conhec imentos,  que compreende 

a tot alidade do  percurso  da educação esco lar :  a  esco lar ização ,  o  

processo de esco lar ização .  

14 Aqu i se apresenta o que Lukács conce itua como pôr teleológico do 

trabalho humano .  E le exp l icará,  com detalhes e inúmeras vezes,  as 

implicações no  ser humano  desse pôr t eleo lóg ico .  Uma pr imeira  
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observação  impo rt ante é que ele t raz imanente a si o  suje ito  socia l  

desse pos ic ionamento,  que idea lmente imag ina um pro jeto.  Como 

veremos,  Lukács ext ra i uma sér ie de infer ênc ias fi lo só ficas,  em t ermos 

abst ratos,  mas de fo r ma d ia lét ica e ancorada na concreção  do ser 

soc ia l,  do  conce ito  de processo  de t raba lho ,  fo rmulado  por  Marx. 

Podemos entender  todo esse complexo  como complexo  socia l do  

t raba lho .  

15 Essa é a  conce ituação  de causa lidade post a.  Note que ela dá ide ia de 

um saber  que,  em Lukács,  é  o  saber  per t inente a uma cad e ia causa l.  

Podemos entender  esse complexo  como o complexo  da educação.  

16 Essa “le i det erminante” que,  cert amente,  não  é de conteúdo  jur íd ico, 

possu i lega l idade e func ionamento autônomo,  const it ui um co mplexo 

espec ífico :  o  f azersaber  –su je itos que cont r ibuem para su je ito s se 

apropr iarem de “conhec imentos objet ivos”,  út eis à  exist ênc ia,  pessoa l 

e co let iva,  socia l,  uma fo r ma de fazersaber  ou aprend izagem – .  Est a 

complexidade do  fazersaber  fo i se const it u indo  histor icamente no 

processo evo lut ivo  da humanidade.  É, concret amente,  a educação 

no /pe lo  t raba lho  e o  t raba lho  na/pe la  educação ,  que num dado 

mo mento  da histó r ia daque le processo  evo lut ivo  ganhou autonomia e 

const it u iu um co mplexo  socia l espec íf ico : o  t raba lho  de produzir ,  

soc ia l izar  e  apropr iar  soc ia lmente  conhec imentos necessár ios à vida e  

à  exist ênc ia,  à  reprodução  socia l.  Sobre esse det erminado  fazer  ou 

produzir  a lgo , isto  é,  o  saberfazer ;  mas ,  um detalhe ou observação , 

com os mesmos e lementos est ruturais  do mode lo  or ig inár io  do 

t raba lho  humano ,  est e t ra ba lho  espec íf ico  nomeamos t raba lho  

pedagógico .  Seu “modo de operar” é o  modo saberfazer ,  e ele fo i 

apropr iado ,  no exemplo  de Mar x,  pe lo  arquit eto ,  at ravés de um 

processo de soc ia l ização  de conhec imentos própr io  a arquit et ar ; por 

exemplo ,  no  processo  de fo r mação  do  arqu it eto.  

17 E is a  exp licação  da universa l ização  da educação , do processo  de 

esco lar ização ,  socia l ização  de conhec imentos.  Tudo  isso ,  na 

moder nidade,  é  adqu ir ido  previamente no  processo  de t raba lho  de 

esco lar ização  ligado , onto log icamente,  ao dá e mpresa.  Est e processo 

const it u i o  mo mento  fundante,  o r ig iná r io  ou genét ico ,  da divisão 

soc iot écnica do  t raba lho  pedagógico .  A rea lização  de exerc íc ios de 

matemát ica,  a  le it ura e estudo de histó r ia,  exigem a mesma at enção  e 

concent ração,  porque é t raba lho ,  semelhante à de um t ece lão  ou 

costureira,  quando  operam máqu inas em suas at ividades laborais.  

Sempre “coexist iu”,  histo r icamente,  como demo nst rado  por  Lukács,  

desde o mo mento fundante do ser soc ia l ,  essas duas moda lidades de 

t raba lho ,  “coexist indo” no  pos ic io namento  t eleo lóg ico .  Um mo mento 

const it u ído  pela re lação  envo lvendo  homem=>t raba lho<=natureza, 

que resu lt a  em produtos e t ecno log ias,  e  out ro envo lvendo  

ho mem=>conhec imento<=homem,  que  resu lt a  em saberes,  

conhec imentos e t écnica.  Os mo mentos da t eleo log ia post a e o  da 
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causa l idade post a,  mas no posicionamento teleológico ,  ist o  é que é 

import ante.  Por  isso ,  Lukács t rat a a  t eleo log ia post a e a  causa l idade  

post a como mo mentos dia lét icos de um mesmo processo ,  o  

posic ionamento  t eleo lóg ico .  Tal como Marx expôs em sua  

conce ituação  de processo  de t raba lho .   

18 S ignif icat ivo  desses co mponentes é que todos eles pressupõem o  que 

Lukács chama “conhec imento  objet ivo”.  

19 Todos os extratos ana lisados são dest a edição  de O Capit a l,  

publ icado  na co leção  Os Economist as,  pe la  Abr il Cu ltura l.  

20 Isto  é o  que Lukács chama de “causa l idade post a”.  Note que a 

causa l idade,  assoc iada aos conhec imentos dos nexos causa is,  sér ies 

causa is do  pôr  t eleo lóg ico ,  est á no campo  da educação ,  dos 

conhec imentos,  daquilo  que Ar istót eles  e  Hartmann no meiam como 

“invest igações dos meios”.  E  o pô r t eleo lóg ico  do  lado  do t raba lho , 

da produção , do produto.  Se est a intuição est iver  corret a t emos aqui,  

desenvo lvida por Lukács,  uma perspect iva o r ig ina l de apreender  as 

det erminações da relação  t raba lho  e edu cação .  O própr io  Lukács  

desenvo lverá,  det alhadamente,  uma d iscussão  or ig ina l sobre a  

conexão  desses do is complexos que,  a  pr inc íp io ,  eram untados,  e 

const it u íam,  em t ermos de gênese o r ig inár ia do t raba lho  humano ,  uma 

unidade.   Com a d ivisão  socio t écnica do  t raba lho ,  t raba lho  e educação 

se autonomizaram e passaram a ser  realizados em espaços 

inst it uc iona is espec íf icos e autônomos nas c idades modernas.  É 

prec iso  que fique c laro ,  que est es complexos do  ser  socia l só 

aparentemente est ão  dissoc iados.  Na rea lidad e,  as at ividades  

educat ivas ant ecedem,  na d ivisão  sociot écnica do  t raba lho ,  ass im 

desenvo lvida no  cap it a lismo ,  a  produção  de mercador ias.  A 

esco lar ização  é um mo mento espec ífic o da divisão  de t raba lho  da 

indúst r ia  cap it a l ist a ,  onde é va lo r izada a mercador i a fo rça de t raba lho  

em potenc ia l.  A d ia lét ica t eleo log ia –causa lidade não  é outra que a 

d ia lét ica t raba lho –educação .  Nest e aspecto  a visão  lukács iana é 

va l iosa e o r ig ina l,  po r  demais da conta; o ferece poss ibi l idades  

in fin it as para fo rmular mos questões em pe squ isas que t êm como objeto 

a d ia lét ica t raba lho -educação .  

21 Import a,  sobretudo,  reflet ir  sobre “o  desenvo lvimento da fo rça de 

t raba lho”.  Ora,  meio s de t raba lho  são t ecno log ias que exigem t écnicos 

que dominam t écnicas compat íve is em operac iona l izar  as t ecn o log ias,  

que fazem as t ecno log ias cumpr ir em o  seu pôr t eleo lóg ico .  Nesse 

sent ido ,  as t ecno log ias pressupõem o posic io namento t eleo lóg ico ,  isto  

é,  o  fazersaber ,  causa l idade post a,  e  o  saber fazer ,  t eleo log ia post a.  

Mas a lguém,  ent ão,  t em que fazer /produz ir  e sse saber  e  socia l izá - lo ,  

t em que fazer  esses conteúdos, o s conhec imentos t écnicos,  e  saber  

soc ia l izá- los,  fazer  a lguém aprender  a fazer  as t ecno log ias  

func io narem,  prec isa ens inar  conhec imen tos t écnicos,  ens inar  t écnicas 

de operar  t ecno log ias.  Então é faz ersaber ,  que exige,  d igamo s,  desde 
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sempre,  uma pedagog ia,  est e t raba lho  espec íf ico ,  o  t raba lho  

pedagógico .  Com o  processo  evo lut ivo ,  a divisão  socio t écnica do 

t raba lho  pedagógico , essas at ividades própr ias da esco lar ização  serão 

separadas,  e  alguém se ocup ará espec if icamente em produzir  ( t raba lho  

int e lectua l) ,  enquanto out ros em soc ia lizar  (executar )  e  t ambém 

haverá uma sér ie de at ividades que darão suport e às at ividades  

fundamenta is de produção, socia l ização e apropr iação  socia l de  

conhec imentos t ecno lógicos,  realizados pe los su je ito s pedagógicos.  

Para as t ecno logias func io narem prec isam de t écnicos que do minem as  

operações e que ponham em mo vimento as t ecno log ias.  Port anto,  de 

apropr iação  de conhec imentos bem espec íf icos,  que cont r ibuem na  

operaciona l ização  das t ecno log ias.  Os meio s de t raba lho ,  as 

t ecno log ias,  “ser vem para med ir  o  desenvo lvimento  da fo rça de 

t raba lho” porque podemos med ir ,  na ve rdade,  o  t empo  socia lmente 

necessár io  para se produz ir ,  soc ia lizar  e  apropr iar  o s conhec imentos 

t écnicos,  aque les  conhec imentos necessár ios para um t raba lhador 

operar as t ecno log ias exist ent es que cont r ibuem para produz ir  t udo 

àqu ilo  que é necessár io  para viver .  É  ass im que o  t raba lhador  é 

t raba lhado ,  lap idado  pelo  processo  de esco lar ização . Esse t empo  não 

se reduz ao  t empo  hora/aula,  pago  ao  soc ia l izador  de conhec imentos,  

mas o t ranscende.  Esse t raba lho  concreto de socia l ização , que 

no meamo s t raba lho  pedagógico ,  é  dotado  de múlt ip las t empora lidades.  

Discut imo s as suas caract er íst icas gera is em Conhecimento,  Riqueza e  

Pol í t ica .  

22 Aqu i me parece mais c laro  o  que se ja t e leo log ia,  po is é  o  movimento 

desenvo lvido  pelo  ser  humano  par  alcançar  “det er minado  fim” o  que 

Lukács de fine co mo “pôr  t eleo lóg ico”.  O “fim”  pos ic io na o  

t raba lhador  nest a d ireção  e desper t a uma int enção  que desencade ia o 

processo de objet ivação .  Aqu i est á cont ido , in nuce ,  a objet ividade e 

a subjet ividade.  O “f im” impõe uma lega lidade,  o  caminho  que o 

su je ito  int enc io na l t em que perco rrer  até a lcançá - lo .  Port anto ,  a  ele 

não  se pode escapar ,  é  uma espéc ie de “imperat iv o  cat egór ico”.  São 

r icas e esc larecedoras as contr ibu ições de Lukács a esse respe ito .  

23 É  o que não ocorre com a mercador ia fo rça de t raba lho .  O processo 

de t raba lho  que a produz não se “ext ingue” com o t érmino  do encont ro 

d idát ico  e pedagógico , a  ho ra/aula.  Est e é o  ponto  de part ida do 

t raba lho  pedagógico .  De onde tudo flu i  e  para onde tudo converge. 

Mas isto ,  lembremo s mais uma vez,  no  processo  de esco lar ização . 

Porque o resu lt ado mesmo desse processo  se realiza em outro 

contexto ,  nas fábr icas.  

O t raba lho  pedagóg ico  é dotado  de múlt ip las t empora lidades e se 

rea liza em múlt ip los os espaços.  No século  XXI,  com a info r mát ica,  o  

t raba lho  pedagógico  t eve a jo rnada de  t raba lho  deveras est end ida.  

Com a por t abil idade do  computador  e a  int ernet  o  t raba lho  int e lectu a l 

fo i a lçado  ao cap it a l.  I sto  s ignif ica que a mais va l ia  abso lut a pode se 
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est ender  inf in it amente e as o rganizações s ind ica is dos t raba lhadores 

não  t êm como cont ro lar  esse sobre Traba lho  porque ocorre não nas 

fábr icas e esco las,  mas na vida domést ica.  No  f o ro  pr ivado  em que 

convenc iona lmente supõe exist ir  a  libe rdade de esco lher .  A casa,  

ass im,  t ransfo r mou-se,  com os co mputadores po rt át eis e  a  int ernet ,  em 

lugar  de t raba lho  int enso  com um inst rumento  ambiva lente:  de 

t raba lho  e lazer .  Tão  ou mais brut al do  q ue as fo rmas de t raba lho  que 

exist iam no  sécu lo  XVIII e  XIX,  na Europa e Est ados Unidos.  

24 Tudo isso  aco rre com a va lo r ização  da fo rça de t raba lho .  No fina l 

da esco lar ização  os estudantes se conver tem em méd icos,  advogados e 

engenhe iros.  Dest a fo r ma,  t rans fo r mados e les t êm va lo r  de uso,  podem 

ser  empregados nas inst it uições.  O ser humano ,  que é um ser  natura l,  

pode ser  adaptado para ser  usado  como fo rma,  o  cap it al var iáve l,  

t raba lho  vivo ,  pelo  cap it a l.  A esco la  adapta o  ser  humano  às 

necess idades do  cap it a l .  Mudando  a sua fo rma de exist ênc ia,  de a luno 

à pro fiss io na l,  e  como t al pode ser  empregado .  Ass im o  cap it a l a juda  

a e le,  paga- lhe um sa lár io  enquanto ajuda o  capit a l produzindo  as 

mercador ias que est e dese ja.  Todos os docentes contr ibuem co m isso , 

consc iente ou inconsc ientemente,  fo r mam mercador ias humanas para 

o  mercado  humano  de t raba lho .  

25 O conhec imento  fo i apropr iado  pe la fo rça de t raba lho  potenc ia l 

(agora posso  dizer :  em sent ido  ar istot élico ).  

26 A fo rça de t raba lho  não  pode ser  pensada nest es t ermos de “f ix idez” 

porque os conhec imentos são  inesgo táve is e  ubíquos.  Mas sua 

soc ia l ização  uma quest ão  de classe.  

27 Na rea lidade não  é t ão s imples ass im.  “Tecer” é uma at ividade 

labora l que para se mater ia l izar  prec isa ser  mater ia l izada.  E, 

dependendo  da comple xidade das t ecno log ias ut il izadas,  “t ecer” 

exig irá um lo ngo  per íodo para a fo rmação  dos t ece lões.  

28 Ora,  ent ão , t ambém podemos entender  que o t raba lho  pedagógico é 

produt ivo .  Nos mesmos t er mos de Marx.  

29 Aqu i Mar x conce itua a ide ia de cade ia produt iva,  pod e ser 

compreend ida co mo rede socia l,  desde que admit amos que o mundo  do 

t raba lho , t ambém e le,  const it u i a  soc iedade.  Também dá a ide ia de 

produção  cont inuada,  isto  é,  de reprodução  socia l,  

30 Aqu i Mar x de l imit a o  campo  de sua abordagem.  E la se rest r inge, 

abst rat amente,  à est rutura,  gênese ou modelo  or ig inár io  do  t raba lho  

humano .  Um mode lo  int e lectua l com t rês var iáve is:  

ho mem=>t raba lho=>natureza.  Se admit ir mos a fi lo so fia ar istot élica,  o  

t raba lho  é o  meio  t ermo  dotado  de potênc ia.  

31 É  o  fato de a aná l ise con s iderar  os aspectos “s imples e abst ratos” 

que just if ica esse descar t e? E is a  quest ão  que nos mobiliza.  Causa  

frust ração esse esqu ivar  de Marx.  Essa posição  de at r ibu ir  

preeminênc ia ao  método sobre a impor t ânc ia t emát ica.  Mas é po rque 
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a fo rça de t raba lho ,  a  sua va lo r ização ,  est á fo ra das suas pr io r idades  

int e lectua is.  Ele não  vê,  como nós,  a  necess idade de t rat ar dessa 

quest ão.  

32 Uma pena Mar x não  t er  descr it o  pro fundamente o que é fo rça de 

t raba lho .  Mas a part ir  de seus escr it o s no  Volume I  de O Capit a l,  e  

apo iados em t eó r icos da economia po lít ica,  como Hodgskin,  t emos nos 

es fo rçado  em fazer  o  det alhamento  do conce ito de fo rça de t raba lho , 

e  as consequênc ias prát icas a que est e conce ito nos leva.  Do nosso 

ponto de vist a,  o  co rpo do t raba lhador  se conver t e em  fo rça pela 

apropr iação  dos conhec imentos ou saberes.  E  est es est ão  no  fazer .  

Nossa t ese é s imples:  em todo e qualquer  fazer  há saber .  E est e pode 

ser  abst ra ído  dos fazeres e serem ens inados.  E  os seres humanos 

podem tornar  esse ens ino  o  mais d idát ico  poss íve l.  Entendemos que a 

gênese onto lóg ica da d idát ica est á,  port anto,  na dia lét ica do  t raba lho .  

Mas na fo rma co mo Lukács descreve est a dia lét ica no  cap ítu lo  IV de 

sua Onto log ia do  Ser Socia l.  Uma outra t ese que postulamo s,  a  part ir  

de nossa de f in ição  de fo r ça de t raba lho ,  é  que o  conhec imento  é o 

imater ia l do  mater ia l inco rporado  ao  corpo  humano ,  e  que é essa fusão  

que define fo rça de t raba lho .  Força de t raba lho  é o  co rpo  humano 

enr iquec ido  pe lo  conhec imento ,  fusão  do mater ia l (co rpo)  e do 

imater ia l (conhec imento ).  Em s ínt ese:  o  conhec imento  é apropr iado 

pe lo  ser  humano  através do  estudo e pesqu isa,  e  daí decorre a 

import ânc ia da esco la e da univers idade .  O cont ro le pe la gest ão  das 

esco las e univers idade t em uma impor t ânc ia vit a l para o  capit a l 

just amente por  isso .  E  esse cont ro le fe it o  pelos gesto res ocorrem por 

t rês po lít icas fundamenta is pe lo  est ado  capit a list a:  po lít ica de 

fo r mação  de pro fesso re,  po lít ica curr icu lar  e  po lít ica de ava l iação .  É 

vit a l para o capit a l po rque é por meio  dest a apropr iação  dos 

conhec imentos “incorporados”,  confo rme  sust enta Bourdieu,  ao  co rpo 

do t raba lhador ,  que ele se enr iquece,  e ,  po r consegu int e,  va lo r iza o 

cap it a l em seu processo de t raba lho .  E isto  ocorre,  simult aneamente,  

na med ida em que o  ser  humano  pesqu isa e o  estuda.  Os conhec imentos 

são , dest a fo r ma,  incorporados aos co rpos dos estudantes,  

t raba lhadores em po tenc ia l,  que se t ransfo r mam por  isso ,  segundo 

Marx,  em cap it a l var iáve l.  O co rpo  dos t raba lhadores qua li f icados 

para o  t raba lho  assa lar iado ,  para serem exp lo rados pe lo  cap it a l são 

t ransfo rmados,  ass im,  em mercador ias.  Forma mercador ia que se 

encont ra p lenamente representada no  mercado  de t raba lho  por 

pro fiss io na is e  espec ia l ist as.  Desde as esco las e univers idade os seres 

humanos vão ,  aos poucos,  pela o rganização  em sé r ie ou cic los de  

soc ia l ização  de conhec imentos,  semest rais e/ou anua is,  personif icando  

a fo rma socia l pro fiss io na l e/ou espec ia l ist a .  Fo rmas soc ia is  

po rt adoras de conhec imentos.  Eis a í as razões po rque os capit a list as,  

cont ra sua vontade,  t êm que pagar  um sa lár io  para os escravos 

moder nos:  pro fiss io na is e  espec ia l ist as .  E  o sonho ,  utopia,  dese jo  

ardente de todo e qualquer  cap it a l ist a  de subst it uir  a  fo rça de t raba lho  
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por robôs.  Para eles,  dent ro  da rac iona lidade cap it a l ist a ,  mera 

operação  de custo -benef íc io .  

33 O que o  capit a list a  consome da fo rça de t raba lho ? E por  que, ao 

cont rár io  dos “meios de produção”,  que se deprec iam no  processo ,  e 

são  lit era lmente consumidos e dest ru ídos,  não  ocorre o  mesmo co m a 

fo rça de t raba lho ?  

34 Ora,  o  t raba lho  conso me “natureza” e “t raba lho  incorporado ao meio 

de produção”. Os meio s de produção são  uma “fo r ma de ser”  

t ransfo rmado  pelo  t raba lho .  Todo meio  de produção  é t raba lho  

incorporado a qualquer  va lo r  de uso  como, por exemplo ,  uma máqu ina.  

Est a é condensação  de t raba lho  humano  de muitos t raba lhadores,  que 

produzem todos os componentes necessá r ios par  produz ir  a  máqu ina.  

35 Como uma pessoa é t ransfo r mada em “f iande iro”? Nessa mercador ia 

fo rça de t raba lho  espec ia l ist a  em fiar ?  

36 É  claro  que t ambém se t rat a da qua lidade.  É  uma dec isão 

metodo lóg ica abst ra ir -se de la.  

37 É t r ist e  ver  o  int eresse de Mar x apenas em “d ispênd io  de fo rça vit a l” 

e  não  na qualidade desse d ispênd io ,  no “t raba lho  espec ia l izado”.  Isto  

po rque há “d ispênd io  de fo rça vit a l” no  pro cesso  de espec ia l ização . 

Há t empo ,  ação ou movimento e incorporação ou representação . João 

estudou e após 18 ou 24 anos de estudo  se t ransmutou em engenhe iro ,  

advogado  ou méd ico .  “Ao  fim de 18 ou 24 anos,  a  ação de estudar  está 

representada em determinada quant idade de cer t ificado”.  O cert ificado 

representa o t empo  de esco lar ização .  

38 Veja que o  t ermo  “mode lar” aparece segu idamente po r  duas vezes 

na defin ição  de t raba lho .  Isto  significa a impor t ânc ia que Lukács lhe  

at r ibu i.  E  que e le est á num p lano  abst rato  de reflexão .  Cert amente 

“abst ração razoáve l”,  po r est ar  ancorada em fatos reais e  concretos,  

fazendo  onto log ia.  Mas há l imit es e  rest r ições que prec isam ser  

cons iderados para evit ar  vio lentar  o  rea l com a t eo r ia.  Po rque isso  

pode ocorrer .  Parece nos que,  por  um lado ,  o  sent ido  da pa lavra 

“mode lo” assume o  signif icado  de hipó tese de t raba lho .  O “mode lo  

o r ig inár io  do t raba lho  humano” é uma hipó tese de t raba lho ,  como 

qua lquer  out ra hipó tese,  const ruída com re ferênc ia na rea lidade  

exist ent e,  mas é uma hipó tese  demasiada s imples quando  

cons ideramos a complexidade da rea lidade do ser  socia l,  che ia de 

med iações e cont radições.  E  ass im deve ser  cons iderada t al rea l idade.  

I sto  é dito ,  diver sas vezes,  pe lo  própr io  Lukács –gr ifaremos as  

passagens em que ass im Lukács s e posic io na.  Se poss íve l a  t raremos 

para essa nossa aná l ise–.  Mas “mode lar”  t ambém assume o carát er de 

universa l e  genér ico ,  própr io  do gênero humano .  Repit amos:  “o  

t raba lho  pode servir  de mode lo  para  a compreensão  das out ras 

posições t eleo lóg icas soc ia is [po rque]  é a  fo r ma o r ig inár ia dest as 

posições”.  Por consegu int e,  o  t raba lho  não é a única fo rma de posição 
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t eleo lóg ica,  t ampouco  de ato  socia l.  Mas Lukács a fir ma ser  e le uma 

fo r ma espec ia l dent re t ant as as exist ent es,  é  a  “fo rma o r ig inár ia e  

mode lar”,  que se ent end ida em suas múlt ip las det er minações pode 

cont r ibu ir  para dec ifr ar  a  realidade das out ras “ações socia is da 

soc iedade”,  out ras “pos ições t eleo lóg ica” do ser  soc ia l.  

39 Pensemos numa compet ição  de at let ismo , quando os co rredores se 

posic ionam para da r a  largada ou numa co rr ida automobil íst ica.  Po is 

bem,  os seres humanos não  se pos ic io nam apenas quando  vão  co rrer 

em uma co mpet ição ,  se posic io nam t ambém quando  vão  fa lar ,  compor 

música,  socia l izar  conhec imentos,  escrever ,  ent re out ras ações 

soc ia is.  Em todas essas pos ições Lukács,  a  part ir  de Marx,  enfat iza 

exist ir  nesses d iferentes pos ic io namentos semelhanças muito 

concret as,  isto  é,  onto lóg icas,  co m o  posic ionamento  do t raba lho . 

Então o posic io namento do t raba lho ,  por ser o r ig inár io ,  se associar  à  

exist ênc ia mater ia l do  ser  humano  e a socia lização  dest e,  t em o 

d ist int ivo  de ser  fundante e,  por  essas suas caract er íst icas,  encont ra -

se,  da mesma fo r ma,  presente nos d iferentes posic ionamentos das 

“ações humanas dent ro  da sociedade” .  Não  é pela cond ição  de 

anter io r idade histó r ica que o t raba lho assume esse est atuto de 

“mode lar”,  mas por assumir  a  cond ição  de reproduzir  a  espéc ie 

humana,  necessár io  a cont inu idade da exist ênc ia humana.  Por  tornar  o  

ser  humano  poss íve l no  mundo  e permit i r  a  sua universa l ização .  M ais 

ad iante Lukács apro funda co m muit os det alhes esse processo 

evo lut ivo  do  ser  humano .  

40 Gost ar ia de d iferenc iar  ação ,  prát ica e práxis.  Práxis  é  um ato 

cr ít ico -reflexivo .  Não  é uma s imples ação , mas uma ação  resu lt ant e de 

uma re flexão ,  ponderação , cr ít ic a.  Entendo  que é uma ação  result ant e 

de uma re flexão .  Uma ação  que t enha essa qua lidade é práxis.  Práxis 

não  é t udo  que se faz prat icamente.  Uma ação  necessár ia quase  

automát ica,  como aquelas ações relac io nadas ao fis io lóg ico  e o rgânico  

dos seres humanos.  A práxis é ,  sobretudo, uma ação  socia l qua li f icada.  

Muitos atos de fa la que ocorrem,  pr inc ipa lmente,  no  cot id iano , 

espontaneamente,  sem qua lquer  reflexão  sobre a eles,  não  podem ser  

compreend idos como práxis [De acordo  com Lukács isso  t em que ser  

revisto .  Será que essa t ent at iva de d ist ingu ir  prát ica,  ação  e práxis não  

é equ ivocada] .  A práxis t em uma d imensão po lít ica,  isto  é,  t eleo lóg ica.  

Não podemos fa lar  em práxis soc ia l e  ent ender  po r esse t ermo  toda e 

qua lquer  prát ica co t id iana.  Prát ica pedagógica é d i st into de práxis 

pedagógica.  Os atos de t raba lho  por  t er essas caract er íst icas 

qua lit at ivas,  é  práxis soc ia l o r ig inár ia,  po is em todo ato  de t raba lho  

há re flexão  que precede e pres ide a ação .  E est a caract er íst ica não  se 

reduz ao t raba lho  int e lectua l.  A aç ão  do mais s imples t raba lhador ,  

como o camponês,  o  lo jist a  ou o ambulante que t raba lha nas fe iras  

l ivr es,  é  práxis.  I sto  não  signif ica d izer  que por não  ser  práxis 

det erminadas ações soc ia is e st e jam a lhe ias ao  mode lo  o r ig inár io  do 
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t raba lho  humano .  Nest e ca so, as “conversações cot id ianas”,  são 

reconhec idas po r  Lukács como est ando dent ro desse mode lo .  

41 Entendo  com isso  que a fo rma de proceder  do  arquit eto  e do  t ecelão 

é referenc ia l,  universa l e  genér ica.  Se faz presente em todas as 

at ividades humanas.  

42 Dize r  que “a causa lidade é um princípio do movimento autônomo 

baseado em si  mesmo  [e] que t ambém pr eserva est a autonomia quando 

uma sér ie causa l [o  que é “sér ie causa l”?]  t em seu ponto de part ida em 

um ato da consc iênc ia” não  é dizer  muit a co isa sobre o  conce i t o  de 

causa l idade.  Podemos entender  po r “sér ie causa l” conjuntos de atos 

t eleo lóg icos que se sucedem no  t empo  at é at ing ir  a  concreção  da 

reflexão  que precede e pres ide a ação,  isto  é,  o  fim que o  suje ito  se 

propôs rea lizar .  A d ivisão  socio t écnica  do  t raba l ho  é um exemplo  

c láss ico ,  concreto,  onde podemos observar  as “sér ies causa is”.  

Também não  ficou claro  o que Lukács ent ende por  “pr inc íp io  do 

mo vimento autônomo baseado  em s i mesmo”.   

43 É  salut ar  essa ressa lva de Lukács.  Sua t eo r ia t eleo lóg ica se rest r inge 

ao t raba lho  humano  e não  pode ser est end ida a histór ia e  a  natureza.  

Uma e out ra não  t êm esse poder .  Est á descar t ado por Lukács at r ibu ir  

a histó r ia e  a  natureza essa “po tênc ia” que é a  t e leo log ia e sua re lação  

com a causa l idade.  Fazê - lo ,  como d irá,  é  “hipost as iar  a  t eor ia ou a 

razão”. Lukács cr it icará o  idea l ismo  kant iano  e a t eo log ia de t ais 

equ ívocos.  

44 Essa re ferênc ia é fundamenta l.  É  posto  aqu i a  razão  que o r ient a as 

preocupações de  Lukács:  “a necess idade de conceder  sent ido  a 

exist ênc ia humana:  a  marcha do  mundo  e o  reconhec imento da vida 

ind iv idua l”.  

45 O que “fundamenta” d izer  que “a t eleo logia so mente pode adquir ir 

rea lidade a par t ir  de uma posição  soc ia l”? O fato de todo ato de 

t raba lho  apenas poder se realizar  a  part ir  de t al pos ic io namento.  Est e 

poss ibi lit a  o  “autor” do  t raba lho  “det erminar  o  processo  de t raba lho  

em todas as suas et apas” (LUKÁCS,  2004,  p .  67).  

46 Que não  admit e dúvidas.  

47 É  um pressuposto,  t ambém onto lóg ico  e fun damenta l,  que t al 

“pro jeto” apenas é poss íve l ser  real izado  com o  domín io  de 

conhec imentos que permit am o  “autor” rea lizá - lo .  Que esse “autor” 

conheça todos os elementos e domine todos os recursos necessár ios 

para realizá- lo ,  caso cont rár io  o pro jeto se pe rderá na imag inação  

puer il de quem o  pensou.  A pr inc íp io ,  na gênese o r ig inár ia do  t raba lho 

humano ,  quando a reprodução soc ia l t inha co mo recurso apenas a 

natureza e a sociedade d ispunha de ba ixa t ecno log ia os conhec imentos 

adqu ir idos com a exper iênc ia bast avam.  Mas na med ida em que fo ram 

sendo  venc idas as “barre ir as natura is” e a  soc iedade se 

complexif icando .  A vida passou a exig ir  novos conhec imentos,  que 
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passaram a ser ,  inc lus ive,  produzidos.  Nest e exato  momento  ver if ica -

se,  nest a práxis espec íf ica,  na aç ão  de produzir  conhec imentos,  põem-

se a “coexist ênc ia da t e leo log ia e a  causa lidade”.  Os conhec imentos 

produzidos dessa fo r ma se d iferenc iam das out ras fo r mas de t raba lho  

que ag iam sobre a natureza.  Numa soc iedade mais desenvo lvida t emos 

fo r mas de t raba lho  fundadas em relações int ersubjet ivas,  

caract er izando  relações do t ipo  face a face ou Eu e Tu, onde out ras 

med iações são  necessár ias para real izar  o  pro jeto,  como a 

comunicação .  O t raba lho  concreto  de produz ir  conhec imentos,  em sua  

onto log ia,  preserva todas aque las caract er íst icas do  mode lo  abst rato,  

o r ig inár io  do  t raba lho  humano .  Inic ia -se ,  na soc iedade,  a  gest ação  de 

uma o rganização  dos conhec imentos,  po rque est es representam r iqueza  

e patr imô nio  da humanidade.  Esse fato guarda,  potenc ia lmente,  como 

embr ião ,  o  surgimento  da esco la e da esco lar ização .  

48 A quest ão  que nos parece relevante para a e laboração  conce itua l da 

cat egor ia t raba lho  pedagógico  é:  como o ser  humano  se apropr ia desse  

“conhec imento objet ivo”? Sem dúvida Lukács a lude aqu i a  

import ânc ia da pesqu isa e do estudo quando faz referênc ia a 

“invest igação”,  logo na pr imeira pa lavra que inic ia o  ext rato de t exto.  

E  não se t rat a de qualquer  “invest igação”, mas a invest igação  dos 

meios.  

49 É impress io nante a atualidade do pensamento de Lukács a respe ito  

do papel da c iênc ia na modernidade.  Nos manua is de po lít icas  

c ient íf icas e t ecno lóg icas,  as po lít icas de P&D, os edit a is de 

f inanc iamentos de pro jetos,  et c. ,  todos apontam co mo preocupações 

essas conexões e proposições de Lukács.  Não  é esse o mo mento  para  

demonst rar como est ão coadunadas es t as cat egor ias.  Mas se faz  

necessár io  ind icar .  

50 Não  apenas da pedra,  mas o uso de qualquer  objeto exige do  usuár io 

o  “reconhec imento  co rreto dest a conexão  ent re as propr iedades do  

objeto e a  ut ilidade concret a do  mesmo” .  

51 Se há “pos ição  onto lóg ica det erminante” é po rque exist e a 

determinada.  

52 Essa proposição  é mais uma dent re t antas as que reve lam a re lação 

in i lud íve l ent re t raba lho  e educação ,  na gênese do  ser  socia l,  

fo r mulada por  Lukács.  O “objeto”,  no  momento  o r ig i nár io  a natureza,  

sobre o qual o  ser  humano  atua t eleo log icamente com o fim de produzir  

va lo r  de uso, aparece, no  fina l do  processo  de t raba lho ,  como “ser -

posto” nesse va lo r ,  ao pô r -se como ser  em s i out ro,  diferente de todos 

os componentes que o  const it u íram.  Ass im,  o  “ser -posto” t raz ne le,  no  

seu co rpo, o  resu lt ado dinâmico  “do ent re laçamento de causa lidade e 

t eleo log ia”,  isto  é,  o  pro jeto,  a  reflexão  que precede e preside a ação, 

e t ambém tudo aquilo  que é necessár io  em const it u í - lo ,  to rná- lo 

e fet ivo .  O fim posto aí,  no  produto , do  pôr t eleo lóg ico ,  desfaz toda 

het erogene idade exist ent e para se reve lar  co mo todo int e iro  e 
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ho mogêneo  no  processo  de t raba lho .  Nest e processo  t eleo lóg ico  o 

“conhec imento objet ivo” é impresc ind íve l:  “a ho mogene idade  

pressupõe o conhec imento  adequado das conexões causa is não  

ho mogêneas presentes na rea lidade” (p.  71) .  Na gênese do t raba lho  

est e conhec imento , causa lidade post a,  é  produzido  no ato do t raba lho . 

Porque nest e ato t ambém se produz conhec imentos que vão se 

“incorporando” nos co rpos dos suje ito s que part ic ipam do  

posic ionamento t eleo lóg ico .  Apenas milhões de sécu los depo is do 

mo mento  or ig inár io  do  t raba lho  humano , após t er se const it u ído  a 

est rutura onto lógica ou cat egor ias fundantes do  ser  socia l,  podem 

esses complexos soc ia is,  que est ão  presente no  co rpo  do ser  soc ia l,  se  

d ist ingu irem e ganharem autonomia,  pe la própr ia fo r ma histó r ia  

const it ut iva do  ser  socia l.  Na med ida em que se reproduz,  o  ser  socia l 

va i superando  as “barre ir as natura is” e se d ivers i f icando  na histó r ia,  

const it u indo  uma tot alidade complexa do  complexo ,  mas preser vando  

a sua unidade onto lóg ica.  É  nest a processua l idade objet iva que se  

cr iam novos complexos soc ia is.  

53 Lukács ana lisa aqu i os desdobramentos de uma pos ição 

t eleo log icamente em gera l e  de uma po s ição  t eleo lóg ica co rret a no 

processo de t raba lho .  

54 E ele própr io  adver t e:  “se est as são passadas po r alt o  no  processo 

de invest igação ,  não  podem em abso lu to  ser  post as –  em sent ido  

onto lóg ico” (LUKÁCS,  2004,  p .  71 -72).  

55 Vou chamar  esse níve l de nível  da  técnica autênt ica .  Podemos agora 

que o  níve l aut ênt ico  da t écnica é ant it ét ico  a posição  autênt ica do 

f im.  Jamais esses pontos se t angenc iarão .  Na realidade concret a o ra 

e les convergem ora divergem.  A anarqu ia da sociedade cap it a list a  faz  

com que cada pa ís ou bloco  econômico  apresentem uma cont radição 

dessa d inâmica vis íve l no  mundo .  

56 Quase nest es mesmos t er mos Marx a fir mou em O Capital :  “o  que 

d ist ingue as d iferentes épocas econômicas não  é o que se faz,  mas  

como,  com que meios de t raba lho  se faz.  Os me ios de t raba lho  servem 

para med ir  o  desenvo lvimento  da fo rça humana de t raba lho  e,  a lém 

d isso , ind icam as cond ições socia is em que se realiza o  t raba lho” 

(MARX,  1980,  p.  204) .  

57 HEGEL,  F. –  Ciência de La Lógica .  6 ª edição . México :  Edic io nes 

So lar ,  1993,  I I ,  p.  406.  

58 Mas os atos t eleo lóg icos que fazem os  inst rumentos se preservam 

vivos e t ransfo r mados.  Po is os inst rumentos perecem co m o  uso  e são 

“esquec idos” pe los novos inst rumentos,  mais aper fe içoados,  postos 

pe lo  “auto r” das invest igações:  o s c ient ist as,  que fo ram e são 

referenc ia is bas i lares para a recr iação  apr imorada dos inst rumentos 

( t écnicas e t ecno log ias) .  Co m seus ut ens í l io s o  homem exerce seu  
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poder sobre a natureza ext er io r ,  ainda que t enham se submet ido  a est a 

para a lcançar  seus fins.  (LUKÁCS,  2004,  p .  74)  

59 Não apenas de quem as usavam,  mas t ambém daque les que as 

fabr icaram.  Mas co mo esses fabr icantes aprenderam a fabr icá - la? 

Quanto  t empo  fo i necessár io  para se ap ropr iar  desse aprend izado  de 

fabr icar ? Como e com quem se apropr iaram dessa t écnica de 

fabr icação? Co m que mater ia is  e  métodos? Qua l o  nexo  ent re 

fer ramenta e visão  de mundo ?  

60 Essa noção  do  conhec imento  como meio ,  implica d izer  que,  t ambém 

e le,  o  conhec imento , deve ser  invest igado . Est a asser t iva é cond izente 

com a 3 ª das 11 t eses de Mar x sobre Feu erbach.  Tese que,  não  por 

mera co inc idênc ia,  t ambém se re fere ao  conhec imento  e a educação. 

Marx postula:  “A doutr ina mater ia list a  da t ransfo r mação  das 

c ircunst ânc ias e da educação  esquece que as circunst ânc ias são  

t ransfo rmadas pe lo  ho mem e que o  própr io  educador  t em de ser  

educado  / . . . / .  A co inc idênc ia do ato de mudar  as circunst ânc ias com a 

at ividade humana ou autotransfo r mação  [humana]  pode ser 

compreend ida e ent end ida de mane ira rac iona l apenas na cond ição  de 

práxis revo luc io nár ia” (MARX,  K.  & ENGELS, F. –  A Ideologia 

Alemã :  cr ít ica da novíss ima fi lo so fia a lemã em seus representantes 

Feuer bach,  B.  Bauer  e St ir ner ,  do  socia l ismo  a lemão  em seus  

d iferentes pro fet as (1845 -1846) .  Rio  de Jane iro :  Civi l ização 

Bras ile ira,  2007,  p .  28).  É claro ,  na t ese de Marx,  que como meio  o 

conhec imento  produzido ,  socia l izado  e apropr iado  soc ia lmente é posto 

pe las necess idades de um “auto r”,  o  “educador”,  e que para 

desenvo lver  a  at ividade post a t eleo log icamente,  e le,  o  “educador”,  

não  apenas prec isa se apropr iar  dos meio s pa ra esse fim,  como prec isa 

“invest igar  o  meio” para realizá - lo ,  sem o que, em t ermos onto lóg icos,  

em t ermos r igo rosos como Lukács postula,  o  processo  est anca.  

61 A het erogene idade em Lukács é aque le fato  ant er io r  ao mo mento  em 

que inic ia o  processo  de t raba lho , quando  natureza de um lado ,  e 

ho mem de out ro,  est ão  posic io nados como causa l idades naturais.  O 

processo  de t raba lho  e o  seu fim,  o  seu produto,  desfaz t al 

het erogene idade e reve la uma ho mogene idade onto lóg ica,  uma fusão  

ent re duas est ruturas onto lóg ica s d ist int as em suas det erminações 

natura is.  

62 Modelo  o r ig inár io  do t raba lho  humano  (MOTH); Est rutura o r ig inár ia 

do t raba lho  humano  (EOTH) e Gênese or ig inár ia do  t raba lho  humano  

(GOTH).  

63 Na pág ina o it ent a e c inco  Lukács enfrenta a seguint e quest ão :  como 

é poss íve l det er minar -se,  desde o  ponto  de vist a de uma onto log ia do 

ser  socia l,  a  const it u ição  do  t raba lhador ,  senão  dizendo  que est e [é] 

como consequênc ia de sua educação , de sua t rajetór ia,  de suas 

exper iênc ias,  et c . ,  t ambém em sua cond ição  de desocupado ,  segue 



-  348  -  

                                                                                                                     
sendo  –de acordo com sua dynamis–  um t raba lhador?” (LUKÁCS,  

2004,  p .  85)  

64 A d imensão  t raba lho  é inser ida na  d inâmica das fo r mas de 

soc iabi lidade pr imár ia do  ser  soc ia l e  a  d imensão  educação  nas fo r mas 

de soc iabil idade secundár ia.  A det erminação  da sociabi l idade pr imár ia  

sobre a secundár ia se base ia em ace it ar  a  propos ição  lukác s iana do 

momento predominante ,  at r ibu ído  ao t raba lho .  Predominânc ia  

incontest áve l no  mo mento  o r ig inár io  do  ser  soc ia l e  no  mode lo  

o r ig inár io  do  t raba lho  humano .  Nossa hipó tese é que,  na soc iedade 

cap it a list a  do conhec imento , essa proposição  não é sufic ient e para 

demonst rar sat is fato r iamente as relações e a  autonomia re lat iva do 

complexo  cat egor ia l t raba lho -educação .  Essas reflexões procuram 

esc larecer  as limit ações da propos ição  lukács iana e de fend idas 

acr it icamente por Ber to ldo . A perspect iva que defendemo s per mit e  

observar  e  ana l isar  as espec ific idades da complexa at ividade labora l 

no  âmbito  do complexo  educação ,  se abs t rair mos a cat egor ia t raba lho  

pedagógico ,  ou o cons iderar mos como uma das fo rmas concret as do 

t raba lho  abst rato .  Com isso  não se anu la as c aract er íst icas que o 

t raba lho  abst rato  assume na soc iedade  cap it a list a .  Esse ensa io  é  

apenas uma pr imeira aproximação  dessa perspect iva que esperamos  

esc larecer  mais pro fundamente em out ro mo mento.  

65 Educação  aqui é  ent end ida co mo processo  de esco lar ização  e não 

como educação  em gera l,  que ocorre na famíl ia ,  igre ja,  empresa,  ou 

qua lquer  out ra inst it u ição .  A educação que t emos em mente é aquela  

que se processa nas unidades de produção , socia lização  e apropr iação 

soc ia l de conhec imentos.  

66 Vo lt aremos com mais  det a lhes sobre as caract er íst icas da 

soc iabi lidade secundár ia mais  ad iante.  Apenas para ad iantar .  Essa 

t ermino log ia encont ra -se na Onto logia do  Ser  Socia l de Lukács,  no  

cap ítu lo  sobre o Traba lho .  Lukács  dist ingue do is t ipos de 

soc iabi lidade:  a  pr imár ia,  q ue envo lve a  relação  ent re ser humano  e 

natureza,  e  a  secundár ia,  que envo lve  as re lações int ersubjet ivas,  

re lações ent re su je ito s.  José Arthur  Gianno t t i em sua obra Traba lho  e 

Reflexão :  ensa ios para uma d ia lét ica da sociabi l idade,  t ambém d iscute 

as fo rmas de soc iabi l idade,  mas cons idera,  d iferente de Lukács,  

fo r mas de soc iabi lidade pr imit iva e cap it a list a .  

67 Vo lt aremos a essa quest ão mais ad iante.  Sist emat ização  e 

o rganização  confo rme enfocado  por  Gramsc i (1988) .  

68 Embora disco rdemos da fo rma como Brandão  se posic io na a part ir  

de det erminada mo mento do  seu livro  sobre a educação ,  quando  a 

admit e co mo serviço .  Os se is pr imeiros tópicos cont r ibuem 

s ignif icat ivamente para visua l izar mos  a at ividade docente como 

t raba lho  (“at ividade humana sens íve l”) .  Parece -nos que a concepção  

d ia lét ica de t raba lho -educação  se expr ime no  víncu lo  do  saber com o 

fazer,  o  saberfazer untados,  sem hí f en .  Isto  é,  não  há saber  sem fazer  
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e,  t ampouco , fazer  sem saber .  O saber  é  decorrente de uma “fe itura” 

histó r ica:  a  autoconst rução do  s er  humano .  

69 A ocupação  func io na l é  o  cr it ér io  de d is t r ibu ir  poder  e r iquezas,  em 

soc iedades complexas,  at ravés do  posto  e do  salár io .  A ocupação  não 

deve ser  vist a  apenas como aspecto burocrát ico  das unidades  

produt ivas e de serviços.  Elas envo lvem inc lus ive as d iversas  

ocupações esco lares.  

70 O esquema apresentado  é apenas d idát ico ,  não  co rresponde ao 

entend imento de Marx,  Lukács ou Berto ldo . Ele per mit e,  t ão somente,  

ent ender  a dia lét ica ent re o socia l e  o  bio lógico .  E esc larece a segu int e 

asser t iva:  quando  estudamos e pesqu isamos,  at ividades soc ia is,  o  

cérebro  “t raba lha”,  o  que significa d izer  que quando estudamos e 

pesqu isamo s o  cérebro desenvo lve at ividades ps icobio lóg icas.  Há no 

posic ionamento  t eleo lógico  dos suje itos pedagóg icos pe lo  t raba lho  

pedagógico  combinações ent re subjet ividade e objet ividade.  Nest as 

d imensões subjet ivas e objet ivas do  ser humano  realizam -se dese jos,  

vontades,  necess idades e co municações,  t eleo log icamente post as pe lo 

t raba lho  pedagógico ,  e  parat anto  pressupõe -se da mobil ização  de 

recursos das mais d iversas naturezas :  alimentares,  didát icas e 

pedagógicas,  inst rumentos e mater ia is,  que const it uem a causa lidade 

do t raba lho  pedagógico . É cons iderando  esse esquema que fo r mulamos  

est a Crít ica à Economia Pol í t ica do Trabalho Pedagógico .  

71 Apesar  de frág i l e  incons ist ent e,  quando  comparados à nossas 

reflexões,  o s estudos de Berto ldo  cont r ibuem,  a inda que co mo 

cont raponto,  para fazer mos avançar  as  pesqu isas mar xist as sobre 

soc iedade contemporânea,  que fez do  conhec imento  e seus produto res 

meras mercador ias.  É import ante t ambém porque as diversas 

inst it u ições que representam os int eresses dos docentes e discentes,  

no  Bras il,  com dest aque para a ANFOPE, ANPAE,  FORUMDIR E 

CNTE, encont ram-se na cont ramão  da histór ia quando  propõe a 

va lo r ização  do pro fesso r pensando  em aumento de sa lár io  e plano  de 

cargos e car reira.  Est as reivind icações cont r ibuem para fo r t alecer  o  

cap it a l,  enquanto sist ema,  e  não  o  t raba lho  pedagógico  realizado  pelos 

su je ito s pedagógicos.  O desconhec imen to  da fo r ma mercador ia d o 

t raba lho  pedagógico  cond ic io na t a is  o rganizações de fenderem 

pro jetos conser vadores como o Pró -Pro fiss io nár io .  Cabe -nos ent ão 

iniciar  a  reve lar  o  conteúdo da fo rma mercador ia do  t raba lho 

pedagógico .  Est e ensa io  deve ser  lido  com est a int enção ,  é  um t raba l ho  

que est amos inic iando .  

72 O mode lo  or ig inár io  do  t raba lho  humano  propõe que a 

autoconst rução humana decorre da relação  entre o  homem e a natureza.  

O mode lo  do t raba lho  pedagógico  não  nega a va lidade desse mode lo  

para exp l icar  o  ser  humano ,  mas não  pode p er manecer  pr is ione iro  do 

mode lo  c láss ico  da epist emo logia kant iana,  que admit e a dualidade 

ent re suje ito  e objeto  do conhec imento. O mode lo  do t raba lho  
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pedagógico  admit e os docentes e discentes como suje itos pedagógicos 

e,  se há a lgum objeto,  est e é o  conhec ime nto. Dessa fo r ma re je it amos,  

como Pau lo  Fre ire,  qua lquer  resqu íc io  da pedagog ia bancár ia.  

Queremos levar  at é as ú lt imas consequênc ias o  postulado  que 

“ninguém ens ina ninguém os homens aprendem em co munhão”.  O 

a luno  não  é objeto  e o  pro fesso r  não  “t ran smit e” ou “passa” 

conhec imentos.  Não é po r osmose,  ouvindo  ou prest ando  at enção  na 

expos ição  da aula pe lo  melhor  pro fesso r  que aprendemos,  que 

adqu ir imos conhec imentos,  mas por  t raba lhar  arduamente,  po r estudar.  

Ambos os suje ito s pedagógicos,  docentes e di scentes,  produzem,  

soc ia l izam e se apropr iam de conhec imentos,  em t empos pedagóg icos 

espec íficos.  E  nesse movimento a linguagem é onto log icamente 

fundamenta l.  

73 Em sua obra semina l sobre Histó r ia da Ciênc ia,  Mason expõe o 

segu int e fato : “A c isão  entre as t radições dos escr ibas e dos art esãos 

já  era no tada naque le t empo  [das civi l izações Mesopotâmia e Eg ípc ia] .  

Em um pap iro  egípc io  do ano  1.100 a.  C. ,  presumive lmente um pa i 

aconse lha seu fi lho :  ‘Pre fere a at ividade  de escr iba e poderás abst er -

t e de qua lquer  t raba lho  árduo , tornando -t e um mag ist rado de elevado  

prest íg io .  O escr iba est á livr e de todo t raba lho  manua l e  é  quem 

manda.  Tenho  visto o  fund idor  de meta is em sua fa ina à boca da 

fo rna lha,  co m seus dedos semelhantes  aos de um crocodilo .  E le 

exa lava um che iro  p io r  do  que ova de peixe.  Nunca vi um fer re iro  em 

cargo de responsabi lidade,  nem um fund idor  nas funções de 

embaixador’” (MASON,  1962,  p.  12) .  

74 É prec iso  esc larecer  que desde a Revo lução  Indust r ia l do  sécu lo 

XVIII ,  “durante todo  o  longo  per íodo da pr ime ira e da segunda  

in fânc ia”,  as cr ianças passaram a ser  obr igadas,  em a lguns casos por 

le i,  a  labutarem para se apr imorarem med iante a apropr iação  de 

conhec imentos necessár ios para desempenharem,  quando  qua lif icadas,  

a lgum “ofíc io ” út il e  produt ivo .   Ainda no  sécu lo  XVIII ,  uma imensa 

população  passou a ser cert ificada por Esco las reconhec idas pe lo  

Est ado  Naciona l,  que acabou subst it u indo  o  lugar  do  pai e  da famíl ia  

de Hodgsk in.  Desde então , estudar  passou a signif icar ,  na in fânc ia,  

uma fo r ma espec íf ica de  t raba lho :  o  t raba lho  pedagógico ,  aquele que 

se caract er iza pe la produção,  socia l ização  e apropr iação  socia l de  

conhec imentos.  Forma labora l que define  o  futuro das pessoas,  quando 

adu lt as,  enquadrando -as na est rat ificação  socioeconômica das  

soc iedades cap it a list as.  As at ividades educat ivas são  desempenhadas  

na pr imeir a e segunda infânc ia,  sem qua lquer  remuneração  pelo  

es fo rço  empreend ido .  As cr ianças ded icam -se aos estudos por 

obr igação  e necess idade,  com o  fim de contar  com o  que é va lo r izado 

pe las o rganizações econô micas:  a  fo rça de t raba lho  qua li f icada e  

enr iquec ida pe los conhec imentos apropriados.  O que lhes per mit ir ia ,  

a depender  das “le is econô micas” do mercado cap it a list a  de t raba lho , 

a sobreviverem como assa lar iadas,  quando  adult as.  
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75 Po rt anto,  desde os t empos de Hodgskin,  a  reprodução  socia l do 

conhec imento  se faz de fo rma pr ivada ; quando  muito ,  est at al.  A 

educação  não  é compreend ida,  dec is ivamente,  como int eresse públ ico 

soc ia l,  ac ima do  Est ado  e do mercado :  as c lasses burguesas pagam por  

e la e  as c lasses suba lt ernas vivem do  seu refugo :  da educação  popular  

e  das esco las infer io res em qua lidade,  as esco las est at ais.  

76 As ide ias e  re flexões t ec idas nest e ensa io  são  resu lt ados de estudos 

e pesqu isas rea l izados por BEZERRA & PAZ,  e compar t ilhados em 

d iversos ar t igos e monografias.  Ent re est es suger imo s como le it ura 

complementar  o  art igo  Mercadorização  e precarização do trabalho 

docente:  contradições entre prát ica  pedagógica e trabalho 

pedagógico ,  d isponíve l no  s it e  da Redestrado.  Acesso :  13/03/2014.  

77 Se no  per íodo  do  est ado  de exceção  os marxist as bras i le iros s it uaram 

o objeto em pauta no campo  t raba lho  e educação ; ho je,  superado esse 

Reg ime,  faz-se necessár io  devo lvê - lo  ao  campo  a que verdade ir amente 

per t ence,  ao  campo  da Crít ica à Economia Pol í t ica do  Trabalho 

Pedagógico .  A gênese desse objeto encont ra -se claramente posto em 

pensadores cláss icos como Adam Smit h,  Hodgskin e Marx.  Para esses  

pensadores a f orça de trabalho  é  uma cat egor ia re levante para 

compreender mos o  enr iquec imento  de uns sobre a domin ação  e 

empobrec imento  de muitos.  Processo  histó r ico  cr it icado  por  Marx 

(1982,  1984) .  

78 Rigorosamente não é “a aula que se  paga” ao pro fesso r ,  mas 

hora/au la:  o  t empo  prec iso  em que o  pro fesso r  vende a sua capac idade 

de socia lizar  os conhec imentos,  socia lmen te va lo r izados,  po r  uma 

soma monetár ia que lhe per mit e reproduz ir  a  capac idade de educar .  

Ta l socia l ização  é leg it imada pe lo  Est ado , desde que o pro fesso r  se ja 

qua li f icado  e cert if icado  por  uma unidade educat iva,  que lhe concedeu 

o  dip lo ma,  e  reconhec ida p e lo  Est ado  Nac iona l (BEZERRA,  2009).  

Cabe uma obser vação :  o  carát er capit a lis t a da educação não  muda se,  

ao  cont rár io  de se pagar  ho ra/au la,  o  cap it a list a  pagar  sa lár io .  As 

d iferentes fo r mas de pagar  o pro fesso r  –  o  cr it ér io  est at al do  salár io  

ou o cr it ér io  ho ra/aula da esco la pr ivada – ,  não alt era o fato de o 

pro fesso r  vender  a sua fo rça de t raba lho . A rede esco lar  do est ado 

cap it a list a  é  t ão cap it a list a  quanto a rede das esco las pr ivadas.  

79 Paro ignora o fato de a aula cons ist ir ,  apenas,  um mo mento 

espec íf ico  da tot alidade socia l do  t raba lho  pedagógico  ou divisão 

soc iot écnica do  t raba lho  pedagógico .  E  mais,  est e mo mento,  parcia l,  

que é a “au la”,  não  é o  mais impor t ante do  processo  de produção, 

soc ia l ização  e apropr iação  socia l de  conhec imentos,  isto  é,  da 

educação  esco lar .  No desdobrar das sér ies e  moda lidades esco lares a 

au la t o rna-se cada vez menos necessár ia,  em det r imento da 

const it u ição  da autonomia int e lectua l do  discente.  Se t al hipótese fo r 

p laus íve l e  sust ent áve l t eo r icamente,  a “au la” não  pode ser confund ida  

com “o  própr io  t raba lho  pedagógico”.  É essa confusão ,  de admit ir  a  
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“au la”,  ora como mo mento  parc ia l o ra como tot alidade do t raba lho  

pedagógico  e,  po rt anto,  mo mento  tota l da at ividade int e lectua l 

s ist emát ica esco lar ,  o  equívoco  gerado  pela propos ição  de Vitor 

Henr ique Paro  (BEZERRA,  2009) .  

80 Bourdieu (1998 pp.  65 a 79)  discute o  processo  dessa incorporação 

de conhec imento  em O Capital  Social  e  Os três estados do capi tal  

cul tural .  

81 Dest a fo rma Paro t ambém c ircunscreve o  t raba lho  pedagógico  ao 

campo  do “t raba lho  não -mater ia l” ou imater ia l,  t a l como Saviani 

(2008b,  1988) .  

82 É  preciso  esc larecer  que na soc iedade cap it a list a  a  apropr iação 

soc ia l de conhec imentos realizada no  processo  de t raba lho  esco lar  

s ignif ica,  em t ermos da t eor ia do  va lo r ,  que se a grega va lo r  à  fo rça de 

t raba lho  discente,  a inda que não  acabada e em fo r mação .  Isto  é,  

“desenvo lve -se habi l idades e competênc ias” que t ransfo r mam as  

pessoas em fo rças de t raba lho  a serem ut ilizadas nas o rganizações 

econômicas:  indust r ia is,  co merc ia is,  fina nce iras e  de serviços; at ravés  

de um processo se let ivo , contro lado  pelo  Seto r de Recursos Humanos 

das o rganizações,  se jam e las est at ais  ou pr ivadas,  inc lus ive as  

f ilant rópicas.  A essa popu lação  qua lif icada e cert if icada a economia  

cap it a list a  no meia de População Economicamente At iva ,  Marx de 

cap it a l var iáve l.  “De qua lquer  fo r ma”,  “rea lizando -se [ou não]  a 

contento” o  “produto” do  “processo  de t raba lho  pedagóg ico”,  da 

esco la cap it a list a ,  é  a mercador ia fo rça de t raba lho ,  t ransf igurando -se 

da fo rma socia l “educando” na fo r ma socia l de d iferentes “pro fissões” 

demandadas pe las o rganizações econô micas.  Eis “verdade iramente o 

produto da educação  esco lar”:  ent ra -se como educando  (João , Pedro, 

Ciro ,  Paro)  e sa i-se co mo mercador ia (engenhe iro ,  méd ico ,  pro fesso r  

univers it ár io ,  pesqu isador) ,  um dado  empír ico . Um dado  imed iato da 

empir ia da esco la cap it a list a  (BEZERRA,  2009, Capítu lo  1) .  

83 Essa t ese de Vito r H.  Paro  é fundamenta l para co mpreender  a 

espec ific idade do  t raba lho  pedagógico  não  apenas na esco la,  mas na  

soc iedade cap it a l ist a .  Ela cont r ibu i para  desfazer  o  mito  da educação 

cap it a list a:  superar  as t eses românt icas e ingênuas da esco la redento ra 

e ver  a  esco la assoc iada ao  processo de produção capit a list a .  Não que 

possamos reduz i- la  a  empresa,  o  que é um absurdo . Mas demonst rar  o  

víncu lo  objet ivo  e necessár io  ent re t raba lho  e educação .  Não  é por 

acaso  que,  no  sécu lo  XXI, apesar  de todas as cr ít icas à Teor ia do 

Cap it a l Humano ,  é  leg ít imo  admit ir  e star mos vivendo  na soc iedade  

cap it a list a  do  conhec imento .  Sociedade qu e exp l ic it ou o conhec imento 

como pr inc ipa l insumo de e levação  da produt ividade da fo rça de 

t raba lho .  No  século  XXI se tornou evidente para os empresár ios que a 

acumulação  de conhec imentos pela fo rça de t raba lho  e leva a grandeza 

de va lo r  a  ela agregado , ainda que esta nunca se ja mobi l izada em 

função  do desemprego .  Como diz Paro,  há “a lgo  que permanece para 
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a lém do  ato de aprender”.  Um fato enfat izado  por Hodgskin a inda no 

sécu lo  XIX.  

84 Se há uma cont r ibu ição  e fet iva de Marx no  esc larec imento  da 

produção  como processo,  é  o  de t er  afir mado  que produção  é consumo.  

O processo  de produção t ambém consome,  po r exemplo ,  insumos,  

matér ia-pr ima e fo rça de t raba lho ,  qua li f icada e cer t ificada pe la  

esco la.  Est a dist inção  é t ão  somente didá t ica.  Na Introdução à Crí t ica 

da Economia Pol í t ica  est a asser t iva é exp l icada.  Est e fato t ambém 

ocorre com o  processo  de t rabalho  pedagóg ico ,  que é,  

s imult aneamente,  processo  de va lo r ização e apropr iação  de capit a l 

cu ltura l; va lo r ização  de um dos componentes da composição orgânica 

do capi tal :  o  capit a l var iáve l.  A quest ão , a nosso  ver  equivocada,  é 

que Paro cons idera como “produto” do “processo esco lar” cap it a list a  

o  “educando”,  quando ,  na verdade,  o  “produto” é a  fo rça de t raba lho . 

Uma mercador ia “espec ia l”,  dot ada de ambiva lênc ia:  va lo r  de uso e 

va lo r  de t roca.  Suje it a  a  d inâmica de  um mercado  espec íf ico :  o  

mercado  de t raba lho .  Não é o “educando que se ut iliza de algo  pela  

vida a fo ra”,  mas o  mercado  de t raba lho ,  gov ernado  pelos int eresses e 

demandas do  capit a l,  é  que se ut il iza do  “educando  pela [acumulação] 

a fo ra”,  po r est e necess it ar  sobreviver  da expropr iação  de 

“sobret raba lho”.  Est as fo r mulações cr ít icas à int erpret ação  de Paro já  

reve lam,  nos parece,  a  mater ia l idade do  t raba lho  pedagógico  na  

soc iedade cap it a l ist a  do conhec imento.  

85 O que comprova a t ese da opção po lít ica da quant idade em 

det r imento da qualidade,  nas po lít icas educac iona is contemporâneas  

e,  po rt anto ,  na produção  e apropr iação  soc ia l de conhec iment os.  Desde 

logo  é impor t ante fr isar  que não  se concorda com a t ese de 

responsabi l izar  a  EAD pe la po lít ica de precar ização  e desva lo r ização  

do  t raba lho  pedagógico .  Entendemos que qua lquer  moda lidade de 

educação  que se su je it e  à  reprodução metabó lica do  cap it a l não  há  

como escapar  dest a dinâmica.  Dest a fo rma,  não  cremos que se ja  

razoáve l responsabil izá - la pe lo  apro fundamento  da desqua lif icação  e 

desva lo r ização  do  t raba lho  pedagóg ico .  É  a fo rma cap it a l ist a  de 

reproduz ir  a  sociedade,  inc lus ive a própr ia EAD,  o  m otor  desses fatos,  

que jamais poderá encont rar  so lução  nest a ordem soc ia l.  

86 Ver ,  po r exemplo ,  as obras de PERRENOUD (1999) e RAMOS 

(2001) .  

87.  Nos escr it o s foucau lt ianos a pós -modernidade inst aura seu impér io 

e o  capit a lismo  desaparece.  Foucau lt  descons ide ra de fo r ma abso lut a 

a cat egor ia t raba lho  humano  e elege d iversas outras cat egor ias com as 

qua is const ró i suas invest igações.  A est as cat egor ias são  assoc iadas 

d iversas fo r mas de vio lênc ia e do minação , que inc idem sobre o  co rpo. 

Suas t eo r ias não  de ixam de ser  uma t ent at iva de exp l icar  a  ser vidão 

vo luntár ia na modernidade pe lo  processo de docilização  dos co rpos.  

Out ra é a  visão  de Haber mas.  Para est e fi ló so fo  o pr inc ipa l problema 
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é o  das razões reguladoras das int erações socia is.  Porque elas  

d iscr iminam,  co lonizam e segregam o  mundo  da vida,  submetendo  as 

ações humanas à func io na l idade s ist êmica de do is subs ist emas da 

moder nidade:  o  poder  e o  dinhe iro .  Ta l co lonização  turva ou elimina  

a t ransparênc ias dos diá logos ent re suje it o s.  Com isso  t ende a obst ruir  

o  ent end imento  ent re su je ito s na int eração  socia l –est a é a 

int erpret ação  de Haber mas em O discurso f i losóf ico da modernidade .  

Em Haber mas o  que é posto  em quest ão  não são  as prát icas soc ia is  

objet ivas,  mas a do minação  dos discursos que se apoderam da 

inst it uc iona l ização  das prát icas soc ia is,  processando  raciona lmente a 

leg it imidade dessa dominação . Com is to,  as relações de poder se 

est ruturam nos int erst íc ios da sociedade:  no mundo  cot id iano  e na 

int imidade.  A expansão  do  poder  disc ip l inar ,  que vem à tona na 

moder nidade,  se processa desde a mic rocapilar idades das re lações 

soc ia is.  Por exemplo :  o  uso  da palavra,  da socia l ização  das cr ianças 

nas inst it u ições famil iares e  esco lares,  onde se processa a aqu is ição 

da linguagem,  cont ro lada pe lo  adu lto .  Adu lto que já  fo i submet ido  ao 

mesmo processo  de socia lização  anter io r,  processo  que parece natural 

e  não  t er  or igem.  De qualquer  fo rma é o que embala e fo r mata os 

sent idos e percepções do co rpo humano .  

A pa lavra,  como mo mento o r ig inár io  da socia l ização , é concebida  

como su je ito  que suje it a  e  captura o ind iv íduo ,  simult aneamente,  no 

seu nascedouro inst it uc iona l,  qua lquer  que se ja e le,  enredando -o para 

sempre.  Dest it u ído  de soc iabil idade o  ser  humano  se reduz a corpo 

o rgânico .  As prát icas d iscurs ivas,  como toda sociabi l id ade,  

const it uem- se em verdade iras redes de dominação  da rac iona l idade  

moder na.  Redes sem cent ro  de poder ,  pelo  menos invis íve l à  

consc iênc ia.  Redes que envo lvem pensamento e ser ,  co rpo e alma,  

imposs ibi l it ando  qua lquer  t ranscendênc ia.  Não  havendo  qua lquer  

hipó tese de escapar  dessa t rama.  

A angúst ia  s imbó l ica da “ga io la de fer ro” de Weber  jamais fo i t ão bem 

desenhada co mo nest a caract er ização da func iona lidade das 

inst it u ições tot ais,  onde se desenvo lvem as t ecno log ias moder nas de  

poder.  Daí uma das razões d e se apontar  para uma pós - modernidade 

em vez de um pós-cap it a lismo .  

O problema não  é mais a  exp lo ração  da empresa cap it a l ist a  e  o  Est ado 

de igua l t eor ,  leg it imados pe la democrac ia representat iva.  O problema 

não  é mais a  misér ia soc ia l,  econô mica e cu ltura l  decorrente da 

propr iedade pr ivada dos meios de produção . O problema não  é mais o  

exerc íc io  p leno  das liberdades obst ruído  pelo  cap it a lismo ,  mas a  

Razão .  São  as fo r mas ou prát icas rac iona is  de pensamento  na 

moder nidade que det erminam as fo rmas de soc iabil i dade e não  a 

d ia lét ica ent re ser  e  pensamento.  

Os escr it o s foucau lt ianos ganharam adesão  porque além do  sedutor 

mode lo  arqueo lóg ico  de abordar  a  histór ia –o r igo r  com que se esco lhe  
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e se t raba lha os discur sos ligados à ins t it uc iona l ização  das prát icas  

soc ia is,  tornando  vis íve l t oda t rama e montagem das re lações de poder 

na arqu it etura da modernidade –a const rução  das alt ernat ivas ao 

cap it a lismo ,  no  seu t empo ,  fo i abort ada pe lo  st alin ismo  e pe las fo rças  

do cap it a l.  A derrot a dos movimentos revo luc io nár ios no  sécu lo  vint e,  

macu lados pe la queda do  Muro  de Ber lim e pe las at roc idades do  

st alin is mo ,  de ixaram em ru ínas os referenc ia is jacobino s que 

emerg ir am no  sécu lo  dezo ito .  Mas isto ,  só reve la que a d ia lét ica ent re 

ser  e  pensamento é histó r ica e não o seu fim.  M as a abordagem 

foucau lt iana obst ruiu todas as razões para se manter  viva as chamas  

da histó r ia.  Est as razões para est a abordagem não  passam de cont ra 

d iscursos movidos pe la vontade de poder.  

88 Ver a obra de George Lichthe im (1970)  Los orígenes del  social ismo. 

89 Desde o  sécu lo  XVIII e  já  adent rando  o  sécu lo  XXI.  Nest e na fo rma 

da globa lização  do  capit a l e  sob a máscara da ideo log ia cap it a list a  da 

pós-modernidade (Jameson:  1997) .  

90 O ponto de vist a de Marx em nada se assemelha à visão  de Bacon e 

Newton sobre a dominação  da natureza,  apresentada por  Capra no livro 

Ponto de Mutação.  

91 A ps icaná l ise freud iana,  ent re out ros enfoques,  superva lo r iza a 

d imensão  cultura l e  subest ima a int eração  pers ist ent e ent re o ser 

humano  e a natureza.  A cultura se manifest a com uma autonomia  

abso lut a e reduz toda divers i f icação  das fo r mas de sociabi l idad e ao 

det ermin ismo  cu ltura l.  I sso  é comum ent re as t eor ias soc ia is  que 

neg l igenc iam e se esqu ivam em enfrentar  a  problemát ica da gênese 

onto lóg ica do  ser  humano .  Essa neg l igênc ia t em consequênc ias 

import antes para a fi lo so fia,  a  lit eratura e as c iênc ias hum anas:  a  

subst it uição  da histór ia soc ia l pe lo  mito  fundador  como hipó tese para 

se pensar  o  “mundo  dos seres humanos”.  Esse des locamento  apro funda 

um problema soc iohistó r ico  no  capit a lis mo ,  t ende a perpetuar a  o rdem 

soc ia l que a l iena o  ser  humano ,  ao  mesmo t empo  em que desvit a liza 

as res ist ênc ias emanc ipató r ias e  desmobil iza as fo rças e a vontade que 

mo vem as t ransfo r mações soc ia is.  

92 A t eo r ia onto lóg ica do  ser socia l avançou s ignif icat ivamente na 

exp l icação  filo só fica e metodo lógica  do  metabo lismo  ent re ser 

humano  e natureza.  Const at a -se que o  mesmo não  se ver if ica no  plano 

das fo rmas secundár ias de sociabil idade.  Mas contamos com 

cont r ibu ições relevante como o pensamento de Gramsc i,  Haber mas,  

Gadamer ,  Perelman,  et c.  

93 As t eo r ias que d isco rdam desse postulado  mater ia l ist a  da histó r ia 

no r malmente aderem às t eses do pess imismo fi lo só fico . Part em da 

impo tênc ia do  ser  humano  ou da hipótese de um masoqu ismo  

int ransponíve l,  como dados do  pensamento , independentes da histó r ia.  

Para elas o  ser humano  est á dest inado  à dominação ,  se não fo r  pela  
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exp lo ração  cap it a list a  será po r  algum subst it uto  a alt ura,  a  razão 

inst rumenta l,  po r exemplo .  Port anto,  só rest a uma a lt er nat iva,  um 

pensamento ou pensamento único ,  t emos que nos adequar e nos 

confo rmar  ao capit a lismo  ou viver  na  angúst ia  e  na procrast inação . 

Apesar  de sua grandeza,  O Mal-Estar na Civi l ização  é  um protót ipo 

representat ivo  desse ponto de vist a,  o s escr it o s de Niet zsche e 

Foucau lt  t ambém.  

94 Apesar  de espaço e t empo  cons ist irem em cat egor ias a priori ,  pré-

exist ent e a  fo r mação  do  ser  socia l,  ist o  é,  ant er io r  ao  ato humano  do 

t raba lho  e da linguagem,  o  ser  socia l  no  seu devir  histó r ico  t em 

cond ições de reconst ruir  soc ia lmente t empo  e espaço sem demo lir  as 

est ruturas onto lóg icas do t empo  e do espaço , da fo rma como a Fís i ca  

ent ende t empo  e espaço .  O ser  socia l pode redesenhar  ou remode lar  

t empo  e espaço  dent ro  dos limit es histó r icos de sua sociabil idade,  mas  

nunca podendo  a lt erar  a est rutura natural dessas d imensões.  

95 Aqu i ind ica a necess idade de se desenvo lver  uma t eo r ia  e  filo so fia 

do  o lhar  humano .  

96 No mundo  do t raba lho  essa s it uação  muda radica lmente quando  se 

int roduz o inst rumento  de t raba lho .  Est e é det erminado  pe lo 

desenvo lvimento das fo rças produt ivas.  O inst rumento de t raba lho  não  

se resume apenas à maqu inar ia,  mas é t ambém o  conhec imento , as 

t ecno log ias,  as t écnicas de produção , as fo rmas de gest ão ; em s ínt ese,  

t udo o que envo lve o  “t raba lho  co rpora l e  o  t raba lho  int e lectua l”,  

confo rme concebem Gramsc i (1974)  e Sohn -Rethe l (2004) .  

97 Sobre essas caract er íst icas a t eo r ia onto lóg ica t em muito  a dizer.  

Elas se reve lam co mo uma das mais recentes fronteiras do  pensamento 

soc ia l e  só  recentemente vem se const it uindo  como linha de pesqu isa  

da t eor ia onto lóg ica do  ser  socia l.  

98 Esses conhec imentos se personif icam nos inst r umentos de t raba lho 

e em todas as fo r mas humanas percebidas pe los nossos sent idos.  O 

cap it a l,  at ravés do cont ro le do processo de t raba lho ,  é  uma re lação  

soc ia l que procura contro lar ,  ju st amente,  t al personif icação ,  para 

produzir  mercador ias.  

99 HABERMAS,  J.  –  O discurso f ilosóf ico da modernidade:  doze 

l ições .  São Paulo ,  Mart ins Fontes,  2000, p .  416 e 417,  Capítu lo  XI .  

100 Re levantes são as caract er izações da modernidade fe it a s por 

Haber mas (2000 e 2001)  e Boaventura de Sousa Santos (1997 e 2001).  

Ambos admit em essa par t icu lar idade,  a  mult ip licação  e divers if icação 

das es feras soc ia is e  das fo r mas de sociabi l idade –Po lany (2000)  

fo r mulou os seus contornos fundamenta is em 1944 – ,  mas a ausênc ia 

de uma perspect iva onto lóg ica fundamentada não  permit iu  exp licar ,  

t ão  claramente como Lukács (1979) ,  de onde e como se processam e  

est ruturam as co mplexidades soc ia is  na moder nidade.  Para t al 
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caract er ização  e les se apo iaram na histó ria das ide ias,  pr inc ipa lmente 

Boaventura e Po lany.  

101 Essa hipó tese t ransmit e a ide ia dos r isc os da t ess it ura socia l 

desaparecer  devido  ao seu esface lamento, o  que é uma imposs ib i l idade  

onto lóg ica.  

102 A t eor ia onto lóg ica desse processo d inâmico  não  descart a as 

cont ingênc ias,  fraturas e imprevistos apenas não  de ixa escapar  a  

cont inu idade e a histo r ic idade dos fatos socia is.  D iminu i  

sens ive lmente a hipó tese de o  mito  fundador  func io nar  como recurso 

exp l icat ivo  dos víncu lo s soc ia is.  Também a hipó tese da t eo r ia do  Big -

bem (GODELIER,  2001; STOCZKOWSKI, sem data de publicação ; e  

CARVALHO, 1997)  é post a ent re parênteses.  É  suspensa co mo prova 

do pensamento cient íf ico .  Ainda que admit ida t emporar iamente pe lo 

pensamento  a t eor ia onto lóg ica o lha co m desconfiança t a is hipó teses,  

per manecendo  de pront idão  e quest ionando  os r iscos de sua  

natura lização .  Com isso  ma ntém vivo  a necess idade do diá logo  e da 

comunicação , como “imperat ivos cat egóricos” do desenvo lvimento do 

pensamento moderno .  

103 Exerc íc io  que se conqu ist a com a ação  po lít ica.  

104 Por  is so ,  fa lar  no  cap it a lismo  em universa l ização  e acesso  da 

educação ,  da saúde,  do saneamento bás ico  é uma cont radição  em 

t ermos,  como diz Ar istót eles.  O máximo  que pode ocorrer  é  a  po lít ica 

populist a  de dist r ibu ição  de quotas para negros e para populações 

histo r icamente exc lu ídas do  exerc íc io  da liberdade no  t empo  livr e.  E 

mais,  essas co t as são  dist r ibu ídas ent re as facu ldades sem prest íg io  

acadêmico . Tenho  dúvidas se e las se rão dist r ibu ídas na mesma 

proporção  para os cursos de Med ic ina,  Dir e ito ,  Engenhar ia,  

Odonto log ia,  et c; o s cursos univers it ár io s franqueados às e lit es.  

105 Há uma d iferença enor me ent re fazer  amor  em pé,  de ba ixo  de uma 

árvore,  num ba ir ro  popular  e  fazer  amor  numa su ít e  pres idenc ia l.  Po r 

maio r  que se ja a  pa ixão ,  o  o rgasmo é d iferente em int ens idade e 

duração . Amor  combina co m liberdade,  Re ich nos ens inou.  

106 E ho je se quest iona t anto o papel dos Inst it utos Super io res de 

Educação . Na verdade,  eles vêm apenas ace lerar  o  processo de 

cer t ificação  de pro fesso res em massa par a cobr ir  t a l dé fic it .  

107 Que tomaram o  lugar  daqu ilo  que a t rad ição  compreend ia como 

habi l idades.  

108 Ver  E.  P.  Thompson -  O t empo ,  a  disc ip l ina do  t raba lho  e o 

cap it a lismo .  In:  Thomaz T.  da Silva (o rg) Trabalho, Educação e 

Prát ica Social:  por uma teoria da formação humana .  Po rto  Alegre:  

Ar t es Méd icas,  1991; ver  t ambém Miche l Foucau lt  -  Vigiar e Punir.  

Rio  de Jane iro :  Vozes,  1982.  
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109 O cap it a lismo  reso lveu parc ia lmente esse problema at ravés da 

d ivisão  t écnica do  t raba lho .  Cind indo  o  t raba lho  pedagógico  em do is 

mo mentos.  Um que se rest r inge a função  de e laboração  e fo rmulação 

do conhec imento e o out ro à execução  daquilo  que fo i e laborado 

previamente.  Como em toda e qualquer  unidade cap it a list a  de 

produção , as funções de e laboração  são melhores remuneradas do  que 

as funções de execução .  Isto  é,  exist em àqueles que são  pagos para 

pensar  e  aque les que são  pagos para executar  o  t raba lho  int e lectua l.  O 

pr imeiro  o cap it a lismo  deno mina de pesqu isador  e o  segundo  de 

docente ou pro fesso r .  Ass im é leg it imada  rac iona lmente a d ist r ibu ição 

do poder e das r iquezas no  âmbito  das inst it u ições de ens ino ,  nas 

soc iedades cap it a list as dependentes.  

110 Todas as edito ras parecem se o rquest rar ideo log icamente na 

d ivu lgação  das ide ias e  va lo res que propagam a prát ica pedagóg ica  

como cat egor ia fundante de um novo  t empo ,  aquele em que as  

facu ldades de Pedagogia e Licenc iaturas são  t ransfo r madas em esco las 

t écnicas de fo r mação  pro fiss io na l –  a  ideo log ia das inst it u ições 

pr ivadas.  A cat egor ia prát ica pedagóg ica,  o  discurso  da fa lsa 

d ico tomia ent re t eo r ia e  prát ica,  ent re os fundamentos e as t écnicas 

pedagógicas é o  engodo  enviesado  por  onde se est rutura a “nova” 

soc iabi lidade da soc iedade [cap it a list a]  do  conhec imento.  

111 O t exto que ana lisaremos é int it u lado  O trabalho como processo de 

autoconstrução humana .  Fo i escr it o  pe la pro fesso ra Edna Ber to ldo . 

Representa a Unidade 1 e se est ende da pág ina 11 a 28.  

112 Concordando , sobretudo , com a concepção de Economia Po lít ica de 

Hege l (1976) ,  definida co mo campo  do conhec imento que estuda o 

“s ist ema de carênc ias”:  de aco rdo  com Hege l o  “s ist ema de carênc ias” 

é um dos mo mentos da sociedade c iv i l .  C ons ist e “na med iação  da 

carênc ia e na sat is fação  dos ind iv íduos pe lo  seu t raba lho  e pelo 

t raba lho  e sat is fação  de todos os out ros”.  O mo mento (b)  da sociedade  

c ivi l é  “a rea lidade do elemento  universa l de liberdade implíc it o  nest e 

s ist ema,  é  a  defesa da pr opr iedade pe la  ju st iça”.  O ú lt imo  mo mento 

refere-se às co rreções dos ant agonismos  congênitos das contrad ições 

de (a) e (b) : “a precaução cont ra o resíduo de cont ingênc ias dest es 

s ist emas e a de fesa dos int eresses par t icu lares co mo a lgo  de comum,  

pe la admin ist ração  e pela co rporação” (HEGEL,  1976,  p.  176) .  

Hegel de fine Economia Po lít ica co mo “a ciênc ia que nest e ponto de 

vist a t em o  seu ponto  de part ida ( na func iona lidade e rac io na l idade do 

s ist ema de carênc ias)  e  que,  po rt anto,  deve apresentar o movimento e  

o comportamento das massas em suas si tuações e relações qual i tat ivas 

e quant i tat ivas .  É  ela uma das c iênc ias que nos tempos modernos  

surg iram co m autonomia própr io .  Demonstra  o  seu desenvo lvimento 

como o pensamento  (cf.  Smit h,  Say,  Rica rdo)  /e/ descobre ,  na inf in it a  

mult ip lic idade de minúc ias que se lhe apresentam,  os princípios 

simples da matéria,  o  elemento concei tual  que os impele e dirige .  Se 



-  359  -  

                                                                                                                     
const it u i um fato r  de conc il iação  descobrir no domínio das carências  

esse re f lexo  de rac iona l idade  que pela natureza das coisas existe e  

atua ,  t ambém é esse,  inversamente,  o  domín io  onde o  int e lecto 

subjet ivo  e as opiniões de mora l abst rat a desa fogam a sua insat is fação  

e azedume mora l (e  nisto  reside o  int eresse de Mar x e Enge ls po r  est a 

c iênc ia)” (HEGEL,  1976, 1 77, gr ifos meus) .  

113 As at ividades ps icobio lóg icas do co rpo podem ser  cons ideradas 

“at ividade natura l”,  com autonomia em re lação  a vontade do  ser 

humano .  Desse t ipo  de at ividade est á ausente a t eleo log ia e a 

causa l idade,  po is possu i um metabo lismo  autônomo,  ind iferente ao 

cont ro le humano .  São  as necess idades  bio lóg icas que o  pres ide e 

o r ient a.  

114 ADORNO, T. –  Educação e Emanc ipação . São Paulo . Paz e Terra.  

1995,  pp. 155 –  168. 

115 Cons ideramos o complexo  psíqu ico  import ante para as ciênc ias 

humanas.  A moralidad e humana possu i um víncu lo  muito  fo rt e com os 

sent imentos que se desenvo lvem nesse complexo .  O bio lóg ico  é um 

complexo  autônomo.  Mas o  ps íqu ico  est á diret amente assoc iado  à 

cu ltura,  as visões de mundo  que se d ifundem nos contextos histó r icos.  

Cont ro lando  o u alimentando  est as se cond ic io na aque las.  O complexo 

ps íqu ico  é det erminado  pe la soc iedade,  da í decorre a sua impor t ânc ia  

para o  pro jeto emanc ipató r io  na modernidade.  A repressão  e a 

l iberdade inc idem sobre a sua d inâmica.  

116 Para muitos é a  est ét ica (HAUS ER,  2003) :  a  capac idade de dar 

fo r ma a natureza para exist ir .  Fo r ma que se c ircunscreve a um arco 

que abrange a fo r matação  de um inst rumento de t raba lho ,  um 

inst rumento  de caça,  admit e a ar ma de guerra,  at é  a  configuração  de 

uma música,  um quadro ou t exto  lit erár io .  Ass im,  o  que dist ingue o 

ser  humano  de out ros seres da natureza é a  sua capac idade est ét ica.  E 

mais,  e st a capac idade est á vincu lada,  o rganicamente,  ao  metabo lis mo  

ps ico lóg ico , a  sat is fação  psíqu ica do ser  humano . Lukács (1982) 

apro fundou essa pa r t icu lar idade da est ét ica em duas de suas obras:  na 

Est ét ica Mar xist a e em sua Est ét ica.  Na co leção  grandes soc ió logos da 

Edito ra Át ica,  há um pequeno  t exto que apro funda essa problemát ica  

da est ét ica (LUKÁCS,  G. - As bases ontológicas do pensamento e da 

at ividade do homem .  São  Paulo :  Át ica,  1978) .  

117 V it a is aqu i,  não  no  sent ido  bio lóg ico ,  como est amos concebendo, 

mas no  sent ido  socia l.  

118 I sto  é: (1) o  ser humano  é um ser  vivo  per t encente ao re ino  natural; 

(2) para exist ir ,  seu corpo  realiza um metabo lismo  p s icobio lóg ico 

(ps íqu ico  e bio lóg ico ) .  Tal metabo lismo  não  é complet amente 

autônomo da est rutura onto lóg ica do ser socia l que,  a lém da s ínt ese  

daque les metabo lismos,  t ambém os compreende.  Aque les  

metabo lismo s se diferenc iam histo r icamente do metabo lis mo  do ser 
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humano .  Exter io r ização  e int er io r ização  est ão vincu ladas 

o rganicamente a est rutura onto lóg ica do  ser  soc ia l (HAUSER,  2003, 

p .  13) .  São abso lut amente complementares como são os metabo lismo s 

do  co rpo  humano  e do  corpo  da natureza; (3)  A c l ivagem ent re co rpo 

humano  e co rpo natural não  s ignif ica a d issoc iação  ent re do is mundos, 

mas a d ivers idade metabó lica na unidade da est rutura onto lóg ica do 

ser  socia l.  

119 Mais uma vez,  vit a l s ignif ica soc ia l.  

120 V it a l aqu i é  equ iva lente àque le s ignificado  que est amos lhe 

at r ibu indo ,  equiva lente a at ividade natura l,  bio lóg ica.  Out ros seres da 

natureza são  incapazes de cr iar  fo r mas ; de les se fazem ausentes a 

capac idade est ét ica e o  desenvo lvimento histór ico  dessa capac idade,  

quando  os comparamos co m a autoconst rução  do  ser  hu mano ,  med iado 

pe lo  t raba lho .  

121 Os seres da natureza se reduzem a conservação  e a reprodução 

bio lóg ica,  não  são  capazes de,  após sat is fazer  as necess idades  

exist enc ia is,  cr iarem at ividades naque les complexos soc ia is que geram 

o  sent imento  de liberdade humana.  At ividades que se desenvo lvem no 

p lano  da soc iabi lidade secundár ia:  a  ar t e  e  a  cu ltura; a  fi lo so fia e  a  

c iênc ia.  

122 As at ividades dos outros seres da natureza equ iva lem a at ividade 

bio lóg ica do  ser  humano .  Ele possu i o  metabo lismo  bio lóg ico ,  mas o 

metabo lismo  ps ico lóg ico  é pouco  desenvo lvido  e,  em muitos seres da 

natureza,  inexist ent es,  agem apenas po r  conservação .  

123 Essa d imensão  da vontade,  em Marx,  est á assoc iada ao  metabo lis mo 

ps ico lóg ico ,  campo  dos dese jos,  do  gozo e do  prazer .  

124 O ser  humano  não  apenas atua est rat egicamente,  mas ava l ia  e  re flete 

sobre o ant es,  o  durante e os resu lt ados da sua ação , e isto  

comunicat ivamente.  Essa reflexão ,  quando  disc ip l inada e 

s ist emat izada,  se conver t e em aprend izado .  

125 “O ho mem faz da at ividade vit a l o  objeto  da vo ntade [gozo,  desejo,  

prazer  e  todos os afetos pert encentes ao  metabo lismo  ps íqu ico ]  e  da 

consc iênc ia” (NEAD,  2004,  p.  15) .  Vontade e consc iênc ia ocorrem nos  

processos int erat ivos,  po rt anto,  não  há dua lidade ent re t raba lho  e 

int eração .  

126 Nest a possibi l idade  é impor t ante cons iderar  a  part icu lar idade do 

t raba lho  pedagógico .  Em que med ida o  t raba lho  pedagógico ,  como 

“at ividade vit a l consc iente”,  cr ia  as poss ib i l idades para universa lizar  

não  só  dos su je ito s pedagóg icos,  porque a est es,  est a poss ibi l idade é  

ir re fut áve l,  mas dos seres humanos como um todo , a  humanidade co mo 

um todo? 

127 Aqu i const at a -se,  mais uma vez,  a  descons ideração  da dimensão 

ps icobio lóg ica e est ét ica.  
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128 Que necess idades? O ser  humano  amplia suas necess idades at ravés 

da sua autoconst rução ; inc lu s ive suas utopias,  sonhos e liberdade:  

“mas o  ho mem não  encont ra a música,  a  ar t e ,  entre outras 

necess idades,  prontas para seu desfrut e.  Essas objet ivações resu lt am 

de sua produção , de sua capacidade cr iadora” (NEAD,  2004, p .  16).  

Mas por que, ent ão , não a t r ibu ir  à  mesma impor t ânc ia onto lóg ica a 

essas objet ivações,  quando  cons ideramos a autoconst rução  humana? 

(ver  HELLER,  1986 e LUKÁCS,  1982) .  

129 Essa a fir mação  não  cond iz co m o  pensamento  de Marx.  Antes 

mesmo desse ant agonismo  já se produzia va lo r -de- t roca. Na Gréc ia 

ant iga a exist ênc ia da co merc ia l ização  no  Mar  Egeu,  med iada por  meio  

de t roca,  comprova a exist ênc ia de va lo r -de-t roca bem antes do 

confl it o  ent re cap it a l e  t raba lho  se est abe lecer .  

130 É  import ante chamar  a at enção  que a ide ia de Mandevi l le  sobre 

comodidades  se  aproxima daqu i lo  que Marx co mpreende por 

mercador ias.  É  verdade que as comodidades a que Mandevil le  se re fere 

t êm um s ignif icado  mais amplo  do que mercador ias.  Trat a -se de tudo 

aqu ilo  que pode proporcionar  confo r to  e sat is fação  ao  ser  humano ,  nas 

soc iedades indust r ia l izadas,  sem necessar iamente assumir  a  fo r ma  

daqu ilo  que Mar x chama de mercador ias.  As co modidades t ambém são  

objet ivações humanas.  

131 Como se vê,  o  própr io  Marx cons idera que o va lo r -de- t roca efet iva-

se bem antes das re lações ant a gônicas  ent re cap it a l e  t raba lho  se 

est abe lecer .  O va lo r -de-t roca se manifest a lá:  no  momento o r ig inár io :  

“no  metabo lismo  ho mem- natureza”.  

132 Achamo s que a Ideologia Alemã  é  um manuscr it o  com muit as 

lacunas só  superadas,  int egra lmente,  após os estudos que M arx 

rea lizou de 1863 em d iante.  E nest es estudos ele não  nos responde 

porque nunca se ded icou,  objet ivamente,  aos estudos sobre o 

enr iquec imento e va lo r ização  da fo rça de t raba lho .  Mas nos o ferece  

p ist as e  ind icações para isso .  Est e ensa io  é apenas uma pr i meira 

aproximação  ao estudo da va lo r ização  e enr iquec imento da fo rça de 

t raba lho .  Ass im deve ser  lido  e compreend ido .  Não  podemos nos exig ir  

mais do  que nos propomos rea lizar  nest e mo mento.  Mas diferente da 

Ideologia Alemã ,  não  queremos a just ar  as contas c om o  idea l ismo  ou 

qua lquer  mater ia l ismo .  Est es escr it o s são  apenas um degrau no  

programa de estudos que est amos rea lizando .  Uma pr imeira  

s ist emat ização  a part ir  da qual se sucederão out ras.  

133 Mercados sempre no  p lura l dado  a d ivers if icação  dos va lo res -de-

t roca,  desde sempre.  E  não podemos omit ir  o  mercado  de t raba lho .  

134 Nessa fo r mulação  exist e uma fi lo so fia do o lhar  que pode e prec isa 

ser  desenvo lvida.  

135 O ser  humano  pro jet a,  realiza uma re flexão  que precede e pres ide a 

ação .  Est e proced imento não  é exc lus ivo  dos atos do  t raba lho ,  mas se 
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põe em todos os atos humanos.  Lukács conc lu i ent ão  que ele é  a  

proto fo rma do ser socia l.  I sto  é,  é mode lo de práxis hum ana porque se 

faz presente como pos ic io namento do  “auto r consc iente” da práxis.  

136 Pr imeiro  gost ar ia  de subl inhar  que a vontade se faz presente no 

pro jeto.  No  ato de desenhar ,  imag inar .  E que o  ser humano  plane ja sua 

ação ,  reflet e ant es de ag ir .  Não  apenas  reflet e,  mas d ia loga co m o  

conhec imento  histo r icamente exist ent e e com aque le que se faz no 

presente,  isto  quer  dizer  que e le t em in t er locutores e,  po rt anto,  que 

com e les abre uma franca e aber t a comunicação .  O ser  humano  age 

comunicat ivamente,  int ersubjet ivamente.  Plane jar ,  pro jet ar  e executar 

ou agir  const it uem mo mentos espec íf icos no plano  da reflexão ,  da 

rac iona l idade cot id iana.  Envo lve pe lo menos a raciona l idade  

inst rumenta l,  aque la que adéqua os meios aos fins,  a  est rat égia e a  

f ina l idade dos seres hu manos,  e  a  racio na l idade co municat iva.  A 

t eo r ia weber iana e a t eo r ia cr ít ica  frankfur t ina concebem a 

rac iona l idade de modo  abst rato e idea l,  desvincu lada da práxis socia l,  

po r exemplo ,  do  por  t eleo lóg ico  do  t raba lho .  Trat am a rac iona lidade 

em s i,  sem qua lquer  det erminação  concret a.  O fato de associá - la ao 

cap it a lismo  não  reso lve a quest ão.  

137 E ant es de executá - la desencade ia - se,  digamos ass im,  todo um 

processo int erno  ao ser humano , par t icu lar mente de natureza 

ps icobio lóg ica e cognit iva,  dimensões  do co rpo e da consc iênc ia 

humana.  

138 Ana l isa e reflet e sobre o fazer ,  rea liza uma autoconsc iênc ia sobre 

o  objeto ,  conduz e o r ient a um processo  re flexivo ,  socia lmente.  

139 Imanente ao ser  humano ,  const it u ido ra do ser  humano ,  int r ínseco à 

at ividade vit a l humana.  

140 Fundamenta l t ambém é exp l icar  o  processo  cognit ivo e 

ps icobio lóg ico  na d ia lét ica t eleo log ia e causa l idade,  que t ambém est ão 

a í no  mo mento fundante do ser  socia l.  

141 Sobre a concepção  do  pro jeto  em Lukács,  a  reflexão  que precede e 

pres ide a ação ,  e la pode ser  enr iquec ida pe las t eor ias de p lane jamento 

de Matus (1987)  e Ur ibe Rivera (1995) .  

142 Não  são  dualidades l ingu íst icas,  oposições binár ias t a l como 

propost as por  Sassure:  dua lidades d iscurs ivas,  que operam na 

int e l ig ib il idade do  mundo  discurs ivo ,  são  dualidades d ia lét icas que 

procuram representar  e  dar  vis ib i l idade o  mundo  rea l.  

143 Esse desenvo lvimento é caract er izado  pe la imbr icação  de múlt ip las 

rac iona l idades.  Aqu i dest acamos duas:  a  rac iona l idade inst rumenta l e  

a  raciona lidade comunicat iva; ambas imanentes ao  me tabo lismo  da 

t eleo log ia ; embora Lukács enfat ize o  pr imeiro  t ipo  de rac iona l idade e 

Haber mas o  segundo .  Nossa hipó tese é que no  p lano  das soc iabi l idades 

pr imár ias,  no  mundo  do  t raba lho ,  predomina a rac iona l idade  

inst rumenta l complementada com a rac iona lidad e co municat iva.  No 
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p lano  das sociabi l idades secundár ias,  de out ros mundos d iversos do 

mundo  do t raba lho ,  inc lus ive o  mundo  da vida,  predomina a 

rac iona l idade comunicat iva,  mas complementada com a raciona l idade  

inst rumenta l.  

144 Possibi l idade onto lóg ica [obje t ividade  do  ser ]  contr ibu ição  de 

Lukács e comunicat iva [subjet ividade  do ser ]  contr ibu ição  de 

Haber mas.  

145 Em pr imeiro  lugar  cabe ressa lt ar  que esse é um enfoque de Lukács 

não  de Marx.  Mesmo admit indo  coerênc ia  na int erpret ação  lukács iana.  

146 Aqu i pode ser  exp lo rado e desenvo lvido toda uma t eo r ia sobre o 

(esboço  do)  o lhar  humano  que vis lumbra co m o  desabrochar  da 

metamorfose da ideação  em va lo r - de-uso . Dia lét ica que se 

c ircunscreve ao  jogo da t eleo log ia e da causa l idade que,  nest e caso, 

se faz no  âmbito  est ét ico  t ambém.  

147 Esse é apenas o  pr imeiro  mo mento do plane jamento s it uac iona l,  o  

mo mento  exp licat ivo .  Que é confund ido  pela visão  t radic iona l do  

p lane jamento , como demonst ra Matus (1993) ,  com o  plano , que é de 

carát er  mais amplo  e envo lve outros mo mentos:  no r mat ivo , 

est rat égico ,  t át ico -operaciona l.  

148 At ividade vit a l consc ientemente o r ient ada e comunicat ivamente 

d ia logada,  no  âmbito  de uma re flexiv idade d inâmica.  

149 No âmbito  da t ransfo r mação  objet iva.  Mesmo nest e caso não 

podemos descons iderar  ou remeter  a  um s egundo  plano  na hierarqu ia 

das rac iona l idades a est ét ica e a  ps ico log ia humanas.  

150 Po r  em movimento  o metabo lis mo  ent re ind iv íduos s ingu lares,  

int egrados ao que Marx chama de t raba lhador co let ivo  e natureza.  

151 A sua subjet ividade t ransfo r ma -se com o  su je it o  desse metabo lismo 

e int ercâmbio  ent re ser  humano  e natureza.  

152 Desencade ia -se um metabo lismo  onto lóg ico  ent re ser 

humano<=>natureza<=>ser  humano ,  at ravés da t e leo log ia e  

causa l idade post a.  

153 Complexos socia is at é ent ão inexist ent es passam a fazer  parte d o 

complexo  do  t raba lho ,  em função  da libe ração do  t empo  livr e.  Esferas  

soc ia is que,  para exist irem,  prec isam int egrar -se às exist ent es e 

desencadear  “enca ixes” d iversos (atos t eleo lóg icos que se ent re laçam 

const it u indo  a tot alidade soc ia l) :  desenvo lver ,  no  seu âmbito ,  

at ividades vit a is consc ientemente dir ig idas e comunicat ivamente 

d ia logadas,  dent ro  do  campo  da re flexiv idade.  At ividades de natureza 

s ingu lares,  com t e leo log ias e causa l idades espec íf icas.  De sér ies 

causa is par t icu lares.  Co mplexos soc ia is secu ndár ios,  mas vincu lados 

ao complexo  do t raba lho  o r ig inár io .  Exist em em Lukács duas fo r mas  

de pos ic io namento t eleo lóg ico ,  het erogêneas,  mas d ia let icamente 

ent re laçadas.  A pos ição  t eleo lóg ica secundár ia é  det er minada pe lo  
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desenvo lvimento da t eleo log ia pr imár ia.  O ret rocesso  dest a implica no  

recuo  daquela.  

154 Se Haber mas (1997,  p .  16 e segs)  exc lu i da es fera famil iar ,  “da 

int eração  no  se io  da famíl ia  / . . . /  [que é t ambém] o  meio  exist ent e de 

fo r mas rec íprocas de comport amento” ( ibidem,  p.  23) ,  a  raciona l idade 

inst rumenta l,  é  po rque desqua li fica a labora lidade do mést ica que  

envo lve inúmeras at ividades no  int er io r  da famíl ia ,  quando  se refere 

ao  “processo  de socia l ização” como processe que “susc it a” “a 

ind iv iduação  de um recém- nasc ido”.  Para Haber mas a et ic idade do  

processo  de socia l ização  e ind iv iduação  de um recém - nasc ido  

presc inde de qua lquer  fo r ma de rac io na l idade inst rumenta l,  desde as 

t écnicas méd icas e ped iát r icas at é os cuidados bás icos da famíl ia  co m 

o  recém-nasc ido .  

155 Antes mesmo de Marx d iversos pensadore s já  haviam enunc iado  t al 

proposição ,  como os fis io crat as,  mercant il ist as,  economist as 

po lít icos.  

156 P lane jado  para sat is fazer  as necess idades bás icas do  ser humano. 

Mas o  desenvo lvimento  da t eor ia do  plane jamento  socia l impede o 

emprego  adequado do  seu signif icado .  Ele é confund ido  com a ide ia 

de pro jeto .  

157 Efet iva-se uma concent ração  e cent ralização  da s r iquezas e do poder 

dos capit a list as,  em det r imento  do  empobrec imento dos t raba lhadores 

assa lar iados.  

158 Se cons iderar mos educação  como processo  de fo r mação  humana, 

nos t ermos da filo so fia hege l iana de Iena ,  confo r me a int erpret ação  de 

Haber mas,  podemos desenvo lver  uma aná lise das sér ies causa is ent re 

t raba lho  humano  e fo r mação  humana no  “processo  de autoconst rução 

humana”.  

159 Rac iona l idade co municat iva,  nest e caso,  não  se reduz aos atos de 

fa la.  É  mais ampla que t a is atos.  No t raba lho  pedagóg ico  a le it ura é,  

po r exemplo ,  uma conversa ent re le it o r  e  escr it o r sem o  uso da fa la.  

Os exerc íc ios ou at ividades pedagóg icas rea lizadas pe lo s d iscentes 

t ambém se e fet ivam rac iona lidade co municat iva,  mas não  usa,  nest a 

at ividade que desenvo lve,  o  recurso  da fa la.  

160 Lukács caract er iza est e mode lo  de est rutura or ig inár ia do t raba lho 

humano .  

161 I sso se nos at ermos ao  espaço da sala de au la,  mo mento do encontro 

d idát ico -pedagógico ,  ent re docente e discente.  Na verdade,  o  t raba lho 

pedagógico  t em do is mo mentos bem d ist intos.  Aq ue le onde o docente 

ass ina o  cont rato de t raba lho  e vende a sua fo rça de t raba lho ,  po r um 

sa lár io  ou hora aula.  Nesse mo mento  o  docente é um t raba lhador 

assa lar iado  como out ro qualquer .  As re lações de poder e dominação  

são  c laras quando  se co mpreende que a  r egra do  capit a l é  a  de reduz ir  

o  máximo  poss íve l o  va lo r  da fo rça de t raba lho  em det r imento de um 
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maior  t empo  poss íve l ded icado  à jo rnada de t raba lho .  Quanto  mais  

t empo  o docente fo r  cont ido  na inst it u ição  esco lar  maio r  é  a  t endênc ia 

de d iminu ir  o  preço  de sua fo rça de t raba lho ,  enquanto  ele est iver  

ocupado  em at ividades re lac io nadas à  administ ração  educac iona l,  

d iret a e/ou ind iret amente.  Aqu i as re lações de contro le e poder  são 

det erminadas pe la admin ist ração  na fo r ma soc ia l do  d ireto r,  

coordenador  pedagógico ,  inspeto r  de turno ,  et c.  Mas as re lações de 

poder são  afrouxadas no  espaço  da sa la de au la onde o  docente t em o 

cont ro le do processo pedagógico . No espaço  da sala de aula o  contro le  

é ind ir eto  via curr ícu lo ,  p lane jamento  de conteúdos e ens ino ,  método  

de ens ino  e aprend izagem,  et c.  É  aqui onde a fo rça de t raba lho  docente 

t em um campo  enor me de exercer  seu pro jeto  de emanc ipação 

ind iv idua l e  co let ivo  e,  por isso ,  onde se t rava a lut a maio r  ent re 

cap it a l educac iona l e  t raba lho  pedagógico .  

162 Est amos fa lando  em pr imaz ia,  preponderânc ia.  Não se desconhece 

a int ersubjet ividade na es fera da sociabi l idade pr imár ia.  

163 Po rt anto,  um mode lo  universa l da at ividade humana.  

164 Lukács pr io r iza a soc iabi l idade pr imár ia e a  rac iona l idade 

t eleo lóg ica,  não  aborda outras rac iona l idades,  não  cons ist ia  em seu  

objeto  de invest igação .  Mas admit e que  o ser  socia l representa um 

conjunto  de ind iv íduos em cooperação , aqui est á implíc it o  a 

rac iona l idade co municat iva.  E quem exp l ic it amente cons idera a 

rac iona l idade comunicat iva como co mponente da est rutura onto lóg ica 

do  ser socia l exc lu i a  sua exist ênc ia do  t raba lho  humano .  Inc lu í a  

d imensão  psicobio lóg ica a esse mode lo .  

165 O metabo lismo  ps icobio lóg ico  é aquela dinâmica que envo lve a 

produção e realização  das energ ias co rporais,  t anto fí s ico -químicas,  

que permit em o  corpo  humano  se reproduzir ,  quanto as energ ias 

ps íqu icas,  a  t rama da sat is fação  da lib ido ,  na dia lét ica freud iana,  ent re 

Id,  Ego , Superego .  

166 Como d iscut imos anter io rmente,  as injunções do  s ist ema cap it a l no 

t empo  livre submet em a d inâmica das at iv idades que se desenvo lvem 

nest es complexos,  at ravés do  seu metabo lismo ,  favorecendo  seu 

cont ro le.  Dest e modo  o complexo  da educação , da art e,  da música,  

ent re out ros complexos secundár ios,  são  “co lonizadas pe lo  s ist ema”.  

No fundo  é imprópr io  caract er izar  esse  processo  de dominação  do 

cap it a l sobre a soc iabi l idade secundár ia como “co lonização” porque a 

soc iabi lidade que se e fet iva no  complexo  da educação ,  da art e ,  da 

música,  ent re out ros complexos,  são,  t ambém,  de natureza cap it a list a ,  

a inda que apresente cont radições e lut as,  quando  se pos ic io nam cont ra 

sua subordinação  ao  capit a l.  

167 Note que nos atos do  t raba lho  pedagógico ,  ent re os su je itos 

pedagógicos (docentes e discentes) ; det er minados,  sim,  pe la d ia lét ica 

do  t raba lho  o r ig inár io ,  c ontem,  em s i,  a  rac iona l idade co municat iva.  
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Esta,  nest e t ipo  concreto de t raba lho ,  é  impresc ind íve l para sua 

e fet ivação .  

168 Lukács (op. cit .  1981, p .  9) adver t e que,  para Marx,  “fo ra do 

t raba lho  [da práxis humana o r ig inár ia] ,  não  há qua lquer  t eleo log ia”.  

Isto  quer  dizer  que nas at ividades que se desenvo lvem na soc iabi l idade 

secundár ia não  ocorrer ia t e leo log ia?  

169 A própr ia e laboração  de uma au la ou de um livro ,  uma t ese etc.  

exige que est abe leçamos um d iá logo  fecundo  com vár ios 

int er locutores.  Mesmo que se ja uma co municação  muda.  

170 I sso  apenas se ver if ica ent re os docentes,  na cond ição  ps ico lóg ica 

dos produto res ou t ransmisso res do conhec imento . Não  ocorre para o 

co rpo discente,  o  que torna parc ia l a  proposição  de Lukács e acentua 

os limit es da envergadura do mode lo  do t raba lho  humano .  

171 Nesse part icu lar  a  at ividade do docente se confunde com a at ividade 

de jo rna list a ,  que é bas icamente in fo r mar  ou not ic iar  um 

acontec imento.  

172 Mas uma fo r mulação  ind icat iva para cont r ibu ir  para a filo so fia do 

o lhar .  

173 Ber to ldo ,  ent re out ros pesqu isadores da educação ,  parecem reduz ir 

o  t raba lho  pedagóg ico  a ens ino ,  a  au la.  De ixam de t rat ar  das 

t empora lidades múlt ip las do  t raba lho  pedagógico .  

174 Mas a ler t amos antes que essa “e laboração” é caract er izada não só 

pe la t e leo log ia,  que pr edomina a comunicabi l idade.  E  que est a não 

func io na,  onto log icamente,  nos mesmos  t ermos em que func io na o  

metabo lismo  do  t raba lho  humano .  

175 Opera uma ação  reflexiva sobre s i mesmo,  co loca -se como objeto 

do  seu pensamento .. .  

176 O que implica em um t ipo  espec íf ico  de rac iona l idade:  a 

rac iona l idade t e leo lóg ica,  fina l íst ica,  est rat égica ou inst rumenta l.  

177 Cons iderada por  Haber mas como rac iona lidade co municat iva.  

178 Prova disso  é a  hegel ização  de Marx rea lizada pe lo  Grupo Kr is is 

quando ,  na aná lise do t raba lho  abst rato o conver t e em t raba lho  

concreto ,  a  part ir  de uma re le it ura da t eo r ia do  fet ichis mo  e de uma 

supost a inversão da real idade  e  não de uma supost a mist if icação ou 

interpretação invert ida da real idade .  O que diferenc iar ia uma 

int erpret ação  exotér ica e eso t ér ica de Marx.  É  o  que propõe a rele it ura 

de Marx por Rober t  Kurz,  abraçada por mar xist as bras i le iros sem uma 

cr ít ica necessár ia (ver  ANSELM JAPPE,  2006) .  

179 Eu dir ia  que essa objet ivaç ão  pode ser previst a,  mas não  prescr ita.  

Ela guarda uma autonomia embut ida  no própr io  processo de 

objet ivação  que impede e nega o  cont ro le rac iona l t ot al sobre a ação 

humana,  de ixando  margem para o  cont ingente e o  imprevisto .  O 
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processo de objet ivação  não  ocorre sob o  tot al cont ro le da vontade 

humana e,  consequentemente,  fug indo  a qua lquer  previsão  estocást ica.  

Embora a objet ivação  se ja um fato  decorrente da int ervenção  do  ser 

humano  na natureza para sat is fazer  as necess idades ps icobio lóg icas,  

dent ro do mode lo  bás ico  ou pr imár io  do t raba lho  humano  or ig inár io ,  

e la co mport a elementos da rac iona l idade comunicat iva.  É  bo m lembrar  

que a prévia ideação  é um mo mento bruto da previsão ,  t al co mo 

proposto  pela t eo r ia soc ia l e  fi lo só fica do  plane jamento s it uac iona l e  

comunicat ivo  –que fo i de f in ido  como a ação  o r ient ada 

s ist emat icamente para se adiantar  aos fatos,  dando  direc iona lidade ao 

curso  das ações humanas– ,  mas co mo projeção ,  configuração ,  imagem 

de um desenho  que pret ende ser  mater ia l izado  ou objet ivado  no t empo .  

Tudo isso  é pert inente apenas se nos  rest r ing ir mos à concepção 

lukacs iana da sociabi l idade pr imár ia,  dominada pe lo  metabo lismo  

ps icobio lóg ico  do corpo humano  (Ver Agnes He ller  -  Teoría de las 

necesidades en Marx .  Barce lona.  Provença,  2ª edição .  1986).  No plano 

da soc iabi l idade secundár ia a  propos ição  de Berto ldo  perde fo rça 

demonst rat iva.  Nest e p lano ,  realmente,  a  objet ivação  passa po r 

processos subjet ivos inconto rnáve is,  abso lut amente diferente da 

soc iabi lidade pr imár ia,  po is est á suje it a  ao livre arbít r i o  e à liberdade 

de int erpret ação dos su je ito s implicados.  A objet ivação  do processo 

de t raba lho  depende muito da vontade do ser humano ,  do ju lgamento, 

da persuasão ,  dos laços de compro missos ,  ent re outros fatos.  As ações 

no  p lano  secundár io  se rea lizam num t empo-espaço  diferenc iado ,  as 

objet ivações não  est ão  relac io nadas às cond ições vit a is do  ser  

humano .  Pressupõe que est as já  est e jam sat is fe it a s.  As ações no  plano 

secundár io  abrem- se às necess idades est ét icas e contemplat ivas,  e  

mesmo int e lectua is e  cognit ivas.  

180 Por quê e em que contextos e sit uações essa “d irec io na l idade” não 

se sust ent a?  

181 Ber to ldo  aqui nega o  que afir ma ou pergunta ant er io r mente.  

182 Vê-se o quanto est á confuso  a exp lic it ação  da relação  entre 

educação  e t raba lho .  Pr imeiro  há uma a fir maçã o ,  fato  que já  

cr it icamos.  Agora uma negação . Perguntamos:  mas o t raba lho  

pedagógico  ou educat ivo  não  é uma fo r ma de mater ia l ização  de 

t raba lho  humano  abst rato?  

183 C laus Offe –  Part idos Pol í t icos y Nuevos Movimientos Sociales .  

Madr id:  S ist ema,  1988.  

184 O problema dest a “desc ida às ra ízes onto lóg icas da educação” 

parece mais um desfi lade iro  que nunca  chega ao  chão .  E  se não  se 

chega ao  chão , imposs íve l t rat ar  das raízes que poss ive lmente exist am.  

Asser t ivas como est as aparecem inúmeras vezes em toda obra .  E não 

t em como ser  diferente,  uma vez que o  t raba lho  a que Berto ldo  t raba lha  

em seu t exto é o t raba lho  abst rato.  Coerente com a concepção  de 
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t raba lho  desenvo lvida pe lo  própr io  Lukács em sua Ontologia do ser 

social .  No cap ítulo  O Trabalho  Lukács se refere  ao t raba lho  abst rato 

de d iversas fo rmas e ao  longo  de todo o  cap ítu lo .  O própr io  processo 

de t raba lho  que toma como re ferênc ia de O Capital  de Marx para 

in ic iar  sua aná l ise da d ia lét ica t e leo log ia  e causa lidade é ancorado  em 

hipó tese abst rat a e  não concre t a.   

185 Ver  os estudos de Custódio  Lu ís S.  de Almeida (2002)  a esse 

respe ito .  

186 Aqu i Ber to ldo  confunde p lane jamento com pro jeto  e est e com 

“p lano  de ideação” (Ver  Matus,  1987).  

187 A educação não se reduz a visão  de Durkhe im.  Que a concebe como 

t ransmissão  da  cultura histo r icamente acumulada,  de uma geração  a 

out ra.  Est a visão  não  se propõe a abarcar  a educação como tot alidade 

soc ia l.  I sto  é,  como componente do gênero  humano ,  do “t raba lho  

soc ia l t ot al”.  E  vê - la  nesse sent ido  ontológ ico  é fundamenta l po rque 

t ambém na educação  se faz presente a d ia lét ica do  t raba lho .  A 

educação ,  no  sent ido  amplo  ou rest r it o ,  não  impor t a a fo rma co mo 

concebida,  bem co mo qua lquer  complexo  socia l,  nos t ermos da 

onto log ia concebida por  Lukács,  não  pode escapar  ao  pos ic io namento 

t eleo lóg ico  dos suje ito s pedagógicos.  

188 Também não  é razoáve l,  arbit rar iamente,  po r uma at ividade mental,  

e  at ravés de rac ioc ínio  lóg ico ,  t ransfo rmar  o  abst rato em concreto.  

Med iante est e art if íc io ,  ao contrár io  de se invest igar  o  concreto 

invest iga-se o  seu s imulacro :  o  abst rato t ravest ido  de concreto .  O que 

é comum ent re os pos ic io namentos t eó r icos dos part ic ipantes do Grupo 

Kr is is (2003) ,  como Rober t  Kurz (1991, 1994,  1998)  e Anse lm Jappe 

(2006) ,  que a t ít ulo  de Marx t er  descober to,  com a t eo r ia soc ia l do 

fet ichismo ,  uma rea lidade inver t ida,  inver t em a concepção  de Marx de 

concreto e abst rato.  E cont rapõe uma abst ração menta l ( JAPPE,  p.  6) 

de uma abst ração real ( ib idem,  p.  34)  para redefinirem o  abst rato  como 

concreto .  O que é uma cont radição  em ter mos.  E  não se t rat a aqui de 

ader ir mos ao  “mar xismo  t radic io na l”,  mas manter  coerênc ia da 

perspect iva onto lóg ica de Lukács.   

189 O que est á pressuposto na ide ia de t raba lho  humano  é a re lação 

su je ito  versus  objeto,  ser  humano  versus  natureza,  que é o  mode lo  do 

t raba lho  manufature iro  ou fabr i l.  

190 O que é uma imposs ib i l idade onto lóg ica ser  su je ito  e objeto 

s imult aneamente.  Essa é uma cond ição  ps iqu iát r ica do  ser  humano , 

que caract er iza o  est ado  de loucura:  quando  o  ser  humano  dest ró i a  

rea lidade que exist e fo ra de s i.  

191 Nesse par t icu lar  Gramsc i,  dent ro  da ver t ent e marxist a,  por 

cent ra lizar  suas re flexões no âmbito  da filo so fia po lít ica contr ibu i  

s ignif icat ivamente para avançar  e  superar  esses limit es.  
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192 Tal ps ico log ia fo i propost a po r Gramsc i nos t extos em que se 

confrontava co m Bord iga.  Textos que aparecem no  Ordine Nuova.  

Gramsc i esc larece co mo o  processo de t raba lho  inf luenc ia a 

persona lidade do  t raba lhador .  Ele ident if ica um t ipo  de ps ico log ia que 

submete e adest ra os t raba lhadores as rot inas do  t raba lho .  Esse t ipo 

de ps ico log ia desenvo lve uma persona l idade suba lt er na.  Mas para 

Gramsc i exist e outra ps ico log ia inerente às funções dec iso ras das 

o rganizações que desenvo lvem a persona lidade de d ir igente.  Ele  

conce itua essa ps ico log ia co mo “ps ico log ia do  produtor”.  

193 Essa a fir mação  é quest ionáve l.  Se a causa lidade o ferece os recursos 

para uma ação  t eleo lóg ica consequente,  as t ecno log ias educac iona is 

são  na verdade os nexos causa is do  t raba lho  pedagógico .  A 

consc iênc ia não  pode ser  concebida como causa lidade porque não  é 

recurso , mas um dos co mponentes da est rutura onto lógica do  ser 

soc ia l.  

194 No âmbito  da sociabi l idade pr imár ia.  

195 Embora t enha reconhec ido  a complementar idade ent re t raba lho e 

l inguagem (HABERMAS,  1990)  

196 (Ver  HABERMAS,  2000, pp. 109 -119 e 1997,  pp.  41 –  42) .  

197 Ainda não  fo i demo nst rada,  caba lmente,  t al proposição. É 

import ante afir má- la,  mas mais s ignif icat ivo  para a ciênc ia é 

demonst rar a  const it uição  dessa gênese da educação .  

198 A soc iabi l idade secundár ia só  fo i poss íve l co m a produção de 

excedente econômico  e a cr iação  ou libe ração  de t empo  livre.  Todos 

os complexos da soc iabi l idade secundár ia  apenas são  poss íve is quando  

os seres humanos de ixaram de viver  pa ra sua exist ênc ia imed iat a e 

passaram a produzir  para viverem a liber dade e a fru ição .  Port anto,  o  

complexo  da educação  não  pode t er  or igem no  processo  de produção 

da exist ênc ia humana,  senão  fo ra de le.  

199 Qua l a  re lação  que passou a vigorar  ent re educação  e t raba lho 

quando  se fir mou a educação  esco lar izada?  

200 Então qual é  a  função  da educação no processo de rep rodução na 

soc iedade pr imit iva? E na sociedade moderna? Essa respost a não é t ão 

fác i l co mo parece na perspect iva onto lógica.  E , mesmo quando  se 

separou t raba lho  e capit a l,  a  educação não fo i est ancada,  não  deixou 

de se processar  no  “processo  de produção  da  vida soc ia l”.  Pe lo  

cont rár io ,  com a separação  ent re capit a l e  t raba lho  a educação  nesse  

processo passou a ser  “pontuada”, inves t igada e s ist emat izada pe los 

engenhe iros de produção e capit ão  de indúst r ia s (HODGSKIN,  1986)  

201 Não bast a afir mar  é preciso  demo nst rar  empir icamente esta 

postulação .  É preciso  apreender  o  fenômeno  educat ivo  do t raba lho  

pedagógico ,  dar vis ibi l idade às suas caract er íst icas e part icu lar idades,  

à  sua fo r ma e conteúdo  de ser .  E isto  não  pode ser  fe it o ,  
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metodo log icamente,  ana lisando -se as caract er íst icas do  t raba lho  

abst rato  ou t raba lho  em gera l,  a  não  ser  vio lentado as d imensões 

concret as de todo e qualquer  t raba lho  efet ivo , “at ividade humana  

sens íve l”.  Est e é um dos equ ívocos metodo lóg icos da argumentação 

de Berto ldo .  Apo iar -se nas caract er ís t icas abst rat as do t raba lho 

humano  para apreender  as caract er íst icas concret as do  t raba lho  

pedagógico  ou educat ivo ,  as at ividades rea lizadas po r  docentes,  

d iscentes,  pro fesso res,  educadores,  ou todas as fo rmas concret as,  

soc ia is,  de apropr iação  de co nhec imentos (parat anto,  é  necessár io  

conce ituar  a  cat egor ia estudo e pesqu isa) .  Cer t amente as 

caract er íst icas do  t raba lho  abst rato  estão  presentes na e laboração 

lukács iana do  “mo mento o r ig inár io  do  t raba lho  humano”,  mas e las não  

devem ser  cons ideradas ar bi t rar iamente para se fazer  a fer ições acerca  

do  t raba lho  concreto : o  t raba lho  pedagógico  que se rea l iza nas  

inst it u ições de ens ino  (s ist ema de socia lização  de conhec imentos) .  

202 Esse postulado  não  demonst ra a afir mação  anter io r .  

203 Para sermos r igo rosos a educação não surge do homem t raba lhando, 

mas no  t empo  livr e cr iado  pe lo  desenvo lvimento das fo rças 

produt ivas.  A educação ,  enquanto  um fenô meno  socia l,  se fo r ja e  

desenvo lve nesse t empo .  Fora do  t empo  de t raba lho  soc ia lmente 

necessár io .  Na modernidade a educação  será evo lvida,  t anto  quanto 

poss íve l,  na d inâmica do  metabo lismo  do cap it a l,  do  sist ema do 

cap it a l,  t ão  logo as relações educat ivas se jam post as dent ro  da jo rnada  

de t raba lho  e do assa lar iamento . Sendo  defin ido  por le i.  

204 O ser humano  não t em qua lquer  part e ino rgânica ou minera l,  ver 

Lessa:  Onto log ia do  ser  soc ia l.  

205 Esse “saber” é um aprend izado  de natureza dist int a do  saber 

rea lizado  pe lo  fenô meno  educat ivo .  Este é apreend ido  e socia l izado 

pe lo  t raba lho  pedagógico  vincu lado  à soc iabi l idade secundár ia.  

206 Ber to ldo  permanece pr is ione ira do  mode lo  kant iano  da t eor ia do 

conhec imento , cujo  axio ma,  o  imperat ivo  cat egór ico , é  a  det erminação 

do  pensamento  pela re lação  su je ito  versus  objeto.  

207 Mas esse aprend izado  não  cont r ibu i d iret a mente para o 

desenvo lvimento do rac ioc ínio  abst rato,  logo  para a autoconsc iênc ia,  

a  compreensão  do ser  humano  enquanto gênero . Tampouco  para o 

desenvo lvimento e autonomia int e lec tual operante no t raba lho  

pedagógico .  

208 Mas essa não  de ixa de ser  uma a fir maçã o  arbit rár ia ,  depende do 

conce ito  que se at r ibu i a  educação .  

209 Ent re out ros estudiosos dessa cat egor ia dest acam-se:  Nose lla,  

Arroyo ,  Saviani,  Kuenzer  et c.  
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210 No diá logo  cr ít ico  que realizamo s com Ber to ldo  (2002),  

ant er io rmente,  fizemo s um esc larec imento cr í t ico  sobre os equívocos 

t eó r icos que der ivam dessa equ iva lênc ia.  

211 Ut ilizo  gr ifo s meus como s ig la do  t ermo  gr ifos meus.  

212 Esse t ema int eressa ao  cap it a l po r  est ar relac io nado  à quali f icação 

de um dos componentes bás icos de sua composição  orgânica:  a  fo rça 

de t raba lho .  E  int eressa ao  t raba lho  pe la  int ens idade de exp lo ração  a 

que é histor icamente submet ido  pelos cap it a list as o u empresár ios ou 

empreendedores.  

213 De cu jas fo rmulações metodo lóg icas se  t em conhec imento  de suas 

ap licações no  Bras il  

214 A sua fo rmulação  do  t raba lho  como pr inc íp io  educat ivo .  

215 Ver o  t exto  “Para uma d iferenc iação  ep ist emo lóg ica ent re prát ica 

pedagógica e  t raba lho  pedagógico” nesse  caderno .  

216 Aqu i cabe uma obser vação :  não  é inst it uc iona l izando a 

pro fiss io na l ização  no  2º  e  3º  graus,  quando  se desve lar iam “o  que é 

t raba lho  no  Bras il,  quem são  os t raba lhadores,  exp l icar  as suas 

cond ições exist enc ia is,  most rando- lhes os seus d ire it o s garant idos e 

negados” (Franco :  1988) ,  que se conqu ist ará a Esco la de 2º  Grau como 

um “pro jeto  hegemônico  para a c lasse  t raba lhadora” (KUENZER,  

1985) .  

217 I sto  t ambém ocorreu com Poulantzas quando ,  por  exemplo ,  não 

ace itou a cent ralização  do  poder pelo  Est ado , t ampouco  a t ese que 

a fir ma ser  o  poder  difuso  na cap ilar idade da sociedade moderna.  

Poulantzas fo i obr igado ,  po r  essa d isco rdânc ia,  a  esc larecer  como o 

poder se est rutura na sociedade moderna,  e  chegou à ide ia de um poder  

nuclear ,  no  Est ado,  que se desdobra e se fo r t alece at ravés das re lações 

cot id ianas,  em micro  poderes,  por  vár ias  med iações (POULANTZAS,  

1985) .  

218 Nesses ar t igos já  se esboçam a lgumas re lações ent re o Sind icado e 

o  Part ido  Po lít ico  ou,  de mane ir a mais ampla,  ent re o Part ido  e a classe  

t raba lhadora.  Ne les fazem- se presentes  a impor t ânc ia que at r ibu irá 

mais ad iante à sociedade c iv il,  à  hegemonia e à  po lít ica co mo práxis 

humana.  

219 Est e ensa io  fo i escr it o  com a co laboração  da Pro fª Dr ª Sandra 

Reg ina Paz.  

220 De acordo com Albornoz (2000),  o  marco referenc ia l da pr imeira 

revo lução  indust r ia l dat a da cr iação  da máqu ina a vapor .  A segunda  

revo lução  decorreu do  processo  de indus t r ia lização ,  desenvo lvido  no  

sécu lo  XVIII ,  com a descober t a da elet r ic idade.  E  a t erceira é  de base  

microe let rônica.  Est a é engendrada pe los signif icat ivos avanços da 

c iênc ia e da t ecno log ia co mo pr inc ipa is meios de produção de bens e  

serviços.  Um aspecto import ante a cons iderar  é que a va lo r ização  da 
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c iênc ia e da t écnica é s imult aneamente a va lo r ização  do capit a l,  com 

o  fim de aumentar  os processos de exp lo ração  ampliada do  cap it a l,  ou 

se ja,  no  processo  de t raba lho  amplia -se a ext ração  da mais - va l ia  em 

sua fo rma abso lut a e relat iva (NEVES, 1999) .   

221 Três pr inc ipa is auto res dest acam o  va lo r  ind ispensáve l da educação 

para conso lidação  da chamada Sociedade do  Conhec imento : 

LYOTARD (1989)  A Cond ição  Pós -moderna,  SCHAFF (1995)  em seu 

l ivro  Sociedade Info r mát ica e CASTELL (2000) ,  Sociedade em Redes,  

V.  I.  

222 Import antes autores t êm ressa lt ado  o pape l dest rut ivo  da ciênc ia e 

da t écnica.  Dent re e les dest acam- se os da Esco la de Frankfur t :  Walt er  

Benjamim,  Adorno  & Horkhe imer ,  Marcuse e o t ardio  Haber mas.  

Mesmo não  fazendo  par t e da t rad ição  da esco la de Frankfur t ,  Hannah 

Arendt  t ambém ressa lt a  esse fato.  De acordo co m a auto ra a ciênc ia e  

a t écnica nos separam da cond ição  humana:  “/ . . . /  recentemente [diz]  a  

c iênc ia vem se es fo rçando  por  tornar  <ar t ific ia l> a vida,  po r cort ar o  

ú lt imo  laço  que to rna o  homem f i lho  da natureza.  A c iênc ia na 

t ent at iva de pro longar  a vida,  cr iando  fo rmas de reprodução  da vida 

humana,  faz o  ser humano  se to rnar  est ranho  à sua própr ia cond ição  

humana.  O desenvo lvimento  da c iênc ia  leva - nos a uma s it uação  de 

meros seres pass ivos d iante do  mundo  e das ‘grandezas’ que o  ‘mundo  

c ient íf ico ’ pode gerar” (ARENDT, 1991, p .  10) .  

223 A expressão  mund ia lização  do cap it a l se aproxima do que já  se 

to rnou senso  comum nas míd ias contemporâneas,  a era da 

Globa l ização .  Segundo  Chesna is (1996,  p .  17)  na sua obra 

Mund ia l ização  do Cap it a l,  o  t ermo  globa lização  t radu z a capac idade  

est rat égica de todo grande grupo o ligopo list a ,  vo lt ado  para a produção 

manufature ira ou para as pr inc ipa is at ividades de ser viços,  de adotar,  

por conta própr ia,  um enfoque e conduta “g lo ba is”.  Para esse auto r,  o  

mesmo va le,  na es fera f inance ira,  para as chamadas operações de 

arbit ragem.  A int egração  int ernac io na l  dos mercados finance iros 

resu lt a ,  sim,  da libera l ização  e desregu lamentação  que levam à  

aber tura dos mercados nac io na is e  per mit e sua int er ligação  em t empo 

rea l.  Mas,  base ia -se,  sobretudo,  em operações de arbit ragem fe it as 

pe los mais  impor t antes e mais int er nac io na l izados gestores de 

car t eiras de at ivos,  que dec idem sobre a int egração  ou exc lusão  de 

povos das “benesses das finanças de mercado”. Para Chesna is,  bast a 

pouca co isa para que um lugar  finance iramente “at raente” de ixe de sê -

lo  em quest ão  de dias e ,  de cert a fo rma,  migre em frações de segundos 

da órbit a  de um mercado  para out ro,  confer indo  mater ia l idade ao  que 

compreende co mo mund ia l ização  finance ira.  

224 O Banco  Mundia l,  no  que t ange as po lít icas educac io na is  t êm s ido 

um impor t ante int ervento r dest a mund ia l ização . Cr iado  em 1944 com 

o objet ivo  de apo iar  as nações sa ídas da guerra em cond ições 

economicamente desfavoráve is,  com mais de 50 anos de exist ênc ia,  o  
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Banco  Mundia l se t ransfo r mou em uma inst it u ição  est rat égica na 

reest ruturação  produt iva do  capit a lis mo e no desenvo lvimento dos 

a just es necessár ios à nova o rdem econômica.  E mbora o  seu cap it a l 

se ja composto pela par t ic ipação  de mais  de 170 países,  coube maio r  

poder  hegemônico  aos Est ados Unidos,  que desde a sua cr iação ,  obteve 

o  maio r  poder  de defin ição  dos invest imentos fe it o s po r essa 

inst it u ição  (OLIVEIRA,  2001,  p.  138 & MELO,  2005) .  

225 A t eor ia do capit a l humano  (TCH) surg iu nos Est ados Unidos na 

década de 50 com um grupo  de  estudos coordenado  por  Theodoro 

Schu lt z.  O pressuposto  dessa t eor ia é  que um acrésc imo  marg ina l de  

inst rução , t reinamento  e educação  produzem um acrésc imo  marg ina l  

na capac idade de produção. A disseminação  dessa ideo log ia 

const it u iu,  segundo  Fr igo t to  (199 8) ,  uma panace ia de so lução  das 

des igua ldades ent re os pa íses desenvo lvidos e subdesenvo lvidos e 

ent re os ind ivíduos.  No Brasil,  e la  adqu ir iu  impu lso  a part ir  do 

per íodo do “milagre econô mico”.  Para ent ender  os pressupostos da 

(TCH), ver  o  livro :  SCHULTZ,  T. (1995)  O va lo r  econômico  da 

educação .  Para uma aná l ise cr ít ica ver  os estudos de Fr igot to  (1998; 

2002) ; Olive ira (2001; 2003) .  

226 A propagação da ideo log ia do “aprender  a aprender”,  como slogan 

da Sociedade do Conhec imento , adquire  fo rça no campo  educac i ona l 

a  part ir  do documento  produzido  pe la UNESCO, BM e outras 

inst it u ições a part ir  da Conferênc ia Mund ia l sobre Educação para 

Todos. O relatór io  que sist emat izou t ais  pilares ficou conhec ido  com 

o  nome de Jacques De lo rs (1998) ,  sist emat izador  dest e ideár i o  

(DUARTE,  1991; MELO,  2004) .  Além de aprender  a aprender ,  como 

um dos pilares para educação  do futuro,  encont ram-se a aprender  a 

fazer ,  aprender  a conviver  e  aprender  a ser  (UNESCO, 2001).  

227 A lit eratura é ampla ao enfat izar  a  fo rmação  docente como 

pro fiss io na l ização  docente.  Est e aspecto marca a ênfase em to rnar  o  

educador  um pro fiss io na l,  como todos ranços que compreende ser  

“pro fiss io na l”.  I sto  é,  at ender  uma nor mat ividade e est á cond ic io n ado  

a lóg ica que regu la as pro fissões.  Dentre os auto res que abordam a  

pro fissão  docente dest acam-se os t raba lhos de NÓVOA, (1999) ; SHÖN 

(2000) ; PERRENOUD (1998, 2000 & 2002) ; TARDIF (2002) ,  ent re 

out ros.   Est es auto res,  ao enfat izarem a  pro fiss io na l ização  docente,  

de ixam de cons iderar  os processos que pro let ar izam a pro fissão  

docente.   

228 Newton Duart e (2001)  import ante estudioso  da t eor ia vigo t skiana e 

da ideo log ia do “aprender  a aprender”,  rea liza um estudo do 

s ignif icado  da apropr iação  dest e lema.  De aco rdo  com est e autor ,  a 

ra iz histó r ica dest e lema encont ra -se no  mo vimento esco lanovist a.  No 

atual contexto  passa por  um processo  de revigoramento  nos meio s 

educac io na is.  Est e lema preconiza que a esco la não  caber ia a  t arefa de 

t ransmit ir  o  saber  objet ivo ,  mas s im a de preparar  os ind iv íduos para 
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aprenderem aqu ilo  que de les fo r  exig ido  pelo  processo  de adaptação 

às a lienadas e a l ienantes re lações soc ia is que pres idem o  cap it a lismo  

contemporâneo .  Ainda,  segundo  o auto r o  núc leo  defin idor  dest e lema,  

res ide na desva lo r ização  do conhec imento e das fo rmas de t ransmissão 

do  saber  objet ivo ,  na d ilu ição  do  papel e  fina l idade da esco la em 

t ransmit ir  esses saberes,  na descaract er ização  do pape l do pro fesso r 

como a lguém que det ém um saber  a  ser  t ransmit ido  aos seus a lun os e 

na própr ia negação  do  ato de ens inar .  Ao  va lo r izar  o  autodidat ismo  e 

a fo r mas ind iv idua l izadas de aprender ,  med iada pe las t ecno log ias,  

d ispensa o  papel que assume o  pro fesso r como su je ito  relevante na 

produção e apropr iação  do conhec imento . Dest e modo ,  há um 

esvaz iamento  do  t raba lho  educat ivo  esco lar ,  t ransfo r mando  num mero 

processo  sem conteúdo , no  lugar  de ser  um caminho  para a fo rmação 

p lena dos ind ivíduos,  é  um inst rumento ideo lóg ico  dos est ratos 

dominantes para esvaz iar  a  educação  esco lar  dest inad a à maio r ia da  

população ,  enquanto  de out ro lado ,  são  buscadas fo r mas de 

apr imoramento  da fo r mação  dos est ratos pr ivi leg iados (DUARTE, 

2001,  p .  8 -9) .   

229 Queremos esc larecer  que não t emos qua lquer  preconce ito com a 

EAD,  não  somos arbit rar ia  e  infant ilmente cont ra est a moda lidade de  

educação  esco lar ,  mas sob a modernização cap it a list a  é  inquest ionáve l 

que ela contr ibu i muito  mais para reif icar  e fet ichizar ,  aumentar  a 

dominação  e exp lo ração  do t raba lho  pedagógico ,  do  que desenvo lver  

as vir tudes que a produção  e apropr iação  do conhec imento podem 

promover .  

230 A t emát ica da co mpetênc ia é ana l isada  de fo rma apro fundada por 

vár ios auto res,  dent re eles:  Ramos (2001) ; Kuenzer  (2001)  e Morato 

(2005) .  A competênc ia cons ist e em um conjunto de conhec imentos 

postos em ação  para reso lver  uma s i t uação  ou vár ias s it uações 

problemas.  Ser  “competente” nest es t er mos é saber  orquest rar de 

fo r ma s imult ânea e e f icaz os conhec imentos t át icos e operaciona is.   

Est e conce ito  nega o pr inc íp io  da humanidade por reduzir  o  ser 

humano  às dimensões adaptat ivas e inst rumenta is frent e aos processos 

de produção e apropr iação  do conhec imento.  A de dest acar que o 

parecer  01/2002 MEC (p. 28) adota o mode lo  de competênc ia para 

fo r mação  de pro fesso res.  Segundo o parecer : “a fo rmação  de 

pro fesso res deverá se o r ient ar  po r pr inc íp ios no rt eadores.  Dent re eles:  

a  competênc ia cons iderada co mo a capac idade de mo bil izar  múlt ip lo s 

recursos numa mesma s it uação ,  ent re os quais os conhec imentos 

adqu ir idos na reflexão  sobre as questões pedagógicas e aqueles 

const ru ídos na vida pro fiss io na l e  pessoa l possam cont r ibu ir  para 

responder  às d iferentes demandas das s it uações de t raba lho”.  Nos 

t ermos em que é imposto  o mode lo  de competênc ia,  o  su je ito  deve 

co locar  à  dispos ição  do  “Estado e das empresas educac io na is” todos 

o s conhec imentos adquir idos,  se ja na “sua vida pro fiss io na l e/ou 
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pessoa l”.  Torna - se,  como enfat iza Adorno  (1996) ,  um mero  mater ia l  

para ser  subjugado .  

231 O t ermo  Esclarec imento  que o ra ut ilizamos t em como referênc ia o 

mo vimento filo só fico  I lumin ist a do sécu lo  XVIII,  segundo  o  qual 

res ide na Razão  um poder emanc ipatór io ,  po r poss ibil it ar  ao ser 

humano  o  uso  de fo rma esc larec ida da mesma,  livr ando -se ass im,  do 

obscurant ismo ,  do  medo  e da ignorânc ia.  Não obst ante,  o  conce ito de 

Esc larec imento  nos t ermos em que é  apresentado  por  Kant  (1996) 

“co mo sa ída do  homem da menor  idade” é duramente cr it icada por 

Adorno  (1996)  em Dia lét ica do  Esc larec imento por encont ra -se 

subjugado ,  dest it u ído  de pr inc íp ios ét icos e mora is,  s implesmente 

vo lt ada para o  espír it o  de autoconser vação . È o  que enfat iza Adorno 

(1996,  p.  89) “a razão  esc larec ida é t ão  incapaz de encont rar  uma 

medida para graduar  um inst into em s i  mesmo e re lat ivamente aos 

demais,  como para o rdenar  o universo  em esferas”.  A razão que 

emanc ipa e a  mesma que domina.   

232 A expressão  ação t em fundamento diversas t eo r ias e  fi ló so fas 

soc ia is.  A t ít ulo  de ind icação  ind icamos  do is pensadores cé lebres do 

sécu lo  XX: Weber  e Haber mas.  Toda t rad ição  int erac ionist a 

amer icana,  inc lus ive Goffe,  fundamentam suas premissas nessa  

concepção  filo só fica.  O que não é diferente no caso de Hannah Arendt .  

Em seu magnum opus A cond ição  humana,  isto  fica c laro .  Nest e livro 

a auto ra exp lica t rês aspectos que compreende a vi ta  act iva ,  as 

at ividades humanas fundamenta is:  o  labor -  at ividade que co rre sponde 

ao  processo  bio lógico  do  co rpo  humano , cu jo  d inamismo espontâneo , 

metabo lismo  e eventua l dec l ín io ,  t em a ver  com as necess idades vit a is  

produzidas e int roduz idas no  processo  natural de reprodução  da vida.  

A cond ição  humana do  labor  é a própr ia vida.  O Traba lho -at ividade  

co rrespondente ao art ific ia l is mo  da exist ênc ia humana,  produz um 

mundo  de co isas,  nit idamente diferente de qua lquer  ambiente natural.  

E ,  a  ação-  única at ividade autent icamente humana por  rea lizar  ent re 

os seres humanos,  sem med iação  d as co isas ou qua lquer  mater ia l.  

Corresponde à cond ição  humana da p lura lidade,  o  fato  dos Seres 

Humanos e não  o Homem viver  na Terra e habit ar  o  Mundo . Não 

obst ante,  a  ação,  diferentemente do  labor  e do  t raba lho ,  t ranscende o 

sent ido  autoconservação , e o r ie nt a o ser  humano  para as vir tudes 

humanas de sua cond ição ,  segundo a qua l todos os aspectos dest a 

cond ição  t êm a lguma re lação  com a po l ít ica.  Para Arendt ,  todas as 

at ividades humanas são  cond ic io nadas pe lo  fato de que os homens  

vivem juntos; e  enfat iza que  a ação é a única que não  pode sequer ser 

imag inada fo ra da soc iedade dos ho mens (ARENDT,  1991,  p .  15 e 31).  

Ass im,  só  a ação  é prer rogat iva exc lus iva do homem.   Nenhum outro 

ser ,  natura l ou divino ,  é  capaz de ag ir  no  mundo .  Isto  é,  só  a ação 

depende int e iramente da const ante presença de out ros.  
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233 É import ante ressa lt ar  que não somos cont rár ios a impor t ânc ia da 

fo r mação  para o desenvo lvimento  pleno  do  ser humano , na cond ição  

de su je ito  pedagógico , mas s im,  as fo rmas e condições em que os 

docentes t êm que vivenc iarem para se qua li f icar .  Muitos depo is de 

int ensas jo rnadas de t raba lho  e em cond ições subumanas,  a lém de  

precár ias cond ições de sa lár io s são  obrigados a se qua l if icarem em 

cursos de “exce lênc ia duvidosa”.  

234 Adorno & Horkhe imer  em seu livro  Dia lét ica do  Esc larec imento 

(1996) ,  sist emat izaram pe la pr imeira vez o  conce ito  de Indúst r ia  

Cu ltura l.  Est es obser varam que um imenso  maqu in ismo  composto  por 

milhares de apare lhos de t ransmissão  e d ifusão  visava reproduz ir  um 

c lima confo r mist a e  dócil na mult idão  pa ss iva.  No  entanto ,  deixaram 

de observar  que a mass if icação  de det erminados pensamentos,  em uma 

det erminada época,  com determinados  fins  t ambém se dar  pe la 

indúst r ia  lit erár ia .  Aspectos que merece at enção  ao ana l isar mos a 

ideo log ia do  “aprender  a aprender” e  sua const ante publ ic ização  

at ravés de livros,  revist as,  per iód icos,  seminár ios e congressos.  

235Num contexto  em que se enfat iza a ext inção  da esco la,  o  t exto de 

Adorno  “Tabus acerca do mag ist ér io” de fo rma surpreendente,  

enfat iza o  pape l re levante que cump re a  esco la para a t ransfo r mação 

na soc iedade e a revisão  que est a inst it u ição  prec isa rea lizar .  No  dizer  

de Adorno :  “/ . . . /  Mas não  se deve  esquecer  que a chave da  

t ransfo rmação  dec is iva res ide na soc iedade e em sua re lação  com a  

esco la.  Contudo , nest e pla no ,  a  esco la não  é apenas objeto.  A minha  

geração vivenc iou o ret rocesso da humanidade à bar bár ie,  em seu 

sent ido  lit era l,  indescr it íve l e  verdade iro .  Est a é uma s it uação  em que 

se reve la o fracasso  de todas aquelas configurações para as quais ser ve 

a esco la.  Enquanto a sociedade gerar  a  barbár ie a  part ir  de s i mesma,  

a  esco la t em apenas cond ições mín imas  de res ist ir  a  isto .  Mas se a 

bar bár ie,  a  t err íve l so mbra sobre a nossa exist ênc ia,  é  ju st amente o 

cont rár io  da fo rmação  cultura l,  ent ão  a desbarbar ização  das pessoas 

ind iv idua lmente é muito  impor t ante.  A desbarbar ização  da 

humanidade é o  pressuposto  imed iato  da sobrevivênc ia.  Est e deve ser  

o  objet ivo  da esco la,  po r mais rest r it o s que se jam seu a lcance e suas 

poss ibi lidades.  E  para isto  e la prec isa l iber t ar -se dos t abus,  sob cu ja 

pressão  se reproduz a barbár ie“  ( ADORNO, 2003, p .  97).   

236 Para Xenofonte apud Jaeger  (1991,  p.  549)  “a base de todas as 

vir tudes,  equiva le a emanc ipar  a  razão  da t irania da natureza animal 

do  homem e a est abi l izar  o  impér io  lega l do  espír it o  sobre os inst intos.  

E ,  como para Sócrat es é  o  espir it ua l o  ve rdade iro  e u do homem”.   

237 Ao  disco rrer  sobre a fo r mação  grega cabe dest acar  a  figura de 

Sócrat es que segundo  Jaeger  (1996) to rnou -se o  eixo  da histó r ia da 

fo r mação  do homem grego .  Sócrat es,  segundo  o  auto r  fo i o  mais  

espantoso  fenô meno  pedagógico  da histó r ia do  Ocid ente.  A pecu liar  

grandeza de Sócrat es não  se pode med ir  pela pauta de um pensador 
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t eó r ico .  É  import ante encará - lo  como o  cr iador  de uma at it ude humana 

que define o apogeu de uma longa e labor iosa t rajetó r ia de liber t ação 

mora l do  Homem por  si própr io ,  e  qu e nada poder ia superar .  Sócrat es 

proclama o  evange lho  do  autodomínio  do  homem sobre s i mesmo e da 

“autarqu ia” da persona lidade mora l.  Segundo  (JEAGER,  1996, p .  512).  

A despe ito  do  autodomínio  e aut arquia  de s i mesmo,  fundando  no  

domín io  do Eu, se ja t alvez um aspecto que os educadores precisam 

aprender  com o  educador Sócrat es,  a fim de liber t a -se de todas as 

fo r mas que aniqu i lam o  potenc ia l de  proposição  em re lação  as 

po lít icas de fo r mação ,  est as ins ist em em tornar  os educadores meros 

escravos indefesos [ . . . ]  cr iaturas desprovidas de racioc ínio ,  a  mercê  

de qua lquer  engenhosa t ecnicamente poss íve l,  po r  mais mor t ífera que  

se ja (ARENDT,  1991,  p.  11) .  

238 Para Sócrat es o pressuposto do  processo  de aprend izagem era a 

d ia lét ica-  compreend ida co mo diá logo . Ass im era n ecessár io  a 

int eração  ent re suje ito s (mest re e aprend iz) ,  med iado  pela int ervenção 

quest ionadora do  mest re para que o  conhec imento  pudesse nascer  

( fases do  método  ironia e maiêut ica) .  Ao  contrár io  da pedagogia 

Socrát ica,  a  pedagogia do aprender  a aprender  d ispensa a necess idade  

da int ervenção  docente.  


