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RESUMO 

 

Este estudo tem como objeto a formação humana e como esta se apresenta nas obras de Marx, 

Engels e de alguns de seus intérpretes, mediante um processo educativo que engendra a práxis 

produtiva e social, tendo ainda como destaque a contribuição da política. Nesse sentido, como 

recurso metodológico, para essa pesquisa de cunho bibliográfico, buscamos realizar um 

mapeamento das discussões a partir de reflexões existentes dentro do referencial teórico 

marxiano e marxista, que mediante a práxis produtiva, ou seja, do trabalho, bem como da 

práxis política e, sobretudo, a educativa, buscaram entender e transformar o real. A pesquisa 

se ampara no materialismo dialético a fim de rastrear elementos que confirmem essa 

preocupação nos pensadores e por sua vez em seus intérpretes. Dentre estes, julgamos 

relevante à temática trazer ao debate alguns nomes que atualizaram a pertinência do assunto, 

tais como; Lênin, Gramsci, Lukács, Mészáros, Barata-Moura, Kosik, Netto & Braz, Lessa, 

Vázquez, Sousa Junior, Tonet, dentre outros. Por uma leitura crítica e transformadora da 

realidade, mas, sobretudo, fundamentada na preocupação com o processo de formação 

humana em seus limites e possibilidades.  Com destaque a formação do sujeito 

potencialmente revolucionário em meio a uma sociedade sob o jugo do capital. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was as an object of human formation and how it is presented in the works of Marx, 

Engels and some of his interpreters, through an educational process that engenders produtive 

and social práxis, which also highlights political contribution. In that sense, as a 

methodological resource, for this research of a bibliographic cunho, we seek to carry out a 

discussion mapping based on existing reflections within the Marxian and Marxist theoretical 

referential, which through produtive practice, ou seja, do trabalho, bem as a political practice 

and, above all, educational, seek to understand and transform or real. In research, non-

dialectical materialism is protected in order to trace elements that confirm this concern to us 

thinkers and for the time being in their interpreters. Dentre estes, we are relevant to the topic 

of debate or debate of some names that will update the relevance of the subject, such as; 

Lênin, Gramsci, Lukács, Mészáros, Barata-Moura, Kosik, Netto & Braz, Lessa, Vázquez, 

Sousa Junior, Tonet, dentre outros. For a critical and transformative reading of reality, 

moreover, above all, based on the concern with the process of human formation in its limits 

and possibilities. As a matter of fact, it is potentially subject to revolutionary revolution in a 

society on capital or juice. 

 

Keywords: work - praxis - human formation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata sobre a formação humana a partir da perspectiva de análise 

empreendida por esta investigação. Postulamos como relevante a contribuição do 

materialismo dialético, por meio das obras de Marx e Engels e seus intérpretes. É seguindo 

esse viés que fundamentamos a nossa compreensão do desenvolvimento humano como 

processo interior e exterior de determinação humano-histórico-social.  

Assumindo tal encaminhamento de compreensão do processo de interiorização e 

exteriorização da formação humana é que esta construção teórica aufere o exame das 

contradições, que perpassam a sociedade cindida em classes, partindo sempre das reflexões 

deixadas pelos pensadores, e retomadas por seus intérpretes, ou seja, de como eles pensam 

nosso objeto de estudo, a formação humana. 

Vale ressaltar que para essa pesquisa destacamos limite e possibilidades postos 

pelo modo de produção capitalista frente à necessária produção e reprodução humana, 

segundo Marx e Engels. Portanto, desde a materialidade da relação primeira homem-natureza, 

passando pela criação e fruição entre os pares. 

Deste modo, partindo dessa primeira relação humano-natureza é que analisamos o 

princípio educativo do trabalho em seu sentido amplo de conceituação, ou seja, como 

desencadeador do processo de interiorização-exteriorização de formação ao longo da 

existência humana. Portanto, temos que a partir das ações objetivas encetadas pelo homem 

por meio do trabalho, é que a realidade formativa se efetiva na vida humana, pois, segundo 

Marx (2010a), o que diferencia os homens dos demais seres é a capacidade humana de 

transformar a natureza para atender as necessidades humanas. 

Desta feita, podemos entender a formação humana como processo educativo que 

sempre esteve relacionado à produção e reprodução da vida, portanto, atrelado ao trabalho. 

Ou seja, fazendo uma breve digressão temos que nas comunidades primitivas a educação, 

compreendida para este estudo como processo de formação humana, ocorria ao longo da 

própria existência humana. 

Ainda sobre a produção e reprodução da vida, cabe destacar, que mesmo na 

organização das comunidades primitivas os níveis hierárquicos
1
 existiam, mas não com 

motivações exploratórias de uma classe sobre a outra, como as que se produziram desde o 

                                                      
1
 Segundo Ponce (2007) os níveis hierárquicos se estabeleciam principalmente com relação aos considerados 

intermediários espirituais, que justificava os privilégios destes ante os demais membros da tribo. 
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cindir das classes, com a formatação do estado de lutas de classes, tal como nos demonstra 

Marx e Engels (2008, p. 8): 

 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e 

aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns com os 

outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que 

terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o 

declínio conjunto das classes em conflito. 

 

Assim sendo, podemos inferir que a divisão da sociedade em classes se 

consolidou frente à necessidade de suprir o escasso rendimento do trabalho por meio da 

substituição da propriedade comum pela propriedade privada da terra, dos meios de produção 

e do excedente de produção. Posto que, a partir destas evidências, se consolidou o processo de 

dualização do trabalho, separando o trabalho manual do intelectual, fato que possibilitou a 

alguns indivíduos se manterem por meio do trabalho alheio. 

Tendo em vista o exposto, os principais determinantes sociais que limitam o pleno 

desenvolvimento da humanidade, temos como; a exploração do homem pelo homem, o 

excedente de produção e a propriedade privada. De onde podemos destacar o excedente de 

produção, como fator que contribuiu à exploração do homem pelo homem e para a 

consolidação da propriedade privada. Em tempo, sobre o assunto, Engels (1979) nos esclarece 

acerca do processo de concepção da hegemonia de uma classe em detrimento de outra, 

conforme trecho a seguir: 

 

Todos os progressos da sociedade humana, a partir do momento em que se ergue do 

estágio da barbárie animal primitiva, tem o seu começo no dia em que o trabalho da 

família criou mais produtos que os necessários para o seu sustento, portanto, quando 

uma parte do trabalho pode ser investida, não apenas na produção de simples meios 

de vida, mas em criar meios de produção. A formação de um excedente do produto 

do trabalho, depois de ter sido coberto o gasto de subsistência do próprio trabalho, 

ao mesmo tempo em que a formação e o desenvolvimento por meio deste excedente 

de um fundo social de produção e de reserva era, desde o princípio e continua sendo 

hoje, a base de todo o progresso social, político e intelectual. Esse fundo vem sendo, 

historicamente, o patrimônio de uma classe privilegiada que pela sua posse, tem 

também nas mãos a hegemonia política e a direção espiritual. (ENGELS, 1979, p. 

170-171) 

 

Em acordo com o pensador acima temos uma classe privilegiada que ao longo da 

história passa a deter o patrimônio social, político e intelectual, ou seja, o controle da 

distribuição desse fundo social conquistado e acumulado, a partir do progresso desenvolvido 

historicamente. O que nos leva a refletir sobre a concentração desse patrimônio 

historicamente acumulado que se encontra nas mãos de uma classe privilegiada. 

Desse processo de desigual acesso ao patrimônio citado acima é que se 

desenvolveu a gênese das sociabilidades organizadas em classes, cujas reverberações 
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incidiram na formação humana frente aos modos de produção escravista e feudal, que por sua 

vez podem ser constatadas na dualidade, na formação voltada para o trabalho manual às 

classes menos favorecidas, respectivamente do escravo, do servo e do trabalhador. E a de viés 

intelectual à classe abastada, voltada ao senhor, ao nobre e ao capitalista.  

De acordo com o processo histórico citado anteriormente temos a agudização 

dessa dualidade após a Revolução Burguesa com a ascensão do modo de produção capitalista, 

promotor da dicotomia do processo formativo, posto que o ensino formalizado através da 

escola se dividiu entre propedêutico e profissionalizante. (SANTOS, 2017) 

Logo, a formação acompanhou o mesmo processo de repartição por classes: no 

homem antigo por meio da relação entre escravo e senhor, no homem feudal entre servo e 

nobre, no homem burguês o capitalista e o trabalhador. 

Diante dessa digressão histórica e para mérito desta elocução vale emitir 

relevância aos escritos de Marx e Engels, que ao longo, respectivamente, de 40 anos (1841-

1880) e 45 anos (1844-1846) de trajetória de produção escrita buscaram compreender as 

relações sociais, em meio ao entrechoque entre capital e formação humana. (ARAÚJO, 2008) 

Seguindo, sobre essa relação entre capital e formação humana, cabe levantarmos 

os aspectos que caracterizam o primeiro, para que desta forma possamos compreender sua 

influência sobre a formação humana. Neste sentido, seguindo Mészáros (2002), como 

interlocutor nessa compreensão temos as metamorfoses do capital, que parafraseando o autor 

significa um “mudar de roupa”, mas permanece a se sustentar nas mesmas bases de 

exploração. Portanto, a limitar a realização humana, tal como nos esclarece a seguir: 

 

“Capital” é uma categoria histórica dinâmica e a força social a ela correspondente 

aparece – na forma de capital “monetário”, “mercantil” etc. – vários séculos antes de 

a formação social do CAPITALISMO enquanto tal emergir e se consolidar. De fato, 

Marx estava muito interessado em apreender as especificidades históricas das várias 

formas do capital e suas transições de uma a outra, até que finalmente o CAPITAL 

INDUSTRIAL se torne a força dominante do metabolismo socioeconômico e 

objetivamente defina a fase clássica da formação capitalista. (MÉSZÁROS, 2002, p. 

1064) 

 

Desse modo, respaldados em Mészáros (2002), filósofo marxista, pudemos 

compreender que à medida que Marx se apropriou do modo de operação do capital, o 

pensador pode identificar como ocorreu o processo de formação da sociedade de classes. 

Portanto, anterior ao capitalismo e que apenas a troca do modo de produção não seria 

suficiente para destruí-lo, pois suas raízes se encontram nas relações sociais, ou seja, 

vinculadas ao processo de formação humana. 
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Nesse sentido como recurso metodológico, para essa pesquisa de cunho 

bibliográfico, nós buscamos realizar um mapeamento das discussões referentes à formação 

humana nas obras de Marx e Engels
2
 verificadas na materialidade das conquistas humanas. A 

partir dessas reflexões filosóficas sobre a economia política, realizadas pelos pensadores em 

seu tempo. Trazendo também ao debate intérpretes que atualizaram a pertinência do assunto, 

tais como; Lênin, Gramsci, Lukács, Mészáros, Barata-Moura, Kosik, Netto & Braz, Lessa, 

Vázquez, Sousa Junior, Tonet, dentre outros. 

Para esta empreitada retomamos a consolidação da sociabilidade do capital dentro 

do modo de produção capitalista, com base no método dialético
3
 de investigação e exposição, 

desenvolvida por Marx, e comprovado por seus intérpretes, tal como Engels nos anuncia:  

  

Marx era, e é, o único que podia entregar-se ao trabalho de tirar da casca da lógica 

hegeliana o núcleo que encerra as descobertas reais de Hegel neste dominio e de 

restabelecer o método dialéctico, despido das suas roupagens idealistas, na forma 

simples em que ele se torna a única forma correcta de desenvolvimento do 

pensamento. (MARX; ENGELS, 1982a, p. 540) 

 

Seguindo esse viés materialista e dialético, partimos da análise de nosso objeto de 

estudo, a formação humana, do simples ao complexo, portanto, relacionando o mundo 

objetivo ao pensamento, para apreensão da realidade. Pois assim, nos possibilitou a 

compreensão e apropriação desse processo de tradução do real ao pensamento teórico-

científico, em suas peculiaridades e aspirações. De forma a abarcar a totalidade do objeto, a 

formação humana, por meio da compreensão de suas partes, que contemplam aspectos físicos, 

intelectuais e sociais, e sua relação com o todo. 

Para a concretização desse movimento de apropriação acima explicitado (parte-

todo e todo-parte) foi necessário nos apoiarmos ao método desenvolvido por Marx, que para 

alguns intérpretes nomeia-se como materialismo histórico-dialético e para outros, como 

materialismo dialético
4
. De todo modo, ambos contemplam o mesmo objetivo de análise 

                                                      
2
 Como o conjunto dos escritos dos pensadores detêmm uma abrangência cuja amplitude esta pesquisa não tem 

condições de abarcar optamos por um recorte não de modo temporal, mas de cunho bibliográfico, a fim de 

rastrear as categorias analisadas neste estudo, nas obras de Marx e Engels, bem como de seus intérpretes. Já que 

se mesmo assim insistíssemos em lançar mão de listar as obras, tal façanha tornaria a experiência do leitor 

cansativa e tediosa, posto que em Marx sua escrita caminha desde a análise do gênero humano, passa pela teia de 

relações do estranhamento e chega à análise crítica da lógica do capital. 
3
A dialética é tematizada na tradição marxista mais comumente enquanto (a) um método e, mais habitualmente, 

um método científico: a dialética epistemológica; (b) um conjunto de leis ou princípios que governam um setor 

ou a totalidade da realidade: a dialética ontológica; e (c) o movimento da história: dialética relacional. 

(BOTTOMORE, 2013, p. 168)  
4
A questão levantada sobre qual termo melhor aplicável ao método marxiano orbita em torno da fórmula 

“materialismo histórico-dialético” ou “materialismo dialético”, pois o destaque ao historicismo se apresenta 

redundante, já que para Marx e Engels o histórico está e sempre esteve presente na compreensão destes sobre o 
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processual e ainda sobre esse movimento e conceituação da realidade e mediante o uso de 

categorias, que emergem como simplificações da realidade, em que temos a exposição a 

seguir: 

A partir desse ponto de vista, portanto, pode ser dito que a categoria mais simples 

pode expressar relações dominantes de um todo ainda não desenvolvido, ou relações 

subordinadas de um todo desenvolvido que já tinham existência histórica antes que o 

todo se desenvolvesse no sentido que é expresso em uma categoria mais concreta. 

Nesse caso, o curso do pensamento abstrato, que se eleva do mais simples ao 

combinado, corresponderia ao processo histórico efetivo. (MARX, 2011a, p. 80) 

 

Seguindo essa fundamentação teórica é que podemos anunciar a atualidade e 

contribuição de Marx e Engels para a compreensão da produção e reprodução da vida 

humana, bem como da importância do patrimônio acumulado pela humanidade que 

acompanha sua existência, como ser prático e social. Deste modo, buscamos uma leitura 

crítica e transformadora da realidade, mas, sobretudo, fundamentada na formação do sujeito 

potencialmente revolucionário a fim de identificar os limites e as possibilidades à formação 

humana na sociedade sob o jugo do capital.  

Ainda, frente à necessidade de um exame mais apurado da realidade de 

exploração da classe trabalhadora no modo de produção capitalista, e na tentativa de alargar o 

estudo sobre a formação humana, dentro da produção teórica de Marx, Engels e de seus 

intérpretes, em que justificamos nossa pesquisa para um maior aprofundamento da temática 

em questão. Até mesmo porque, segundo Sanfelice (2003), tem-se constatado expressivo 

distanciamento das pesquisas realizadas dentro das universidades, do contato com obras de 

pensadores clássicos, creditados como superados em alguns espaços da academia. 

De onde surgiram algumas inquietações que contribuíram para a elaboração das 

questões de problematização da pesquisa, a seguir: Podemos identificar nas obras de Marx e 

Engels uma preocupação com a formação humana? Como a categoria trabalho estabelece 

relação com a formação humana nas obras de Marx, Engels e seus intérpretes? Como a práxis 

social se apresenta e contribui para a compreensão do processo de formação humana, dentro 

das obras de Marx, Engels e seus intérpretes?  

Nessa perspectiva, temos como objetivo geral e objetivos específicos, 

respectivamente: Verificar como o problema da formação humana se coloca nas obras de 

Marx, Engels e seus intérpretes; Estudar a categoria trabalho e sua relação com a formação 

humana dentro das obras de Marx, Engels e seus intérpretes; Analisar como se apresentam as 

                                                                                                                                                                      
materialismo, assim como também sempre esteve presente na dialética hegeliana que os pensadores por sua 

superam.  
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demais expressões da práxis nas obras de Marx e Engels, bem como a contribuição delas ao 

processo de formação humana, segundo os pensadores e seus intérpretes. 

Assumindo tal encaminhamento, a estrutura desta investigação se apresenta em 

dois capítulos. A saber, ao capítulo 1 coube examinar a categoria trabalho em suas aquisições 

incorporadas ontohistoricamente à espécie humana por meio dos aperfeiçoamentos 

desenvolvidos pela prática, por sua vez aprofundada no capítulo 2 que versa sobre as demais 

expressões da práxis. Levando em conta o elemento gnosiológico
5
 de essencialidade do 

trabalho, interpretado como base da própria existência humana e que por sua vez, numa 

perspectiva ontológica e histórica que fundamenta a formação humana.  

Nesse sentido, é que identificamos os limites e as possibilidades para a atuação de 

uma práxis que objetive a conquista da plena formação humana
6
, e nessa busca, analisamos 

os pressupostos para a consolidação da práxis numa perspectiva emancipatória. Sob o viés da 

objetividade, portanto, da materialidade posta como possibilidade ao homem de investir sobre 

a realidade e transformá-la. Posto que, a partir das impressões apropriadas da realidade 

objetiva é que se estabelecem a reelaborações, fruto da capacidade humana de apropriação e 

transformação do real. Em concordância com o apontado, temos a reflexão do pensador: 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, 

unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o 

ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição 

e da representação. (MARX, 2011a, p. 77-78) 

 

Logo, deste movimento entre objetividade e subjetividade do ser social é que se 

originam as criações e transformações que prescindem de capacidade teleológica e da 

causalidade
7
 como mediadoras das relações sociais empreendidas pelos indivíduos. 

Seguindo essa linha de raciocínio oriundo do movimento entre objetividade e 

subjetividade é que podemos obter a apreensão da unidade entre fenômeno e essência, 

expressa por meio da contribuição de Kosik (1976), que nos ajuda a desvendar as 

contradições da sociabilidade sob o jugo do capital, no seio do modo de produção capitalista. 

                                                      
5
 [...] (do gr. gnosis: conhecimento, e logos: teoria, ciência) Teoria do conhecimento que tem por objetivo buscar 

a origem, a natureza, o valor e os limites da faculdade de conhecer. Por vezes o termo "gnoseología" é tomado 

como sinônimo de epistemología, embora seja mais amplo, pois abrange todo tipo de conhecimento, estudando o 

conhecimento em sentido mais genérico. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 86) 
6
 Segundo Marx (2017) a plena formação humana, também nomeada por ele como omnilateral, terá ambiência 

favorável apenas no momento histórico em que o desenvolvimento humano ocorrer livre das barreiras impostas 

pelo capital. 
7
 Categorias aprofundadas por Lukács (2012; 2013) sobre os aspectos ontológicos do trabalho ao ser social, pois 

engendram respectivamente, a capacidade de se prever o produto do trabalho na mente antes de sua 

concreticidade, à medida que o indivíduo estabelece conexões entre a matéria (causalidade) e a consciência 

(teleologia), tal como exposto em Marx. 
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Com efeito, para o desvelamento desse processo que vai do fenômeno à essência, 

torna-se inegável dar conta da totalidade
8
 de nosso objeto de estudo, de modo a ultrapassar a 

percepção aparente exibida pelo fenômeno e por meio do desvelamento deste, alcançarmos 

sua essência. Ou seja, o movimento de abstração que nos leva ao concreto pensado como 

negação da negação do fenômeno. 

No que diz respeito a esse posicionamento, de desvelamento do fenômeno e com 

objetivo de chegar à essência, partimos da totalidade das relações sociais para 

compreendermos a formação humana na vigência do modo de produção capitalista, assim, 

como nos confirma o pensador ao declarar: 

 

[...] cujo resultado é o mundo efetivo; e isso – que, no entanto, é uma tautologia – é 

correto na medida em que a totalidade concreta como totalidade de pensamento, 

como um concreto de pensamento, é |de fato| um produto do pensar, do conceituar; 

mas de forma alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e 

da representação, e gera a si próprio, sendo antes produto da elaboração da intuição 

e da representação em conceitos. (MARX, 2011a, p. 78-79) 

 

Assim sendo, essa realidade se apresenta como fenômeno submetido à 

observação, logo se mostrando como tese, o que está posto, e que dela podemos revelar a 

essência a partir do processo de investigação das contradições presentes no mundo efetivo, 

que por sua vez perpassa a formação humana. 

Por fim, faz-se necessário o movimento de síntese, na forma do concreto pensado, 

como possibilidade que revela a essência do fenômeno, de onde a práxis pode ser 

empreendida. Movimento esse reafirmado por Kosik (1976) ao enfatizar a deferência das 

categorias fenômeno e essência, já que “Como a essência – ao contrário dos fenômenos – não 

se manifesta diretamente, e desde que o fundamento oculto das coisas deve ser descoberto 

mediante uma atividade peculiar, tem de existir a ciência e a filosofia” (KOSIK, 1976, p. 20). 

Posto que, ciência e filosofia se apresentam como mediadoras ao desvelamento do fenômeno, 

pois para Marx, se fenômeno e essência se confundissem não seria necessário à ciência para 

explicá-los. 

De posse dessa base científica pudemos confirmar no capítulo 1 como constructo 

do ser social, ontológico, histórico, que por meio primeiramente do trabalho, produz 

conhecimento, pois à medida que desenvolve habilidades singulares, efetiva seu processo de 

humanização. 

                                                      
8
 Marx no prefácio da obra “Para a crítica da economia política” nos esclarece que: A totalidade destas relações 

de produção forma a estrutura económica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura 

jurídica e política, e á qual correspondem determinadas formas da consciência social. (MARX; ENGELS, 1982a, 

p. 530) 
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Ainda sobre esse processo de hominização a humanização que vai do biológico ao 

social, já que ocorre tanto na transformação da natureza quanto na interação social. Conforme 

Engels (1999) nos esclarece na transformação do macaco em homem, identificando aspectos 

como o aperfeiçoamento do aparelho fonador, polegar opositor, aquisição da postura ereta, 

bípede e cozimento dos alimentos. Desse modo, a relevância da categoria trabalho se 

apresenta como evidência de apreensão ontológica e fundante ao ser social, tal como ainda 

segundo Engels (1999, p. 4): 

 

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com efeito, 

ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte em 

riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e 

fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos 

afirmar que o trabalho criou o próprio homem. 

 

Ainda sobre a pertinência do trabalho, que como ressalta o pensador 

anteriormente sobrepõe à concepção dos economistas, tendo em vista as relações dos homens
9
 

com a natureza e entre si, tal como nos esclarecem Marx e Engels, em A Ideologia Alemã:  

 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, 

da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que têm de reproduzir. 

Esse modo da produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a 

reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma 

determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um 

determinado modo de vida desses indivíduos. (MARX; ENGELS, 2007, p. 87) 

 

Em concordância com a síntese feita pelos pensadores acerca do trabalho e ainda 

sobre o movimento entre objetividade e subjetividade, exposto anteriormente, é que surgem 

como produto as exteriorizações oriundas de ações mediadas pela consciência. Portanto, a 

percepção dessa síntese parte da compreensão de que tudo o que é produto da ação humana 

incidido sobre o natural ou o social teve seu surgimento ou desdobramento a partir da 

atividade humana. Sendo assim, por meio dessa relação processual em que o trabalho medeia 

objetividade e subjetividade humana, é que se origina a cultura ou a formação (Bildung), 

atributo exclusivamente humano. 

Dito isto, temos a relação entre o objeto de estudo (formação humana), o trabalho 

e o pesquisador, de onde podemos depreender que o trabalho surge como atividade pela qual 

o homem, constante e necessariamente, transforma a natureza e a si mesmo, urdindo um 

processo da Bildung, ou seja, formador de humanidade, e que por isso, o trabalho se apresenta 

                                                      
9
 Aqui utilizamos esta nomenclatura em seu sentido amplo e genérico, nos referindo ao gênero humano, não 

especificamente fazendo referência ao sexo, masculino ou feminino. 
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como elemento mediador para essa pesquisa, a fim de aclarar o objeto de estudo investigado, 

que é a formação humana.  

Contudo, sob o modo de produção capitalista a formação humana do trabalhador o 

submete a condição de estar desprovido dos meios de produção, desse modo, dispõe apenas 

de sua capacidade de trabalho como artefato de troca ao capitalista para obter a manutenção 

de sua sobrevivência. 

Dentro dessa relação comercial entre o trabalhador e o capitalista, o primeiro é 

considerado livre proprietário de si mesmo, ou seja, de escolher com quem deseja estabelecer 

essa relação contratual. A essa interpretação por meio da inculcação na cabeça do trabalhador 

de ser livre
10

 proprietário de sua força de trabalho, que Mészáros (2004) nomeia como 

processo de formação da falsa consciência no trabalhador, cujo alicerce se funda em uma 

ideologia incutida pela classe dominante, como obstáculo para a autonomia e emancipação do 

trabalhador, tal como nos esclarece o autor a seguir: 

 

A ideologia é, em geral, considerada o principal obstáculo da consciência para a 

autonomia e emancipação. Deste ponto de vista, ela torna-se sinônimo da “falsa 

consciência” auto-enganadora, ou até da mentira pura e simples, atrás das quais a 

“verdade” é oculta por sete véus, sendo o acesso a seus segredos permitido apenas a 

“especialistas” privilegiados [...] enquanto as “massas enganadas” (na complacente 

expressão de Adorno) são deixadas ao próprio destino, condenadas a permanecer 

prisioneiras da ideologia. (MÉSZÁROS, 2004, p. 459) 

 

Significa, outrossim, que no âmbito da sociabilidade sob o jugo do capital, o 

indivíduo confia na imutabilidade dessa desigual relação e acredita que possui liberdade de 

escolha, não percebendo o cerceamento a que o próprio sistema o condiciona a crer e se 

submeter. Ademais, tal situação constrange o trabalhador, já que reprime sua potencialidade 

criativa, ao executar funções determinadas e valoradas pelo dono dos meios de produção e 

sobre essa pseudoliberdade que a face jurídica do capital escamoteia, Marx nos esclarece: 

 

[...] sob esse pressuposto, a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no 

mercado na medida em que é colocada à venda ou é vendida pelo seu próprio 

possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. Para vendê-la como 

mercadoria, seu possuidor tem de poder dispor dela, portanto, ser o livre proprietário 

de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o possuidor de dinheiro se 

encontram no mercado e estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores 

de mercadorias, com a única diferença de que um é comprador e o outro, vendedor, 

sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente iguais. (MARX, 2013, p. 242). 

 

                                                      
10

 Cabe mencionar que conceituaremos as várias nuances de liberdade nesta pesquisa, desde a concepção de 

afastamento das barreiras naturais às relações comerciais dentro do modo de produção capitalista. 
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Em decorrência disso, podemos inferir que, segundo Marx (2013), sob a tutela do 

modo de produção capitalista, a quantidade de tempo do trabalho está subordinada à produção 

material que busca para além de suprir a necessidade do valor de uso agregar, também valor 

de troca ao produto final, que por sua vez se objetiva na mercadoria. 

Nessa perspectiva, de intencionalidade produtiva em agregar valor a troca, o 

próprio trabalhador se transforma em mercadoria, já que este participa do ambiente de trocas 

apenas para vender sua força de trabalho, pois, dela é que se materializará o produto final.  

Nessa seara de interesses mercadológicos perpassam as contradições de um 

sistema que objetiva a obtenção da mais-valia
11

 e se organiza a partir da exploração do 

homem pelo homem. O que nos leva a destacar as categorias econômicas, examinadas por 

Marx, dentro dessa teia social. Sobretudo quanto à relação entre mais-valor e lucro, bem como 

sua simplificação em taxas, conforme Marx (2017, p. 68) nos elucida: 

 

A taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de mais-valor; a 

taxa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se taxa de lucro. Trata-se de 

duas medições distintas da mesma grandeza, as quais, em decorrência da diversidade 

dos padrões de medida, expressão simultaneamente proporções ou relações distintas 

da mesma grandeza. 

 

Isto posto, e diante da organização econômica capitalista disposta, a mercadoria 

produzida é a resultante, sobretudo, do acúmulo do excedente de horas de trabalho 

despendidos pelo trabalhador, para a obtenção de sua remuneração, sendo esta captada pela 

venda de sua força de trabalho. Esse pagamento efetuado ao trabalhador pela venda de sua 

força de trabalho é mensurado por intermédio do cálculo da quantia mínima necessária à 

manutenção de vida, simplificada na forma de salário, tal como Marx (2013, p. 605) nos 

explana: 

Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como preço 

do trabalho, como determinada quantidade de dinheiro paga por determinada 

quantidade de trabalho. Fala-se, aqui, do valor do trabalho, e sua expressão 

monetária é denominada ser preço necessário ou natural. Por outro lado, fala-se dos 

preços de mercado do trabalho, isto é, de preços que oscilam acima ou abaixo de seu 

preço necessário. 

 

A exposição de algumas categorias econômicas analisadas por Marx, sobretudo 

no Capital, teve como objetivo expor as condições postas à realidade do trabalhador. As 

condições ofertadas se resumem a extração máxima de sua força de trabalho e o acesso 

restrito a cultura. Essa compreensão foi conquistada em Marx por meio da análise da 

                                                      
11

 Importante ressaltar que a mais-valia é esquadrinhada com maior profundidade no vol. 3 de O Capital, em que 

o autor investiga a transformação do mais-valor em lucro, logo da taxa de mais-valor em taxa de lucro. 
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economia política de seu tempo, ao desvendar a relação entre produção de mais-valia e o 

estranhamento. 

De forma que Marx (2010a) nos explica: “[...] quanto mais o trabalhador se 

desgasta trabalhando (ausarbeitet), tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio 

(fremd) que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, [e] 

tanto menos [o trabalhador] pertence a si próprio” (MARX, 2010a, p. 81). 

Sobre o estranhamento do trabalhador frente ao exercício de sua atividade 

laborativa, esta se apresenta por meio do trabalho como atividade imposta exteriormente a ele, 

à medida que o limita a conhecer o mínimo da atividade realizada, e que por sua vez o 

condiciona a produzir o máximo. 

Frente ao quadro exposto, acerca do modo de produção capitalista temos seu 

funcionamento em contraponto à positividade do trabalho defendida por Hegel e retomada por 

Marx e Engels, de modo que este deixa de ser atividade vital agregadora de singularidades aos 

indivíduos. Assim sendo, as categorias alienação e estranhamento, expressas no capítulo 1, 

foram analisadas por sua relevância à formação humana, pois, ao assumirmos tal 

encaminhamento pudemos examinar o trabalho, em seu caráter de atividade vital consciente e 

fundante, portanto, em que o homem modifica a natureza e a si próprio. 

Desse modo, podemos destacar que o trabalho ontologicamente propicia ao 

homem o atributo de diferir-se das outras instâncias orgânicas e inorgânicas do ambiente, 

contudo, no modo de produção capitalista essa realidade se apresenta de forma estranhada. 

Logo, dominada por interesses de minorias privilegiadas que não priorizam a realização ou 

fruição humana da classe trabalhadora, mas sim, a manutenção de seus objetivos de 

exploração sustentadora do capital, cuja agudização foi majorada na ordem capitalista. 

Nesse contexto, o trabalho estranhado (entfremdeteArbeit) conceituado nos 

escritos de maturidade de Marx, como trabalho abstrato, coisificação e fetiche, repousa na 

estrutura de funcionamento capitalista de produção, de modo a retirar do trabalhador sua 

realização e pertencimento. Desta feita, temos como reverberações do trabalho estranhado ou 

alienado, segundo a interpretação marxiana, as determinações impostas ao trabalhador que 

surgem como: estranhamento de si, do produto do seu trabalho, da atividade de trabalho 

exercida e da sua generidade, portanto, na sua relação com o outro. (MARX, 2010a) 

Destarte, para compreendermos essas contradições, oriundas do estranhamento e 

que perpassam as relações humanas expressas no modo de produção capitalista, buscamos 

respostas junto à investigação e a crítica, realizadas por Marx e Engels. De modo que 

examinamos o cerne da sociabilidade capitalista, por sua vez pautada em relações sociais que 
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restringem o homem, dentro e fora de sua atividade laborativa, ou seja, de se restringira o 

objetivo de saciar suas necessidades básicas e vitais
12

, de forma a tolher seu potencial e 

fruição social. 

Sobre tais condições de exploração, Marx (2010, p. 90) nos elucida: “Em primeiro 

lugar, é de se notar que tudo o que aparece no trabalhador como atividade da exteriorização, 

o estranhamento, aparece no não trabalhador como estado de exteriorização, do 

estranhamento”. De modo que, o fragmento anterior nos esclarece que o homem teve seu 

trabalho concreto estranhado, de forma que esta condição o persegue dentro e fora de sua 

realidade de trabalho, tal como Mészáros (2016, p. 20) nos esclarece em nota de rodapé: 

 

Quando o acento está na “exteriorização” ou “objetivação”, Marx usa o termo 

“Entäusserung” (ou termos como “Vergegenständlichung” [objetivação, 

reificação]) ao passo que “Entfremdung” é usado quando a intenção do autor é 

enfatizar o fato de que o ser humano é confrontado por um poder hostil produzido 

por ele mesmo, de modo que ele faz malograr o seu próprio objetivo. 

 

Dito de outra forma, o estranhamento se efetiva como um dos aspectos da 

exteriorização do trabalho, e segundo Ranieri (2001), ao traduzir e interpretar os Manuscritos 

de Paris pode-se fazer a deferência entre alienação (Entäusserung) e estranhamento 

(Entfremdung), ao compreendermos que tais categorias ocupam lugares distintos na teoria de 

Marx desenvolvida nos Manuscritos, e que, portanto, a Entäusserung ao ter sua positividade 

submetida ao sistema de valorização do capital, se encontra penetrada pela negatividade do 

Entfremdung, confirmado pelo trecho abaixo: 

 

[...] Marx é muito claro ao considerar tal fator, e sua argumentação remete ao 

entendimento do conceito de alienação como forma penetrada pelo estranhamento 

(em vez de compreender, como Hegel, a Entäusserung como o próprio 

estranhamento) ao conceber o estranhamento do trabalho humano como atividade 

que o trabalhador desenvolve, e a própria alienação (que Marx, às vezes, chama 

também de objetivação) como sendo o estado do não-trabalhador, ou seja, ao 

conceber que o estado da exteriorização como atividade é o estranhamento. 

(RANIERI, 2001, p. 68) 

 

Sendo assim, o homem inserido nesse contexto de vida estranhada tem o 

desenvolvimento de suas singularidades humanas comprometidas de forma que as 

manifestações criativas, fruto das potencialidades a serem desenvolvidas mediante a formação 

humana, acabam por ser limitadas e direcionadas aos interesses de manutenção do próprio 

sistema. Fato que nos conclama a ações em prol de um modelo de sociabilidade divergente do 

                                                      
12

 Para composição dessa pesquisa nos debruçamos no aprofundamento da amplitude da categoria necessidade, 

em Marx e Engels, e sua relevância para a compreensão da formação humana. 
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capitalista, para que seu eixo norteador não resida em interações sociais pautadas na 

competição e nem na exploração do homem pelo homem. 

Tendo em vista que este estudo prima pela apreensão da formação enquanto 

processo educativo em seu sentido amplo, ou seja, buscando compreender o desenvolvimento 

das singularidades e potencialidades humanas para além da concepção de educação restrita ao 

ensino formalizado e aos espaços institucionalizados como conhecemos hoje. Mesmo cientes 

da possibilidade de reflexão entre trabalho e ensino com a finalidade de superação das 

contradições oriundas do contexto das relações sociais capitalistas. 

É sob este viés revolucionário que, cabe ressaltar as contribuições de Marx e 

Engels ao longo da produção de suas obras, ao desvendarem as contradições pertinentes ao 

modo de produção capitalista e que perpassam a economia, a política e a formação humana. 

Para que a transformação dessa realidade não se restrinja a mera troca de modo de produção, 

mas, prescinde da superação do capital, tendo como aliado à práxis transformadora. 

Desta feita, movidos em conceituar as diversas expressões da práxis que não se 

limitam ao trabalho é que adentramos o capítulo 2, após estabelecermos a relação entre o 

trabalho e a formação humana, sob um viés prático e educativo. Em consonância com 

Vázquez (1977), partimos da práxis como categoria mais apropriada à compreensão dialética 

da realidade, pois, ao tempo que a práxis emana do trabalho, ela também o contém.  

Isto posto, pretendemos neste capítulo evidenciar a constituição totalizante que a 

práxis pode incorporar à formação humana, ao ter como instrumento a educação, que instiga o 

homem a captar a realidade e a si apropriar dela, de modo a compor esse movimento entre 

objetividade e subjetividade, na elaboração de novas estruturas e formações de caráter social. 

O que em larga medida podemos considerar que na elaboração de novas estruturas 

de organização social o indivíduo se efetiva de forma objetiva materialmente por meio da 

conquista na criação do objeto, ou seja, é por meio do trabalho que o ser social conquista esta 

objetivação, logo, ou seja, na prática. Partindo dessa compreensão é que temos no modo de 

produção capitalista aspectos divergentes dessa conquista, tais como o estranhamento. 

Então, a constatação da necessidade de superação do capital fica como legado 

deixado por Marx e Engels, ao admitirem como plataforma possível dessa transformação a 

emancipação da classe trabalhadora, bem como partem também dos posteriores intérpretes 

que percorreram esse viés e que também foram mediadores nessa pesquisa. 

A fim de captar as contradições deste modo de produção para compor nossa 

discussão que envolve a formação humana e à conquista da emancipação pela classe 

trabalhadora, buscando refletir sobre as nuanças do metabolismo do modo de produção 
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capitalista e assim atuar em suas contradições em prol da emancipação por meio de uma ação, 

de uma práxis, ou seja, pela práxis transformadora. 

Tendo em vista as metamorfoses que sofreu o capital, desde seu surgimento, e a 

necessidade da práxis transformadora em meio às adaptações e ajustes de exploração típica, 

em larga medida, podemos verificar a relevância de, segundo Engels (2010), estudarmos o 

funcionamento práxico do capital, tal como nos denuncia o teórico social, acerca da brutal 

realidade dos trabalhadores na Inglaterra em seu tempo: 

 

[...] Ademais, é brutal o efeito esgotador e enervante que causa nos operários, cuja 

situação é sempre precária, a insegurança sobre sua condição, acarretada pelo 

incessante processo mecânico e pela ameaça do desemprego. Para escapar ao 

desespero, o operário tem dois caminhos: a revolta interior e exterior contra a 

burguesia ou então o alcoolismo, a degradação. (ENGELS, 2010, p. 178) 

 

Essas atrozes condições impostas ao trabalhador por parte da classe dominante se 

destacaram dentro do percurso da pesquisa de estudo de Marx e Engels (2005), conforme 

podemos verificar: “[...] a burguesia fez da dignidade pessoal um simples valor de troca; 

substituiu as numerosas liberdades, conquistadas duramente, por uma única liberdade sem 

escrúpulos: a do comércio”. (MARX; ENGELS, 2005, p. 42) 

Diante do exposto e refletindo sobre as condições impostas aos trabalhadores, a 

formação e o trabalho como modalidade de práxis, temos a composição das instituições 

formalizadas de ensino, temos que por meio de uma digressão histórica o período de controle 

religioso, passando pela contribuição rudimentar de compreensão dos elementos necessários 

ao trabalho, até a condição contemporânea de repasse dos conhecimentos historicamente 

acumulados.  

Nesse meio, a educação formalizada que a escola teve se apresenta como 

instrumento do sistema, portanto, determinada por ele, o que não a impede de ser também 

determinante dentro do processo educativo. Dessa forma, temos no seio da formação humana 

a relação entre o trabalho, a escola e a práxis transformadora, como possibilidade para a 

alteração das condições sociais pré-existentes, conforme nos anuncia Marx em sua terceira 

tese sobre Feuerbach, ao declarar: 

 

A doutrina materialista sobre a modificação das circunstâncias e da educação, 

esquece que as circunstâncias são modificadas pelos homens e que o próprio 

educador tem que ser educado. Ela tem, por isso, de dividir a sociedade em duas 

partes – a primeira das quais fica elevada acima da sociedade.  A coincidência entre 

a altera[ção] das circunstâncias e a atividade ou automodificação humanas só pode 

ser apreendida e racionalmente entendida como prática revolucionária. (MARX; 

ENGELS, 2007 p. 533-534). 
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Sobre as modificações que as circunstâncias e a educação demandam para a 

execução das mudanças estruturais necessárias à efetivação de uma prática revolucionária 

Mészáros (2008) nos esclarece: “uma reformulação significativa da educação é inconcebível 

sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da 

sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança”. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 25) 

O filósofo húngaro, Mészáros (2003), nos alerta ainda sobre a modificação das 

circunstâncias e da educação quanto ao caráter não reformista que as mudanças com vistas à 

erradicação do capital devem conter. Portanto, que deve se afastar de concepções 

reformadoras e até mesmo das fatalistas, a exemplo das elaborações em torno do método 

marxiano que resvalam em abordagens crítico-reprodutivistas como dos autores Althusser, 

Bourdieu & Passeron e Baudelot & Establet. Ou mesmo, das que prezam por uma práxis que 

delegue ao Estado medidas de erradicação do capital, ações estas que segundo Marx e Engels 

(2005) devem ser extraparlamentares, caso contrário nossa sobrevivência será posta em 

xeque. 

Destarte, é nessa perspectiva que Marx nos direciona, ao vislumbrar transformações 

para a educação alinhadas ao objetivo da emancipação humana, interpretada pelo teórico 

como o comunismo
13

. De modo que, ao longo das obras de Marx e Engels, segundo Sousa 

Júnior (2010) verifica-se a existência de um programa de educação que parte dos seguintes 

elementos: educação politécnica, exercícios físicos e conteúdos intelectuais, a fim de 

contemplar a formação do sujeito social potencialmente revolucionário. 

O programa marxiano de educação aclarado pelo autor supra se posto em execução 

atacaria as bases do trabalho alienado e da escola classista, por seu caráter amplamente 

formativo e revolucionário. Portanto, em favor de uma práxis política e desse modo indo além 

da educação do âmbito institucionalizado da escola, por apreender conteúdo político e 

educativo, tal como o autor nos elucida abaixo: 

 

O que se define por programa marxiano de educação, então, é o que está relacionado 

às elaborações marxianas feitas em face de três elementos importantes do cotidiano 

(educativo) das classes trabalhadoras: o caráter educativo das relações contraditórias 

do trabalho (ainda que se refira ao trabalho abstrato), isto é, o princípio educativo do 

trabalho alienado, estranhado; o momento da educação escolar, de preferência em 

união com o trabalho; e por último da práxis política desenvolvida nos diversos 

momentos associativos dos trabalhadores [...] sua autoeducação/formação política 

como classe social potencialmente revolucionária. Em suma, é basicamente nesses 

três elementos que se encontra a síntese do programa marxiano de educação: o 

trabalho, a escola e a práxis político-educativa. (SOUSA JÚNIOR, 2010, p. 56) 

                                                      
13

 Também nomeado como reino da liberdade em obras como Marx (2013; 2017). 
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Desta forma, várias hipóteses se relacionaram ao objeto, convergindo a um debate 

sobre os limites e as possibilidades que se colocam à formação humana, em uma sociedade 

dominada pelo capital. De forma a articular o trabalho ao retorno de sua positividade, que foi 

subsumida pelo capital ao torná-lo estranhado e perpassado pela divisão de classes, cuja 

agudização se deu a partir do modo de produção capitalista. 

De modo que, o paradigma da formação humana sob o jugo do capital, pode ser 

enfrentado mediante a união dos três elementos: trabalho, escola e práxis político-educativa. 

Em busca de possibilitar à classe trabalhadora o acesso aos conhecimentos historicamente 

adquiridos a partir da politecnia, da união entre trabalho e ensino e da prática de exercícios 

físicos (ginástica). 

A questionar a pseudoliberdade propagada pelo sistema por meio do combate às 

ideologias que objetivam perpetuar as relações de poder de uma minoria sobre a maioria, que 

minam a emancipação da classe trabalhadora, já que objetivam apenas a manutenção do 

próprio sistema excludente. 

Pois, até o momento, a plena formação humana emerge apenas como 

possibilidade em uma nova sociabilidade, comunista, cujas necessidades não seriam regidas e 

impostas exteriormente pelo capital, mas construídas sob o viés da práxis humana de 

produção coletivizada e socialmente construída.  

Em função desta percepção Marx e Engels enfatizam que as bases materiais para 

essa conquista emancipatória em uma nova sociabilidade, podem ser erguidas dentro do 

próprio sistema capitalista, conquanto que objetivem a consolidação da produção realizada 

por homens livremente associados, pautada na criação de valores de uso e realizada em 

propriedades coletivizadas. 

Para tal efetivação, a práxis de cunho revolucionário deve contar com os 

elementos citados anteriormente do programa marxiano de educação como mediadores na 

destituição de toda e qualquer superestrutura hegemônica opressora e é nessa perspectiva que 

Sousa Junior (2010) direciona sua compreensão de Marx, conforme mostra a citação a seguir: 

[...] Todavia, é importante destacar que, na perspectiva marxiana, esses elementos 

são componentes do amplo processo de formação da práxis revolucionária, 

justamente porque se submetem à grande meta pedagógica de Marx que é a 

emancipação social. (SOUSA JÚNIOR, 2010, p. 27) 

A referência à práxis como categoria determinante para a transformação 

revolucionária pode ser tornada possível dada à abrangência conceitual e expressão 
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transformadora, consciente e criativa para larga amplitude de possibilidades, tal como Soares 

(2010, p. 17): 

A práxis é o alimento e a afirmação consciente da essencialidade, é a firme posição 

na qual as energias humanas manifestam suas inesgotáveis possibilidades de 

desenvolvimento e de superação, apontando sempre para caminhos infindáveis, já 

que é fonte superabundante de expressão da pujança criativa humana. 

 

A práxis, portanto, apreende essa expressão criativa a mesma proporção que a 

acomoda na formação humana, de onde podemos incorporar a relevância desse estudo para a 

área educacional. De modo que nosso percurso investigativo seguiu num movimento dialético 

buscando compreender a perspectiva práxica emancipatória presente na construção teórica de 

Marx, Engels e seus intérpretes. 

Uma vez que atualmente carecem, dentro do referencial marxista, estudos que 

aprofundem a práxis, mas sem secundarizar o trabalho, dado o grande valor do segundo por 

seu caráter fundante e desencadeador de manifestações teleológicas, que por seu turno 

flexionam objetividade e subjetividade humanas.  

Posto que, nesse contexto de elaborações práxicas que se consolida o movimento 

entre objetividade e subjetividade, por sua vez edificador de organizações e progressos 

sociais, a mesma proporção que o sistema desnuda a insustentabilidade de suas bases 

destrutivas, a qual se apoia. Essa insustentabilidade emerge das contradições do próprio 

sistema, logo, do capital, a mesma proporção que surge como possibilidade à imanência de 

uma nova sociabilidade, emancipada, em que a formação humana plena seja possível, 

portanto de emancipação, tal como nos explicita Sousa Junior (2010, p. 85): 

 

[...] A emancipação se mostra então como uma totalidade de determinações que só 

se efetivam numa sociabilidade livre, pois emancipação não é uma quantidade de 

informações técnicas e habilidades práticas referentes ao processo produtivo 

capitalista, mas uma totalidade de manifestações humanas cuja construção só se faz 

possível na totalidade das relações livres estabelecidas socialmente. 

 

Em vista dessa totalidade de determinações que perpassam a emancipação e a 

formação que Marx e Engels em seu tempo já expunham e, portanto, semelhante à conjuntura 

contemporânea, na qual a educação servia como instrumento de perpetuação da ideologia 

dominante.  

Assim, como a autora a seguir nos atualiza sobre o pleito defendido pelos 

pensadores: por uma educação formalizada, gratuita, pública e de qualidade para todos, mas 

que sob o jugo do capital se apresenta precária e destinada à classe trabalhadora. Em 

detrimento da ofertada na rede privada que a classe abastada tem condições de custear e que 
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por sua vez passa a ser enaltecida por meio da privatização e da terceirização, tal como nos 

deslinda o trecho a seguir: 

 

Além disso, associa-se a estes encaminhamentos uma forte revalorização da 

privatização e da terceirização como estratégias mais apropriadas para resolver os 

problemas de eficiência e qualidade nos serviços públicos. Neste sentido, criam-se 

argumentos para justificar a necessidade de expandir o ensino privado e faz-se uma 

crítica contundente à escola pública em todos os níveis, mas especificamente na 

educação básica. (ZIENTARSKI, 2017, p. 175) 

 

Nesse enfoque, de favorecimento da classe dominante, vale considerar uma 

proposta por outra sociabilidade e, portanto, discutirmos a plena formação humana de maneira 

a buscar a superação da sociedade contraditória do capital e tendo como horizonte à chegada 

ao comunismo, mas com entendimento de que nessa caminhada para se chegar à revolução, 

existe um campo intermediário de atuação necessária.  

Frente ao exposto e pleiteando a revolução social e chegada à emancipação, 

portanto, a uma nova sociabilidade, o comunismo, é que depreendemos os elementos 

necessários para tornar coletivo o patrimônio social, político e intelectual. Citado 

anteriormente por Engels (1979), disposto pelo progresso e desenvolvimento da humanidade 

que ao longo da história tem estado restrito às minorias privilegiadas, tal como, o intelectual e 

militante nos reforçada por meio da citação a seguir: 

 

A revolução social que se aproxima converterá, pela primeira, vez, este fundo 

coletivo de produção e de reserva, isto é, a massa global de matérias-primas, 

instrumentos de produção e meios de vida, num verdadeiro fundo social, 

arrancando-o das mãos dessa classe privilegiada, que atualmente dele dispõe, e 

colocando-o como patrimônio coletivo a serviço de toda a sociedade. (ENGELS, 

1979, p. 170-171) 

 

Com escopo de eivar de sentido a proposta ilustrada de revolução social é que 

buscamos desvendar os caminhos a serem trilhados para o alcance da plena formação 

humana, cujas evidências confirmam a iminência de chegada deste momento de emancipação 

do capital. Como podemos verificar nas ponderações de José Paulo Neto e Marcelo Braz que 

nos auxiliam nessa compreensão: 

 

Mas o capitalismo contemporâneo, ao exacerbar todas as contradições do modo de 

produção capitalista, criou também a condição necessária para a sua substituição por 

uma outra organização societária, capaz de efetivamente instaurar um mundo novo. 

O florescimento das forças produtivas, com o suporte de um fantástico crescimento 

do acervo científico e técnico, elevou a níveis altíssimos a produtividade do trabalho 

e socializou ao limite a produção das riquezas; as relações sociais capitalistas, 

conservando a apropriação privada dessa riqueza, funcionam como um poderoso 

freio ao desenvolvimento social. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 250). 
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Esta afirmação dos autores nos leva a refletir sobre as possibilidades que 

poderiam ser vislumbradas, a partir do momento em que o comunismo efetivamente se 

colocasse como realidade, como concreto pensado, como possibilidade transformadora e 

emancipatória. Sendo movidos por essa perspectiva é que iniciamos o primeiro capítulo 

entrelaçando trabalho, formação humana e suas reverberações segundo Marx, Engels e 

intérpretes. 
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2 O TRABALHO COMO CATEGORIA FUNDANTE E CONSTRUCTO DA 

FORMAÇÃO HUMANA 

 

É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, 

como a abelha, castor, formiga etc. No entanto, produz apenas aquilo de que 

necessita imediatamente para si ou sua cria; produz unilateral[mente], enquanto o 

homem produz universal[mente]; o animal produz apenas sob o domínio da carência 

física imediata, enquanto o homem produz mesmo livre da carência física, e só 

produz, primeira e verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] a ela; o animal 

só produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza inteira; [no animal,] o 

seu produto pertence imediatamente ao corpo físico, enquanto o homem se defronta 

livre[mente] com seu produto. O animal forma apenas segundo a medida e a 

carência da species à qual pertence, enquanto o homem sabe produzir segundo a 

medida de qualquer species, e sabe considerar, por toda a parte, a medida inerente ao 

objeto; o homem também forma, por isso, segundo as leis da beleza. (MARX, 2004, 

p. 85). 

 

Para tratar da formação humana frente às obras de Marx, Engels e seus intérpretes 

nos foram necessários para a compreensão do papel do trabalho, ou seja, da práxis produtiva 

no processo de humanização do homem. Desse modo, o capítulo se organiza a partir do 

caráter fundante do trabalho, como desencadeador de infinitas possibilidades práticas que 

agem como constructo de nossa formação humana e que por sua vez nos diferencia dos 

demais seres da natureza, tal como esclarecido no trecho em epígrafe extraído dos 

Manuscritos de Paris e posteriormente reforçado por Lukács (2018, p. 256) no trecho a 

seguir: 

 

[...] a essência do próprio trabalho e, ainda mais, aos outros tipos de práxis que dele 

brotam, que colocam na vida sempre formas mediadas mais complicadas, mais 

puramente sociais, de tal modo que a vida do ser humano ocorre sempre mais 

intensamente em um mundo ambiente criado por ele mesmo, enquanto ser social e, 

nele, a natureza aparece principalmente como objeto do metabolismo com a 

natureza. 

 

Desta feita, cientes de que o processo de formação humana comporta um largo 

espectro de dialéticas ações materiais transformadoras optamos por sistematizar esse 

desenvolvimento humano em três grandes grupos, a saber; práxis produtiva, práxis social e 

práxis estética. Todavia, ao verificarmos o amplo conhecimento que a estética abarca, nos 

limitamos a nos debruçar sobre as inferências de Marx, Engels e seus intérpretes, apenas 

referente às duas primeiras expressões da práxis, o que já nos reservou grandes esforços. 

Ainda sobre esse espectro de ações materiais transformadoras que a práxis alberga 

e especificamente acerca da práxis produtiva, é que conceituamos a relevância da práxis para 

a construção da generidade consciente do homem, despertada através do trabalho. Posto que 

segundo Marx (2010a, p. 85), essa generidade se consolida no “engendrar prático de um 
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mundo objetivo, [...] um ser que se relaciona com o gênero enquanto sua própria essência ou 

[se relaciona] consigo enquanto ser genérico”. 

A construção da generidade demanda a efetivação da relação dialética entre 

sujeito e objeto, no caso da práxis produtiva o sujeito é o homem e o objeto a natureza. 

Relação esta em que o sujeito-homem transforma o objeto-natureza de acordo com suas 

necessidades, ou seja, numa conexão entre objetividade e subjetividade. Já que em busca das 

respostas no objeto o homem passa a apreender suas propriedades naturais, seja por meio do 

conhecimento herdado ou de sua própria ação imediata.  

Pois, desta apreensão cognoscitiva citada no parágrafo anterior é que o indivíduo 

projetará os cenários futuros, portanto, formulará sua teleologia, para que da simbiose 

dialética entre cognoscência e teleologia se componha a subjetividade humana, por meio de 

um movimento dialético e prático de efetivação das objetividades. Portanto, em meio a essa 

unidade dialética entre objetividade e subjetividade é que se constroem as infinitas 

possibilidades práxicas, que dialogam com os elementos que perpassam as determinações 

histórico-sociais vigentes. 

Logo, podemos inferir apoiados em Marx, Engels e seus intérpretes que a unidade 

dialética entre objetividade e subjetividade além de não depender do modo de produção 

existente para se efetivar, se afirmou primeiramente por meio do trabalho. Então, em 

decorrência da práxis produtiva foi que o homem além de criar uma variedade de riquezas 

objetivas, também pode recriar a si mesmo, tal como nos ilustra o trecho abaixo: 

 

O homem é tão produto do trabalho quanto qualquer uma das máquinas construídas 

por sua atividade; e nos parece que em todas as investigações econômicas deve ser 

considerado precisamente do mesmo ponto de vista. Todo indivíduo que chegou à 

maturidade pode ser encarado, de maneira perfeitamente apropriada, como uma 

máquina que custou para ser construído 20 anos de assídua atenção e o dispêndio de 

um capital considerável. E quando uma soma adicional é adiantada em sua educação 

ou qualificação para o exercício de um negócio etc., o seu valor é aumentado de 

maneira proporcional, justamente como uma máquina que é tornada mais cara pelo 

dispêndio adicional de capital ou trabalho em sua construção, de modo a dotá-la de 

novas capacidades. (MARX, 2011a, p. 512) 

 

Nesse contexto relacional entre práxis produtiva e formação humana, o “produto 

do trabalho” não fica restrito a externalização objetal como na construção da máquina, porque 

os esforços de transformações empreendidos pelo homem também engendram transformações 

em si mesmo, possíveis a partir do movimento entre objetividade e subjetividade que o 

trabalho aciona. 

Frente ao esboço empreendido até momento, pleiteamos de modo geral, 

compreender o processo de formação humana por meio das obras de Marx, Engels e seus 
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intérpretes. Nesse sentido, o presente capítulo se organiza em torno do primeiro e do segundo 

objetivos, que versam sobre como o problema da formação humana se coloca nas obras de 

Marx, Engels e seus intérpretes, e a contribuição da categoria trabalho em sua relação com o 

processo de formação humana dentro das obras dos pensadores e de seus intérpretes. 

No intuito de dar continuidade ao aprofundamento dos temas esboçados nesse 

momento de abertura do capítulo, e para que possamos dar maior claridade expositiva ao texto 

e assim, aumentar a compreensão leitora, adiantamos a seguir, a sequência de cada tópico 

abordado nesse primeiro capítulo.  

 Isto posto, no primeiro tópico “Teoria e formação do ser social” fazemos um 

esboço sobre a formação do pensamento de Marx e as contribuições de Engels e outros 

pensadores para sua elaboração do materialismo dialético e compreensão da formação 

humana a partir do estudo da economia política de seu tempo. Posteriormente, tratamos da 

formação do ser social analisada na perspectiva de verificar como se estabelece sua relação 

com o trabalho, ou seja, a práxis produtiva e a formação do ser social. 

De forma que o segundo tópico “O trabalho e sua contribuição à formação 

humana”, examina as contribuições da categoria trabalho para a formação do ser social. E o 

tópico seguinte, trata sobre “A necessidade e a formação humana” em que foi examinado o 

processo de origem e saciamento das necessidades, bem como a capacidade de criação de 

novas necessidades ao longo do desenvolvimento humano.  Dessa forma, com o surgimento 

das primeiras necessidades básicas e vitais o homem por meio do trabalho pode ascender em 

seu desenvolvimento, assumindo o que podemos chamar de um novo degrau de conquista da 

liberdade, dentro do espectro de possibilidades despertadas pelo trabalho. 

Em continuidade temos o outro tópico, que funda sua argumentação sobre “A 

necessidade, a liberdade e o trabalho”. Portanto, retomamos o tema do tópico anterior sobre o 

saciamento das primeiras necessidades vitais através da práxis produtiva estabelecida a partir 

de transformações materiais engendradas entre homem e natureza. Para assim, buscarmos nas 

interações práticas transformadoras entre os homens e entre a natureza transformada e o 

homem, refletirmos sobre as possibilidades e limites do desenvolvimento humano integral, ou 

seja, da onilateralidade, presente na escrita de Marx, Engels e seus intérpretes. 

 2. 1 Teoria e formação do ser social 

 

Para a composição textual desta sessão optamos por realizar uma breve exposição 

sobre o desenvolvimento da construção teórica do pensamento de K. Marx, bem como as 
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contribuições de Engels e de outros pensadores, que por sua vez foram pertinentes tanto à 

elaboração do materialismo dialético como para a compreensão do processo de formação 

humana, para posteriormente aprofundarmos o tema da formação do ser social. 

Sendo assim, convém destacarmos que o cerne do conjunto das obras marxianas 

versa sobre a materialidade do mundo, ou seja, sobre sua totalidade. Dessa forma, para 

extrairmos a relação entre a práxis produtiva e a formação humana, tal como esclarecido na 

introdução, tivemos que rastrear e extrair os elementos de sua teoria social que se mostraram 

pertinentes ao nosso objeto. 

No sentido de extrairmos esses elementos da teoria social marxiana, verificamos 

nas exposições ainda em sua juventude, que Marx ao interpretar a realidade lança as bases da 

proposta de uma teoria do ser social, de modo a suplantar os quadrantes especulativos de F. 

Hegel e as observações inativas de F. Feuerbach. Portanto, o pensador passa a investigar a 

materialidade por meio de uma matriz histórico-ontológica-relacional examinando o real pelo 

método desenvolvido por ele, o materialismo dialético.  

Vázquez (1977) nos auxilia nessa compreensão já que ambos pensadores, tanto 

Hegel quanto Feuerbach, examinaram a realidade no âmbito da consciência, assim, na 

tentativa de transformações por meio do movimento das ideias como em Hegel, ou através da 

contemplação buscando compreender a realidade no âmbito das sensações, conforme 

Feuerbach.  

O que nos levou a constatar que ambos, tanto Hegel quanto Feuerbach, se 

limitaram a interpretar o real sem transformá-lo, tendo em vista que a atividade da consciência 

por si só não pode ser considerada como ação material transformadora, tal como o trecho a 

seguir expõe esse percurso de superação desenvolvido por Marx: 

 

Por isso, Marx não é Hegel antropologicizado, nem Feuerbach historicizado. 

Nenhum dos dois ultrapassa o limite da filosofia como interpretação do mundo: seu 

âmbito, seu elemento próprio comum, é a teoria, como acontece em grande parte 

como o jovem Marx até as Teses sobre Feuerbach e A ideologia Alemã [...] – ao ter 

que fundamentar histórica e realmente a atividade prática humana, suas condições, 

limites e possibilidades. (VÁZQUEZ, 1977, p. 178) 

 

Ainda assim, para aclarar nossa compreensão de como se originaram as 

formulações de Marx, cabe citar a contribuição dos escritos de Hegel para as formulações de 

Marx, com destaque à Fenomenologia do Espírito
14

 (1807). Tanto para a apreensão da práxis 

produtiva em sua acepção ontológica e fundamental para a humanidade, quanto para o 

                                                      
14

 O recurso à obra supra, para esta pesquisa, se limita a rever sua contribuição à arquitetura do materialismo 

dialético, quanto à aproximação de Marx ao debruçar-se sobre os estudos de Hegel, acerca da valorização da 

essencialidade do trabalho, bem como ao uso da categoria totalidade. 
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desvelamento de sua acepção particular, que no modo de produção capitalista se eivou de 

estranhamento, tal como nos esclarece o trecho do filósofo contemporâneo a seguir:  

 

Um elemento positivo do pensamento de Hegel na Fenomenologia do espírito é, 

como vimos, a afirmação do trabalho como autoformação da consciência, como 

autocriação do homem. Nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx vê na 

Fenomenologia do espírito, de Hegel, uma grande realização, dado que Hegel 

concebe a “autocriação” do homem como um processo, porque depreende a essência 

do trabalho e porque evidencia o homem objetivo “como resultado de seu próprio 

trabalho”. Hegel, no entanto, como ressalta Marx, reconhece apenas o lado positivo 

do trabalho, não o seu lado negativo. (CHAGAS, 2016, p. 172) 

 

O fragmento de Chagas (2016) nos provoca a enumerar elementos como 

objetivação e autodesenvolvimento humano, de modo a demarcar a contribuição do trabalho 

ao processo de formação (Bildung), como atividade que educa e imprescindível para 

“autoformação” humana. Desta feita, mediante a compreensão do trabalho em sua 

determinação ontológica a espécie humana foi elevada acima do consumo de objetos restrito 

às necessidades imediatas, como acontecem aos demais animais. 

De forma que já na escrita dos Manuscritos o pensador aproveita de Hegel, 

sobretudo, a dialética adotada num ambiente teórico materialista, ou seja, estabelecendo a 

conexão entre a generidade consciente humana e a materialidade, por meio do exame das 

objetividades engendradas pelas relações humanas mediadas pelo trabalho. O que nos levam a 

concluir que a ruptura de Marx com Hegel tornou-se necessária para que ele pudesse chegar 

ao entendimento da consciência como produto tardio e presente na história da materialidade, 

ou seja, constructo da formação humana e fruto da combinação entre concreção e abstração. 

Cabe ainda, para nossa absorção desse ponto de vista sobre a atividade reflexiva 

do trabalho, o apoio de Ranieri (2001) para consolidar a escrita dos Manuscritos como marco 

de referência à construção teórica de Marx iniciada em sua juventude: 

 

[...] Aqui, a autonomia do método de investigação, apesar da elaboração ainda 

incipiente dos seus pressupostos, já tem o caráter que marcará o Marx da 

posteridade: a originalidade de sua criação está centrada, sim, autoprodução do 

homem, mas de um ponto de vista fundamentalmente material, ou seja, o argumento 

é elaborado a partir da sociabilização humana, e daí a consequente sociabilização do 

pensamento, quando Hegel, ao contrário, vê na sociabilidade histórica do espírito 

(Geist) o fundamento das realizações materiais. (RANIERI, 2001, p. 49) 

 

 

Sendo assim, a relevância da práxis produtiva ao processo de formação humana 

dissecada nos Manuscritos é posteriormente expandida por Lukács, na chamada virada 
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ontológica
15

 do teórico em que pormenorizou uma nova ontologia, pois “A ontologia 

aparecia, assim, como o símbolo da resistência à dominação da “razão instrumental”, à 

hegemonia do “cientificismo” e da reificação”. (TERTULIAN, 2011, p. 22) 

Sobre os elementos histórico-sociais, buscados por Lukács na escrita de Marx, e 

utilizados para compor o conceito dessa nova ontologia, temos a comprovação da 

impossibilidade do real se efetivar de forma teleológica. Já que esta totalidade se encontra 

perpassada por contradições e determinações históricas criadas e herdadas pelos seres sociais, 

pois, “Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea 

vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas 

lhes foram transmitidas assim como se encontram”. (MARX, 2011b, p. 25) 

Nesse sentido a citação abaixo ilustra alguns dos elementos extraídos por Lukács 

para compor sua concepção de ontologia do ser social: 

 

São os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de existência, tanto as 

que eles já encontraram prontas, como aquelas engendradas de sua própria ação. [...] 

Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a 

consciência. (MARX; ENGELS, 2007, p. 10; 20) 

 

Vale ressaltar ainda sobre a conceituação da ontologia do ser social, a relação 

entre a reprodução e as esferas ontológicas desenvolvidas por Lukács em suas obras, que por 

sua vez partem da constatação da diferenciação do ser social frente às outras instâncias 

naturais, esferas orgânica e inorgânica. Pois, segundo Tertulian (2011) o filósofo húngaro com 

as devidas mediações agrega as contribuições dos trabalhos de ontologia de Nicolai 

Hartmann, sobretudo acerca dos estratos de produção da vida em que Lukács para compor 

seus níveis ou esferas do ser e sobre a autonomia relativa
16

 que o ser social alberga. 

Desta feita, o homem por meio da práxis produtiva se apodera do real para 

transformá-lo, que lhe é preexistente e assim mediante o trabalho impulsiona a consciência 

promovendo sua autoformação, e nesse sentido é que segue a exposição de Marx e Engels, ao 

esclarecerem a prioridade da práxis frente à ideia: 

                                                      
15

 Tertulian (2011, p. 16) identifica o momento da “virada” ou mudança no pensamento de Lukács após seu 

contato com os Manuscritos: “[...] depois que ele se deu conta do caráter insustentável de certas teses de História 

e consciência de classe (em particular da tese idealista da identidade sujeito-objeto)”. 
16

 O conceito de autonomia relativa é usado como recurso por Lukács (2013) para explicar o papel das esferas 

ontológicas e a reprodução social. À medida que o teórico expressa à independência do ser social em relação às 

outras esferas ontológicas, ao que este detém o poder de transformar ou até mesmo extinguir as esferas 

inferiormente desenvolvidas em comparação a ele, como a inorgânica e orgânica, ao tempo que o ser social 

também depende delas para sua sobrevivência. Portanto, diferentemente das esferas inorgânicas e orgânicas que 

não dependem do ser social para manterem-se, o ser social mantém uma dependência ontológica delas como 

requisito para sua reprodução social, ao tempo que as demais esferas não têm o poder de eliminar o ser social, 

mas independe dele para sua reprodução. 
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[...] não de explicar a práxis partindo da ideia, mas de explicar as formações ideais a 

partir da práxis material e chegar, com isso, ao resultado de que todas as formas e 

[todos os] produtos da consciência não podem ser dissolvidos por obra da crítica 

espiritual, por sua dissolução na “autoconsciência” ou sua transformação em 

“fantasma”, “espectro”, “visões” etc., mas apenas pela demolição prática das 

relações sociais reais [realen] de onde provêm essas enganações idealistas; não é a 

crítica, mas a revolução a força motriz da história e também da religião, da filosofia 

e de toda forma de teoria. Essa concepção mostra que a história não termina por 

dissolver-se, como “espírito do espírito”, na “autoconsciência”, mas que em cada um 

dos seus estágios encontra-se um resultado material, uma soma de forças de 

produção, uma relação historicamente estabelecida com a natureza e que os 

indivíduos estabelecem uns com os outros; relação que cada geração recebe da 

geração passada, uma massa de forças produtivas, capitais e circunstâncias que, 

embora seja, por um lado, modificada pela nova geração, por outro lado prescreve a 

esta última suas próprias condições devida e lhe confere um desenvolvimento 

determinado, um caráter especial – que, portanto, as circunstâncias fazem os 

homens, assim como os homens fazem as circunstâncias. Essa soma de forças de 

produção, capitais e formas sociais de intercâmbio, que cada indivíduo e cada 

geração encontram como algo dado, é o fundamento real [reale] daquilo que os 

filósofos representam como “substância” e “essência do homem”, aquilo que eles 

apoteosaram e combateram; um fundamento real que, em seus efeitos e influências 

sobre o desenvolvimento dos homens, não é nem de longe atingido pelo fato de 

esses filósofos contra ele se rebelarem como “autoconsciência” e como o “Único”. 

Essas condições de vida já encontradas pelas diferentes gerações decidem, também, 

se as agitações revolucionárias que periodicamente se repetem na história serão 

fortes o bastante para subverter as bases de todo o existente, e se os elementos 

materiais de uma subversão total, que são sobretudo, de um lado, as forças 

produtivas existentes e, de outro, a formação de uma massa revolucionária que 

revolucione não apenas as condições particulares da sociedade até então existente, 

como também a própria “produção da vida” que ainda vigora – a “atividade total” na 

qual a sociedade se baseia –, se tais elementos não existem, então é bastante 

indiferente, para o desenvolvimento prático, se a ideia dessa subversão já foi 

proclamada uma centena de vezes – como o demonstra a história do comunismo. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 42-43) 

 

Vale ressaltar que, além da dimensão ontológica do trabalho há também uma 

concepção particular, não alcançada por Hegel nem Feuerbach, mas que em Marx teve sua 

investigação mediante seus estudos sobre a economia política de seu tempo. De modo que, 

Marx analisou o processo de trabalho dentro do modo de produção capitalista, ao diferir a 

objetivação sensível do estranhamento, ou seja, entre alienação (Entäusserung) e 

estranhamento (Entfremdung)
17

.   

Nesse sentido, ao acompanharmos Marx em sua crítica à ontologia lógico-

idealista
18

 temos que, divergindo de Hegel, o primeiro nos revela os elementos contraditórios 

em sua materialidade, já que o segundo os compreende como totalidade positiva e relacionada 

ao espírito, conforme o fragmento explica a seguir: 

                                                      
17

 Tema aprofundado em tópico específico, posteriormente. 
18

 Hegel na obra Princípios da Filosofia do Direito (1820) esclarece o funcionamento da estrutura e a concepção 

da liberdade concreta, por meio da relação entre o Estado (interesse geral) com a sociedade civil e a família 

(interesses particulares), posto que, analisou a sociedade civil, em face de suas relações jurídicas e do 

desenvolvimento geral do espírito humano, ao enfatizar a apropriação política e econômica do trabalho enquanto 

elemento formador da vida humana. 



37 
 

 

[...] Hegel se coloca no ponto de vista dos modernos economistas nacionais. Ele 

apreende o trabalho como a essência, como a essência do homem que se confirma; 

ele vê somente o lado positivo do trabalho, não seu [lado] negativo. O trabalho é o 

vir-a-ser para si (Fürsichwerden) do homem no interior da exteriorização ou como 

homem exteriorizado. O trabalho que Hegel unicamente conhece e reconhece é o 

abstratamente espiritual. (MARX, 2010a, p. 124) 

 

Mediante essa condução gnosiológica desenvolvida por Marx que leva em conta o 

intento realizado pelo pensador ao não se restringir à mera inversão da lógica hegeliana ou 

sequer se limita à leitura e interpretação de apenas uma obra escrita por Hegel, em que por sua 

vez a visão aludida por Ranieri (2011) nos afiança a amplitude da teoria social desenvolvida 

por Marx: 

[...] Mas é preciso separar aquilo que no sistema hegeliano aparece como proposição 

sem solução (a supressão dos sujeitos humanos em função da trajetória pré-

concebida de uma razão universal) do que é absolutamente novo, inclusive quando 

se pensa na formação do sistema teórico de Marx – ou seja, a reincorporação do 

sujeito humano em um fazer universal a partir de sua atividade cotidiana, a qual o 

educa e transforma. Quer dizer, com base nas mesmas proposições, a teoria de Hegel 

mostra os seus limites e também o que, nestes limites, ela tem de inovador. [...] 

muito do que se atribui a Marx verte originalmente de Hegel e, mais do que isso, que 

a pesquisa sobre a teoria de Marx não se limita, na crítica a Hegel, a uma inversão 

pura e simples do conteúdo do sistema deste último. (RANIERI, 2011, p. 166-167) 

 

Assumindo tal encaminhamento, podemos destacar como produções escritas que 

expõem a gnosiologia marxiana, que por sua vez romperam e superaram as limitações 

hegelianas as obras: Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (1843), Contribuição para a 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: Introdução (1844), Manuscritos Econômico-

filosóficos (1844) e ainda nesse sentido de apropriação, se destacam também as Teses sobre 

Feuerbach (1845). Tendo em vista que Marx realiza crítica à Feuerbach
19

, ao se contrapor à 

leitura natural e limitada da realidade executada pelo teórico, ou seja, acerca de sua 

compreensão da forma do objeto sob o ponto de vista da intuição e composto por elementos 

em larga medida a-históricos.  

Desta feita, diferente de Marx que concebe a essência da formação humana como 

a partir da atividade, Feuerbach consagrada à humanização do homem como fruto de 

potencialidades socioafetivas, compostas pelas faculdades do amor, do pensamento e da 

vontade, tal como confirmado no lema n. 33: 

A nova filosofía considera e aborda o ser, tal como é para nós, enquanto seres não 

só pensantes, mas também realmente existentes– por conseguinte, o ser enquanto 

objecto do ser- como objeto de si mesmo. O ser como objecto do ser – e somente 

este ser é o ser e merece o nome de ser – é o ser dos sentidos, da intuição, da 

                                                      
19

 Dentre as obras de Feuerbach que despertaram interesse de Marx se destacam A essência do cristianismo 

(1841), Teses preliminares para a reforma da filosofia (1842) e Princípios da filosofia do futuro (1843). 
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sensação, do amor. O ser é, por conseguinte, um segredo da intuição, da sensação, 

do amor. 

Apenas na sensação, unicamente no amor, tem «isto» – esta pessoa, esta coisa – isto 

é, o singular, um valor absoluto, o finito é o infinito; apenas nisto consiste a 

profundidade, a divindade e a verdade infinita do amor. Só no amor é que o Deus 

que conta os cabelos da cabeça é verdade e realidade. O próprio Deus cristão é 

apenas uma abstracção do amor humano, apenas uma imagem do mesmo. Mas 

precisamente porque «isto» só tem valor absoluto no amor, também só no amor, e 

não no pensar abstracto, é que se revela o segredo do ser. O amor é paixão, e só a 

paixão é o critério da existência. Só existe o que é – real ou possível – objecto da 

paixão. O pensar abstracto desprovido de sensação e de paixão suprime a diferença 

entre ser e não-ser, mas tal diferença, insignificante para o pensamento, é uma 

realidade para o amor. Amar nada mais significado que recepcionar semelhante 

diferença. A quem nada ama – seja qual for o objecto – é de todo indiferente se ele 

existe ou não. Mas assim como unicamente pelo amor, pelo sentimento em geral, me 

é dado o ser na sua distinção do não-ser, assim também só por meio dele me é dado 

um objecto como distinto de mim. A dor é um protesto estrondoso contra a 

identificação do subjectivo e do objectivo. A dor do amor consiste em não existir na 

realidade o que existe na representação. O subjectivo é aqui o objectivo, a 

representação é o objecto; mas isto não deve ser assim, é uma contradição, uma não-

verdade e uma infelicidade – daí a exigência da restauração da verdadeira relação, 

onde o subjectivo e o objetivo não são idênticos. Até mesmo a dor animal exprime 

com bastante clareza esta diferença. A dor da fome consiste apenas em nada de 

objectivo haver no estômago, em o estômago ser por assim dizer para si o seu 

objecto; as paredes vazias, em vez de se friccionarem contra um alimento, 

friccionam-se uma contra a outra. Por isso, os sentimentos humanos não têm 

nenhuma significação empírica e antropológica, no sentido da antiga filosofia 

transcendente, mas um significado ontológico e metafísico: nos sentimentos, mais 

ainda, nos sentimentos quotidianos, estão ocultas as mais profundas e elevadas 

verdades. Assim o amor é a verdadeira prova ontológica da existência de um objecto 

fora da nossa cabeça – e não existe mais nenhuma prova do ser excepto o amor, o 

sentimento em geral. Só existe aquilo cujo ser te proporciona alegria, e cujo não-ser 

te causa dor. A diferença entre objecto e sujeito, entre ser e não-ser, é uma diferença 

que tanto causa alegria como dor. (FEUERBACH, 2008, p. 54-55) 

 

De modo que a citação exposta anteriormente confirma a interpretação de 

Feuerbach sobre a formação humana, que segundo ele, não reside seu cerne na atividade 

sensível. Posto que, Feuerbach opta por excluir de sua concepção sobre a essência e as 

necessidades humanas qualquer papel atribuído ao trabalho. Portanto, deixando a desejar em 

sua assimilação da importância desta categoria, como atividade revolucionária, prática e 

crítica. 

Desta feita, em contraponto à Feuerbach em que as potencialidades socioafetivas 

sobrepõem a relevância do trabalho no processo de formação humana, é que Marx (2013) 

argumenta sobre a contribuição da práxis produtiva à formação humana: 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo esse 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. [...] A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para 

sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 

corporiedade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa 

e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 

própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o 

jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX, 2013, p. 255) 
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Conforme expressa Marx no trecho anterior, o trabalho tem sua relevância como 

fundante, acionador e articulador entre a objetividade e a subjetividade humanas. Sendo 

assim, o elemento que possibilita ao homem ir além das determinações imediatas e alcançar o 

nível de suprimento das necessidades mais refinadas de cunho material e espiritual para a 

formação do ser social.  

Sobre os suprimentos dessas necessidades mais refinadas, que levam a ampliações 

das habilidades humanas, que por sua vez começam no trabalho, mas que não se limitam a 

ele, Marx nos esclarece sobre o conceito do trabalho social genérico como intrínseco à 

socialização humana:  

[...] condição natural eterna da vida humana e, portanto, independentemente de 

qualquer forma desta vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas 

sociais, não muda sua natureza geral por se realizar para o capitalista e sob seu 

controle. (Ibid, p. 255) 

 

Em outras palavras, o pensador realiza a defesa pela positividade ontológica do 

trabalho que independe da sociabilidade vivenciada ao se consolidar na relação do homem 

com a natureza. Pois, mesmo na forma social capitalista pode incrementar a generidade 

humana, qualitativamente por meio do desenvolvimento tecnológico e quantitativamente com 

o aumento da produção. Portanto, tanto na produção quanto na distribuição foram 

desvirtuados os objetivos ontológicos de concretização, já que a classe produtora fica alienada 

do pleno usufruto desse desenvolvimento. 

O trabalho, portanto, funda o indivíduo social e contribui ao seu desenvolvimento 

ao transcender a mera confecção do produto e transformar a natureza, o próprio indivíduo, a 

sua relação com outro e, sobretudo, colaborar em sua generidade. Tendo ainda como 

resultante desse processo a criação incessante de novas possibilidades e necessidades 

históricas, sociais, individuais, objetivas e subjetivas.  

Assim sendo, por meio do estudo da relação entre trabalho e formação humana 

temos que o homem não criou a natureza, mesmo ele podendo transformá-la, e jamais, deve 

aboli-la, pois analogamente, os homens criam as relações sociais e podem além de 

transformá-las, rescindi-las. Desta feita a práxis produtiva, inerente a condição humana, deve 

ser considerada “independentemente de qualquer forma social determinada" (Ibid, p. 255-

256), ainda mais que na mesma página para este pensador: 

 

[...] Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao 

homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

envergonha muitos arquitetos com a estrutura da colméia. Porém, o que desde o 

início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a 

colméia em sua mente, antes de construí-la com a cera. No final do processo de 
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trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do 

trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente. 

Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do elemento; ele realiza 

neste último, ao mesmo tempo, seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, o 

tipo e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa 

subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, a 

atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção 

do trabalhador durante a realização de sua tarefa, e isso tanto mais quanto menos 

esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pela pelo modo de sua execução, atrai o 

trabalhador, portanto, quanto menos este último usufrui dele como jogo de suas 

próprias forças físicas e mentais.  

 

Isto nos confirma a condição fundante que a categoria trabalho retém e sua relação 

indissociável com a formação humana, já que não podemos abolir a lei da gravidade, mas 

podemos destruir o feudalismo e colocar em seu lugar algo radicalmente novo, antes 

inexistente, como o capitalismo (Ibid, p. 142). É nesta transformação da natureza e dos 

indivíduos que se permite a constante construção de novas situações, de novas relações 

sociais e de novos conhecimentos e habilidades, em um processo de acumulação constante (e 

contraditório). 

Dessa forma, com o propósito de aclarar nossa compreensão sobre o processo de 

acumulação constante que a práxis produtiva aciona, vale ressaltar os aspectos teleológicos
20

 e 

ontológicos
21

, que perpassam o labor humano, ou seja, na transformação da matéria (natureza) 

conforme os objetivos e as necessidades humanas há que se destacar a relevância do trabalho 

como ação teleológica transformadora do meio e do homem em si mesmo.  

Em meio a esse processo de transformação da natureza e do homem, que o 

trabalho promove ao homem, este fica derivada a condição de segunda natureza, mas que não 

o limita a ser apenas natural, posto que também seja social, e que ainda pode ser relacionado 

ao almejado alcance da liberdade como mostra os escritos de Mészáros (2016, p. 153): 

 

[...] Assim, se o ser humano é um ser natural com uma multiplicidade de 

necessidades, a satisfação humana – a realização da liberdade humana – não pode 

ser concebida como abnegação ou subjugação dessas necessidades, mas tão somente 

como sua gratificação propriamente humana. A única condição é que elas devem ser 

necessidades intrinsecamente humanas. Em contrapartida, o ser humano como parte 

da natureza precisa trabalhar “para não morrer” e, consequentemente, nesse tocante, 

                                                      
20

A teleologia como categoria eminentemente histórica, segundo Lukács (2010, p. 398-399) nasceu num 

determinado momento da história, quando a consciência humana projetou sua própria luz sobre o mundo das 

coisas, introduzindo nas cadeias causais objetivas a marca do nexo final (o nascimento do processo teleológico 

coincide, assim, com a emersão do trabalho), uma vez que a natureza em-si, inorgânica e orgânica, não conhece 

o finalismo, mas apenas a causalidade.  
21

 Mas a ontologia crítica de Marx é criativa por não se fechar a essa crítica, por não se limitar apenas a 

controlar, e sim por revelar novos processos realmente dialéticos. Ela parte, e desde o começo já partia, dos 

princípios mais profundos do ser social, da prioridade ontológica da práxis em contraposição à simples 

contemplação da realidade efetiva, por mais energicamente que esta se oriente para o ser. (LUKÁCS, 2010, p. 

67). 
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ele está sob o domínio da necessidade; sendo assim, a liberdade humana não pode 

ser realizada dando as costas para as realidades dessa situação. 

 

Deste modo, os aspectos teleológicos despertados pelo trabalho que tem o poder 

de diferir o homem dos outros elementos da natureza, sobretudo, podem influir sobre sua 

formação, mesmo que sob as condições do trabalho estranhado da ordem capitalista, que 

impossibilita a plena formação do ser social. O que significa que o estranhamento prejudica 

desde a base de satisfação das necessidades primárias às mais elaboradas. Logo, na formação 

do ser social incide negativamente sobre o desenvolvimento de suas capacidades e 

potencialidades humanas. 

A realização humana exposta por Meszáros (2016) ocorre, portanto, na proporção 

que as necessidades são supridas e outras criadas, contudo na sociabilidade regida pelo capital 

essas carências ou necessidades são impostas pelo próprio sistema, que por sua vez provoca 

um descompasso histórico entre capacidades e necessidades humanas, devido ao 

estranhamento urdido pelo capital.  

Esse descompasso histórico se coloca devido ao estranhamento que tolhe a 

liberdade humana, retirando o pertencimento do trabalho dentro e fora de sua práxis 

produtiva, ou seja, em suas relações com ato laborativo, na generidade, com os pares e para 

com o produto, tal como nos elucida Marx (2010a). Dessa forma, a condição exposta de 

estranhamento impossibilita a formação integral do ser social, pois, sua formação se torna 

alheia e imposta para alcançar não os objetivos, mas os seus objetivos de outro indivíduo, no 

caso o capitalista, os donos dos meios de produção, o capital.  

A relação exposta de contradição entre trabalho e capital, ou seja, de trabalhador e 

capitalista, compromete a formação ontológica que o trabalho deveria agregar ao homem, 

assim, o trabalho que deveria contribuir na criação de novas necessidades ao homem em 

outras atividades, ou modalidades de práxis, acaba na contramão da formação integral ou 

onilateral humana. Sobre isso Mészáros (2016) nos esclarece por meio da relação entre 

necessidade e liberdade, já que o trabalhador na condição de estranhamento se vê 

impossibilitado de vivenciar sua plena liberdade, pois tem que produzir de acordo com uma 

demanda externa a ele: 

 

Tudo isso leva diretamente à questão da resolução da contradição entre meios e fins, 

entre necessidade e liberdade [...]. É óbvio que quando a atividade vital humana é só 

um meio para um fim, não se pode falar de liberdade, porque as capacidades 

humanas que se manifestam nessa espécie de atividade são dominadas por uma 

necessidade exterior a elas. Essa contradição não pode ser superada, a menos que o 

trabalho – que, na presente relação, é um mero meio – se converta em um fim em si. 

Em outras palavras: só quando o trabalho se tornar uma necessidade interior para o 
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ser humano será possível referir-se a ele como “atividade livre”. (MÉSZÁROS, 

2016, p. 170) 

 

É um descompasso histórico, pois quanto mais o indivíduo produz mais ele se 

afasta da atividade livre pretendida, e, dessa forma, fica impedido de se tornar realidade sua 

liberdade. Afinal, o capital
22

, que sustenta o modo de produção capitalista, interdita o 

desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades humanas.  

Uma vez que para esse desenvolvimento é necessária a liberação de suas 

capacidades e potencialidades para posteriormente serem transformadas em habilidades, a 

serem integradas à sua formação, a serem desenvolvidas dentro, mas, sobretudo, fora da 

práxis produtiva. Daí a importância que Marx reserva ao tempo livre, ou seja, de fruição, 

conforme ressalta: 

 

A capacidade de fruição é condição da fruição, ou seja, seu primeiro meio, e essa 

capacidade é desenvolvimento de uma aptidão individual, força produtiva. A 

poupança de tempo de trabalho é equivalente ao aumento do tempo livre, i.e., tempo 

para o desenvolvimento pleno do indivíduo, desenvolvimento este que, como a 

maior força produtiva, retroage sobre a força produtiva do trabalho. (MARX, 2011a, 

p. 591) 

 

Ainda sobre essa relação entre trabalho e estranhamento temos como 

reverberações desse processo, além do tolhimento à formação humana, o apartamento dos 

indivíduos entre si, ou seja, de suas atuações coletivas em prol da extinção desse modelo de 

sociabilidade classista. Até mesmo porque, a lógica do capital aborda a liberdade como direito 

privado do indivíduo, logo o desenvolvimento pleno do indivíduo é prerrogativa restrita ao 

próprio indivíduo, já que dentro da lógica econômica e jurídica que movimenta o capital, o 

homem tem sua liberdade efetivada no ato supostamente livre do trabalhador no momento da 

venda de sua força de trabalho. 

Logo, regido por esse sistema jurídico-econômico, de venda e compra de sua 

força de trabalho, é que se firma esse compromisso supostamente perfeito e se concretiza a 

apropriação do excedente de trabalho produzido, cujo excerto a seguir detalha: 

 

[...] A troca de mercadorias por si só não implica quaisquer outras relações de 

dependência além daquelas que resultam de sua própria natureza. Sob esse 

pressuposto, a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado na 

medida em que é colocada à venda ou é vendida pelo seu próprio possuidor, pela 

pessoa da qual ela é a força de trabalho. Para vendê-la como mercadoria, seu 

possuidor tem de poder dispor dela, portanto, ser o livre proprietário de sua 

                                                      
22

 Já mencionamos anteriormente que, segundo Mészáros (2002), o capital pode ser definido como uma relação 

social, cuja compreensão não pode se limitar aos limites do modo de produção, já que emergiu após o cindir das 

classes, por meio da exploração do homem pelo homem, e perpassou os modos de produção que se seguiram 

desde o escravismo. 
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capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o possuidor de dinheiro se encontram 

no mercado e estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de 

mercadorias, com a única diferença de que um é comprador e o outro, vendedor, 

sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente iguais. A continuidade dessa relação 

requer que o proprietário da força de trabalho a venda apenas por um determinado 

período, pois, se ele a vende inteiramente, de uma vez por todas, vende a si mesmo, 

transforma-se de um homem livre num escravo, de um possuidor de mercadoria 

numa mercadoria. Como pessoa, ele tem constantemente de se relacionar com sua 

força de trabalho como sua propriedade e, assim, como sua própria mercadoria, e 

isso ele só pode fazer na medida em que a coloca à disposição do comprador apenas 

transitoriamente, oferecendo-a ao consumo por um período determinado, portanto, 

sem renunciar, no momento em que vende sua força de trabalho, a seus direitos de 

propriedade sobre ela. (MARX, 2013, p. 242) 

 

O que leva a questionarmos sobre a liberdade humana, e precisamente o suposto 

poder de decisão do trabalhador quanto ao uso de seu tempo de trabalho e de seu tempo livre, 

que sob esse viés burguês reduz a esfera econômica, como ato social de troca, tal como 

anunciava Marx (2005, p. 42): “[...] Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca; 

substituiu as numerosas liberdades, conquistadas duramente, por uma única liberdade sem 

escrúpulos: a do comércio”. Limitando assim o indivíduo a condição de mercadoria, cuja 

relação em sua generidade passa a ocorrer de modo separado, isolado e antagônico entre si.  

Frente a esse contexto de movimento comercial, podemos inferir que se torna 

necessária uma nova forma de relação social para efetivação do desenvolvimento das 

potencialidades e capacidades humanas, e desse modo, depois de vencidas as barreiras 

naturais de manutenção da vida
23

, ocorra o usufruto da fruição de atividades sociais 

sedimentadoras de nossa própria liberdade, tal como nos assevera Antunes (1997, p. 130): 

 

É evidente, entretanto, que a emancipação do trabalho não se confunde com o tempo 

livre ou liberado, mas sim com uma nova forma de trabalho, que realize, em sua 

integralidade, a omnilateralidade humana, o livre desenvolvimento das 

individualidades, a plena realização e emancipação do ser social.  

 

Isto ocorre porque os princípios capitalistas limitam a plenitude que a categoria 

liberdade alberga, subsumindo-a em uma suposta aquisição do direito privado pelo indivíduo 

em oposição à sua real significação. Em contraponto à interpretação feita por Marx e Engels 

em que a liberdade individual ocorre mediante o usufruto desta pelo coletivo, tal como nos 

esclarecem: “[...] Só na comunidade [com outros, é que cada] indivíduo tem os meios de 

                                                      
23

 Marx (2013, p. 476) estabelece a relação entre capital e tecnologia ao abordar a contribuição da segunda à 

produção e reprodução da vida, acelerando a produção por meio da utilização de máquinas, conforme mostra o 

trecho: Como capital, e como tal o autômato tem no capitalista consciência e vontade, a maquinaria é movida 

pela tendência a reduzir ao mínimo as barreiras naturais humanas, resistentes, porém elásticas. Tal resistência é, 

de todo modo, reduzida pela aparente facilidade do trabalho na máquina e pela maior ductibilidade e 

flexibilidade do elemento feminino e infantil. 
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desenvolver em todas as direcções as suas aptidões; só na comunidade, portanto, se torna 

possível a liberdade pessoal”. (MARX; ENGELS, 1982a, p. 59) 

Seguindo esses pressupostos de manutenção dos interesses do sistema capitalista 

em detrimento das minorias é que se opera o suposto ato livre do trabalhador no momento da 

venda de sua força de trabalho, que emerge como ideologia utilizada pelo capital para captura 

da subjetividade do trabalhador.  

Em vista dessa orientação que prioriza os interesses econômicos de reprodução do 

capital trouxemos o tema da liberdade
24

 para aprofundarmos nossa reflexão sobre a formação 

e o livre poder de decisão do trabalhador sobre ela. Já que a formação comporta elementos 

que estão além da apropriação do conjunto de aquisições e aperfeiçoamentos incorporados 

ontologicamente à espécie humana, se movimentando também em torno da liberdade de 

escolha em obter ou não essa apropriação. Dessa forma, o processo de formação do ser social 

fica prejudicado, pois a valorização que deveria ser do homem está direcionada à reprodução 

do próprio capital, conforme o trecho a seguir nos confirma: 

 

[...] isto é, o fato de que o capital e sua autovalorização aparecem como ponto de 

partida e ponto de chegada, como mola propulsora e escopo da produção; o fato de 

que a produção é produção apenas para o capital, em vez de, ao contrário, os meios 

de produção serem simples meios para o desenvolvimento cada vez mais amplo do 

processo vital, em benefício da sociedade de produtores. Os limites nos quais 

unicamente se podem mover a conservação e a valorização do valor do capital, as 

quais se baseiam na expropriação e no empobrecimento da grande massa dos 

produtores [...] (MARX, 2017, p. 289). 

 

 A formação regida por esse viés econômico, conforme ilustra o trecho acima, 

atende aos interesses do capital, logo do capitalista, dos donos dos meios de produção, que 

por sua vez regem a produção, a acumulação e a organização sistemática do conhecimento 

historicamente adquirido. Portanto, a construção do patrimônio histórico-cultural a ser 

repassado ao longo das gerações se encontra sob o controle da classe dominante, e que para se 

manterem no poder o negam à classe trabalhadora. Posto que, a apropriação desse 

conhecimento oportuniza as ampliações das capacidades e potencialidades, que se agregam 

tanto à natureza biológica quanto à social, à proporção que se acrescentam mais capacidades e 

habilidades aos indivíduos, de modo a ampliar a compreensão sobre essas aquisições 

conquistadas por meio do trabalho. 

Essa totalidade social estranhada se confirma ao levarmos em conta que sujeito e 

objeto estão inseridos dentro dessa lógica de exploração, que por sua vez subsume a essência 
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 Tema a ser aprofundado posteriormente. 
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de positividade do trabalho. De modo que a positividade do ato laborativo inaugurada no 

homem primitivo, que unia dialeticamente subjetividade
25

 e a objetividade
26

 acaba sendo 

comprometida pelo sistema capitalista. 

Ainda sobre esse movimento dialético entre objetividade e subjetividade, Lukács 

(2013), em seu estudo sobre o pôr teleológico
27

, que emerge como processo que se realiza 

mediante a unidade dialética, ao longo do movimento entre o sujeito e o objeto, em que 

ambos inseridos como matéria de investigação marxiana e de aprofundamento de intérpretes 

como Lessa (2012), por meio da ontologia desenvolvida por Lukács.  

Em arremate, temos no seio dessa relação dialética objetividade-subjetividade 

despertada pelo trabalho, a constatação da materialidade obtida por meio do trabalho, mas que 

não restringe todos os atos humanos a ele. Nesse sentido, a formação humana mediante o 

trabalho tem no indivíduo um horizonte de possibilidades que determinarão sua produção e 

reprodução social
28

, posta na constatação da capacidade do homem em criar novas 

necessidades, alterar e influir sobre o meio, a si mesmo e aos seus pares, conforme Lessa 

(2007, p. 22): 

 

[...] a reprodução social comporta e, ao mesmo tempo, requer outros tipos de ação 

que não especificamente de trabalho. Todavia, sem o trabalho, as inúmeras e 

variadas formas de atividade humano-social não poderiam sequer existir”, tais 

acepções, podemos interpretar como os complexos. 

 

Isto se justifica, pois nessa totalidade de deformação e reprodução social, é que 

urge a motivação ontológica do trabalho e sua contribuição à formação humana, tema a ser 

desenvolvido de forma mais detalhada no item seguinte. 

 

 

                                                      
25

 “[...] Esse processo, que se desenrola objetiva e subjetivamente, em constante interação entre objetividade e 

subjetividade, só faz surgir as bases de seu ser, das quais a singularidade do ser humano, ainda em muitos 

aspectos meramente natural, aos poucos pode adquirir caráter de individualidade (social, possível apenas na 

sociabilidade)”. (LUKÁCS, 2010, p. 78) 
26

 “[...] As formas de objetividade do ser social se desenvolvem à medida que a práxis social surge e se explicita 

a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente sociais”. (LUKÁCS, 2012, p. 199) 
27

 Reporta-se a capacidade humana de aplicar finalidade a uma ação antes de efetivá-la. Isto, porque as ações 

quando tomadas diretamente sobre a fração da natureza consolidam as posições teleológicas primárias. 

Conquanto, das teleologias primárias temos as subjetivações primárias, que por sua vez se constroem mediante 

as novas posições teleológicas denominadas secundárias, por se remeterem ao homem como objeto, ou seja, 

tendo o próprio sujeito como objeto. Desse modo é que podemos anunciar o afloramento das posições teológicas 

secundárias, mas que aqui se apresentam como responsáveis pelo surgimento dos complexos sociais a exemplo 

do complexo da educação. 
 
28

 Na investigação ontológica de Lukács, o conceito de trabalho comparece em uma acepção muito precisa: é a 

atividade humana que transforma a natureza nos bens necessários à reprodução social. (LESSA, 2012, p. 25) 
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2. 2 O trabalho e sua contribuição à formação humana 

 

Partimos da dimensão genérica do trabalho ao que ela leva o homem a diferir-se 

dos outros elementos da natureza para analisar as conquistas humanas instigadas para 

suprimento das carências ou necessidades primárias até evoluírem às novas necessidades 

enriquecidas e criadas pelos seres sociais. 

 Das novas necessidades criadas é que se modelam as novas aquisições humanas, 

cujas conquistas dependem das possibilidades desenvolvidas na dinâmica social e das 

finalidades determinadas pelas relações sociais urdidas. Essas aquisições incidem, sobretudo, 

na ampliação do conhecimento, em que podemos ressaltar a formação humana como fruto da 

acumulação desses conhecimentos. 

Posteriormente, Lukács (2013) escreve sobre esse processo de desenvolvimento 

humano através da investigação quanto ao ontohistórico desenvolvido pelo homem da 

acumulação primitiva à ordem capitalista. De forma que justificou seu propósito à medida que 

este se conectou a relevância da produção e construção conceitual de Marx e Engels, para 

compreender o funcionamento da dinâmica social e sua contribuição para a formação humana. 

Para tanto Lukács por meio de seu estudo acerca dos saltos ontológicos, revelou as bases 

materiais de formação do ser social, a saber: 

 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 

transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como 

orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos 

referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser 

meramente biológico ao ser social. (LUKÁCS, 2013, p. 35) 

 

Assim sendo, o filósofo húngaro destaca ainda os três níveis ou esferas 

ontológicos de formas do ser, respectivamente, da esfera inorgânica de origem mineral, a 

orgânica até a terceira que contempla o ser social. Ainda sobre a hierarquização exposta por 

Lukács, ao debruçar-se sobre os escritos de Marx, vale destacar o caráter de processualidade 

dialética, bem como da relevante não-linearidade desse processo, visto que os saltos 

ontológicos representam o decurso de evolução da vida por meio de processos articulados, 

relações de continuidades e descontinuidades (necessárias e milenares) que se elevam até o 

nível do ser social. Conforme Infranca (2014, p. 27) nos auxilia nessa compreensão: 

 

Em sua Ontologia, Lukács elaborou uma hierarquia em três níveis das formas de ser, 

cujo nível mais baixo e elementar é ocupado pelo ser inorgânico, enquanto o 

segundo nível corresponde ao ser orgânico e o terceiro, ao ser social. Lúkács 

empresta da teoria de Marx o princípio de diferenciação entre ser inorgânico, vida 
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orgânica e ser social com base na identificação do ser em geral com o ser orgânico. 

O ser orgânico constitui já uma especialização do ser em geral, isto é, uma 

superação e um aprimoramento, ou melhor, uma suprassunção (Aufhebung) de uma 

forma de ser (Seinsform) precedente na forma de ser sucessiva. 

 

Nesse sentido de dependência na hierarquização dos níveis do inorgânico ao 

social, em que de forma ascendente se organizam de tal forma que o ser social pode intervir 

sobre o orgânico e o inorgânico, porém, o inorgânico por sua essência elementar não tem o 

poder de interferir nem no orgânico e muito menos no social. O que toca a definição sobre a 

autonomia relativa dos níveis já explanada anteriormente e que para esse momento podemos 

reforçar essa compreensão por meio da citação abaixo: 

 

Enfrentar os problemas ontológicos de modo sóbrio e correto significa ter sempre 

presente que todo salto implica uma mudança qualitativa e estrutural do ser, onde a 

fase inicial certamente contém em si determinadas condições e possibilidades das 

fases sucessivas e superiores, mas estas não podem se desenvolver a partir daquela 

numa simples e retilínea continuidade. A essência do salto é constituída por essa 

ruptura com a continuidade normal do desenvolvimento e não pelo nascimento, de 

forma súbita ou gradativa, no tempo, da nova forma de ser. (LUKÁCS, 2013, p. 36) 

 

Por conseguinte, podemos depreender que o homem detém elementos da natureza 

em si e esta por sua vez existe fora dele, sendo que ela não deve a sua existência ao homem, já 

que a natureza tem caráter anterior ao ser humano. Todavia em detrimento disto, o homem 

depende do orgânico e do inorgânico para conceber-se, e ainda em razão disso, tal 

conformação nos leva a analisar o desenvolvimento humano em seus aspectos naturais ou 

biológicos, bem como sócio-históricos. Pois em sua condição natural, o homem e o animal 

podem satisfazer suas necessidades, entretanto, o segundo tem sua atividade vital limitada aos 

parâmetros instintivos, tal como nos esclarece G. Márkus interpretando K. Marx: 

 

[...] Tanto o animal quanto o homem podem satisfazer as suas necessidades somente 

por sua própria atividade. Mas, a atividade animal limita-se a aproveitar e consumir 

os objetos naturalmente dados de suas necessidades: coincide imediatamente com o 

processo de satisfação ativa da necessidade dada. [...] Naturalmente, a atividade 

animal não pode ser simplesmente reduzida a formas de comportamento instintivas e 

inatas, uma vez que serão sobrepostos por uma teia de hábitos e respostas adquiridas 

de forma adaptativa e individual durante a história de vida de certo organismo. 

Porém, a constituição físico-biológica das espécies sempre mantém essas reações 

aprendidas entre limites definidos e constantes. (MÁRKUS, 2015, p. 24-25.) 

 

Vale ressaltar que para este momento da pesquisa tornou-se importante o 

aprofundamento da compreensão da relação entre o desenvolvimento humano e o trabalho, já 

que esta relação se encontra imbricada ao estudo sobre a suprassunção da passagem de um 

estágio a outro. Portanto, para a composição da caracterização do trabalho e seu princípio 

ontológico, ainda segundo Lukács, tivemos que por meio do trabalho, o homem além de 
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submeter a natureza à transformações em suas propriedades mecânicas, físicas e químicas, 

pode ainda se deparar com condições materiais postas, e a partir delas, construir novas 

elaborações, como no caso da práxis estética. 

Desse modo, a referida mediação teleologicamente orientada se depara com 

objetividades primárias, e posteriormente, elabora novos complexos oriundos da interface dos 

primeiros às novas objetividades idealizadas e materializadas pelo homem e de caráter 

secundário. Diante do exposto, e dada à representação da evolução dialética exposta, do 

inorgânico ao orgânico, e posteriormente, à primazia da gênese da esfera do ser social, tendo 

o trabalho como desencadeador desse processo, Lukács nos explica por meio do trecho a 

seguir: 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 

transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem(sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.)como 

orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos 

referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser 

meramente biológico ao ser social. [...] No trabalho estão contidas in nuce todas as 

determinações que, como veremos, constituem a essência do novo no ser social. 

Desse modo, o trabalho pode ser considerado o fenômeno originário, o modelo do 

ser social; parece, pois, metodologicamente vantajoso iniciar pela análise do 

trabalho, uma vez que o esclarecimento de suas determinações resultará num quadro 

bem claro dos traços essenciais do ser social. (LUKÁCS, 2013, p. 35) 

 

Cabe destacar ainda, que as afirmações feitas até o momento tiveram a pretensão 

de confirmar que Lukács, na esteira de Marx e Engels, mobilizou definições que marcam suas 

obras, sobre a concepção da ontologia do ser social, cujas acepções desenvolvidas ao longo da 

escrita dessas obras se relacionam à discussão sobre a formação humana e que para efeito 

dessa pesquisa foram consultadas em Para uma ontologia do ser social I (2012) e Para uma 

ontologia do ser social II (2013). 

Dessa maneira, tornou-se importante investigar as adversidades vivenciadas pelo 

ser social em Marx, tema que ganha notoriedade desde seus escritos de juventude, tal como é 

verificada sua preocupação em compreender a realidade social e as relações contraditórias 

vigentes na reprodução social de seu tempo.   

Ainda sobre o assunto, cabe destacar, o protesto de Marx contra as teorias que 

enalteciam a existência de um critério dominante, pragmático ou determinista e que por sua 

vez permaneciam cristalizadas em admitir a existência de um percurso social ideal a ser 

seguido pela humanidade, a exemplo dos pensadores metafísicos. Logo, podemos dizer que 

Marx se colocava na contracorrente da maioria de intelectuais de seu tempo que admitiam 

preceitos metafísicos e idealistas para compreensão das relações entre sujeito e objeto. 
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Desse modo Marx e Engels, embora não tenham escrito especificamente sobre a 

formação humana, posto como já esclarecido anteriormente, buscaram mediante investigação 

e exposição analisar a totalidade, ou seja, o funcionamento e organização da materialidade, 

com destaque aos aspectos da economia política de seu tempo. Entretanto, intérpretes como 

Lukács, a partir do legado deixado por Marx e Engels, pode aprofundar a temática da 

ontologia, ao justificar a elaboração das faculdades e necessidades humanas partindo da 

prioridade ontológica do trabalho, conforme nos esclarece a seguir: 

 

É evidente que temos aqui um desenvolvimento objetivo em sua essência, mas é 

igualmente evidente que o fato que surge e se desenvolve a partir desse processo, o 

de elaboração das faculdades e das necessidades humanas, constitui o fundamento 

[...] Só na medida em que o desenvolvimento do ser social, em sua forma 

ontologicamente primária, ou seja, no campo da economia (do trabalho), produz um 

desenvolvimento das faculdades humanas, só então é que seu resultado, como 

produto da autoatividade do gênero humano, ganha caráter de valor, o qual se dá 

conjuntamente com sua existência objetiva e é indissociável dela. [...] é inelutável 

que o objeto adequado dessa justa intenção se torne a explicitação de faculdades 

humanas, e como resultado da própria atividade humana. E quando, nesse contexto, 

atribuímos ao trabalho e às suas consequências – imediatas e mediatas – uma 

prioridade com relação a outras formas de atividade, isso deve ser entendido num 

sentido puramente ontológico. Ou seja: o trabalho é antes de tudo, em termos 

genéticos, o ponto de partida para o tornar-se homem do homem, para a formação 

das suas faculdades, sendo que jamais se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. 

Além do mais, o trabalho se apresenta, por um longo tempo, como o único âmbito 

desse desenvolvimento; todas as demais formas de atividade do homem, ligadas aos 

diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o trabalho 

atinge um nível relativamente elevado. Não investigaremos aqui até que ponto elas 

permanecem ligadas ao trabalho, mesmo numa etapa posterior; neste ponto, 

interessa-nos apenas a prioridade ontológica, a qual, como sempre devemos repetir, 

nada tem a ver com hierarquias de valor. Interessa-nos apenas afirmar que tudo 

aquilo que, no trabalho e por meio do trabalho, surge de expressamente humano 

constitui a esfera do humano na qual direta ou indiretamente baseiam-se todos os 

valores. (LUKÁCS, 2012, p. 242-243) 

 

De modo que, para analisarmos a escrita de Marx e Engels, bem como de seus 

intérpretes, sobre a contribuição do trabalho para a formação humana temos que levar em 

conta os desdobramentos que as produções dos pensadores envidaram na conceituação de 

uma ontologia com parâmetros historicistas de reflexão sobre a materialidade e a dialética da 

realidade, tal como elucidado por eles em A Ideologia Alemã (1845), principalmente na 

expressão da máxima de que a ciência é a história da natureza e do mundo dos homens. 

Nesse sentido materialista e de bases histórico-sociais marxianas é que os 

pensadores examinaram os princípios norteadores das comunidades humanas como sendo 

construções de dada época manifestados por intermédio de expressões, que por sua vez estão 

perpassadas pelas condições materiais existentes. Essas formações sociais podem evoluir das 

mais diversas formas, mas primariamente tiveram que se organizar por meio do trabalho, daí 
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sua prioridade ontológica e contribuição para a formação humana, tal como nos reforçam 

Marx e Engels (2007, p. 87):  

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que 

se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam 

a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização 

corporal. Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua 

própria vida material.   

 

Lukács (2010), portanto, destaca esta ontologia do trabalho como ato fundante, 

conforme já salientamos, embora não seja possível reduzir todos os atos humanos a atos de 

trabalho. Ainda assim, podemos afirmar que a partir da práxis produtiva ficam possibilitadas 

as condições necessárias para se constituir a essência de tudo que é novo no ser social, e desse 

modo, o trabalho pode ser considerado o fenômeno originário, fundante do ser social. Ou seja, 

desde as habilidades primárias do alimentar-se e vestir-se às elaborações superiores e 

ideológicas, pois, em ambas as situações são agregadas às aquisições acumuladas ao longo do 

tempo e que devem ser repassadas às gerações posteriores em forma de conhecimento.   

Neste prisma, portanto, na esteira da investigação marxiana, Lukács pode 

reproduzir nas instâncias do pensamento a teoria. Como movimento constitutivo dos 

processos reais entranhados na processualidade constitutiva do ser social, em que os sistemas 

categoriais servem à representação e simplificação da realidade investigada. Sobre essa tarefa 

de produção de conceitos e categorias, o autor a partir da concepção ontologicamente realista 

de Marx, na esteira de intérpretes como Lênin, emite objetividade ontológica ao estudo 

gnosiológico das determinações de reflexão (Reflexionsbestimmungen) identificadas por 

Hegel, na obra Ciência da Lógica: 2. A Doutrina da Essência (2017), tal como fundamenta o 

pensador: 

 

A reflexão é reflexão determinada; com isso, a essência é essência determinada, ou 

seja, ela é essencialidade. A reflexão é o aparecer da essência dentro de si mesma. A 

essência como retorno infinito para dentro de si não é simplicidade imediata, mas 

negativa; é um movimento através de momentos diferentes, mediação absoluta 

consigo. Mas ela aparece nesses seus momentos; eles são, por conseguinte, eles 

mesmos, determinações refletidas dentro de si. [...] As determinações de reflexão 

costumam ser acolhidas na forma de proposições, das quais se dizia que valem em 

relação a tudo. Essas proposições valiam como as leis universais do pensar, na base 

de todo o pensar, seriam nelas mesmas absolutas e indemonstráveis, porém, cada 

pensar, assim que ele apreenda o sentido delas, reconhece-as e assume-as como 

imediata e incontestavelmente verdadeiras. (HEGEL, 2017, p. 53) 

 

Dessa forma Lukács (2013) pode materializar a reflexão por meio do método 

marxiano, que até então em Hegel se restringia à esfera do “pensar”, ao apreender o objeto 

não da maneira exata, mas o negando, já que o objeto apreendido não será o mesmo do real, 



51 
 

tendo em vista que carregará em si as singularidades interpretativas do observador. E ao 

enfatizar a capacidade teleológica humana de realizar novas objetividades que transcendem o 

ato laborativo é que nos levou a acomodar o aprofundamento do tema no próximo capítulo, 

em que a práxis poderá dar conta da projeção de novas objetividades. 

Antecipadamente, com efeito de aclarar nossa compreensão sobre essa projeção 

de novas objetividades a partir do uso de conhecimentos mobilizados e sua relação com a 

formação humana, no entendimento de Marx, Engels e seus intérpretes, temos que, mais uma 

vez considerar a ambiência da sociabilidade capitalista que se serve de mecanismos de 

exclusões para sabotar o acesso da classe trabalhadora a apropriação do patrimônio 

historicamente conquistado pelas gerações anteriores. 

Desse modo, o que ocorre e a manutenção dos meios para a consecução dessa 

disparidade de apropriação, portanto, de reprodução do capital a partir da inversão negativa 

do processo social
29

, que por sua vez possibilita a reificação do capital. Já que a gerência do 

funcionamento dessa organização social fica reservada apenas às minorias, que têm condições 

propícias para desenvolver a sua singularidade, ou seja, que têm o poder de decisão sobre o 

processo da apropriação do conhecimento historicamente acumulado pelos indivíduos, restrito 

às minorias abastadas.  

Em vista disso, podemos analisar o emergir da singularidade como parte 

constitutiva e necessária ao processo de formação humana, embora esta não se limite a esse 

fato em si mesmo. Assim sendo, dentro do modo de produção capitalista, a classe 

trabalhadora tem a expressão de suas potencialidades de desenvolvimento retraídas, já que o 

desenvolvimento das potencialidades da classe trabalhadora pode comprometer a manutenção 

dos objetivos de reprodução do capital. De modo que, esse aflorar da individualidade como 

legitimação do processo de autodesenvolvimento se encontra limitado, tal como nos explica o 

autor: 

Que uma individualidade que se constrói nesses parâmetros é uma individualidade 

cindida, limitada no seu desenvolvimento aos horizontes postos pela reprodução do 

capital e, portanto, uma individualidade que está longe de efetivar todas as 

fantásticas potencialidades de desenvolvimento abertas pelo atual nível de desenvol-

vimento das forças produtivas, é algo que não requer uma longa demonstração. 

Pensemos, apenas, em como os indivíduos poderiam se desenvolver em todos os 

sentidos (omnilateralidade, no dizer de Marx) se, com o fim da exploração do 

homem pelos homens, a jornada de trabalho fosse significantemente reduzida e a 

burocracia viesse a desaparecer. O tempo livre que todos teríamos para amar, fruir 

obras de arte, filosofar, etc, lançaria os indivíduos num processo de 

                                                      
29

 Procede-se de forma que os indivíduos ao trabalharem retrocedem para as necessidades mais fundamentais 

como se vestir, se alimentar e habitar, em detrimento do que deveria ocorrer, ou seja, do aprimoramento das 

habilidades mais sofisticadas. 
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autodesenvolvimento sem paralelo na história humana. O que isso significaria para o 

livre desenvolvimento das forças produtivas humanas da sociedade, e o que isso 

redundaria em bem-estar material para todo o gênero é algo que apenas pode ser 

limitadamente antevisto, por mais generosa que seja nossa imaginação. (LESSA, 

2015, p. 88-89). 

 

Sob essa motivação de atender aos objetivos de produção e reprodução do capital, 

é que se revela a noção escamoteada de expressão das individualidades e da vivência de uma 

liberdade cerceada, em que a classe trabalhadora está submetida. Pois, o capital restringe o 

trabalhador a responder resumidamente ao atendimento de suas necessidades mais triviais de 

sobrevivência, promovendo a pseudorealização dos indivíduos. 

Essa pseudorealização evocada pelo capital camufla sua essência de exploração e 

expropriação dos indivíduos, a fim de, manter a acumulação de capitais sob o poder de 

minorias abastadas. Isto porque em sua sustentação ideológica, impregnada ao tecido social, 

impera a noção de prioridade à reprodução do próprio sistema e, não a construção da 

liberdade dos indivíduos, conforme nos elucida o fragmento abaixo: 

 

O poder da ideologia predominante é indubitavelmente imenso, mas isso não ocorre 

simplesmente em razão da força material esmagadora e do correspondente arsenal 

político-cultural à disposição das classes dominantes. Tal poder ideológico só pode 

prevalecer graças à vantagem da mistificação, por meio da qual as pessoas que 

sofrem as consequências da ordem estabelecida podem ser induzidas a endossar 

“consensualmente”, valores e políticas práticas que são de fato absolutamente 

contrários a seus interesses vitais. [...] O supremo interesse ideológico em assegurar 

a legitimidade do capital como a força de controle permanente da sociedade tem 

assim sua base material na realidade racional do resultado final já alcançado, que os 

intelectuais defensores da ordem dominante encontram disponível não apenas como 

o pressuposto ideal de seu pensamento, mas também como premissa prática 

necessária e o regulador materialmente eficaz do intercâmbio metabólico 

estabelecido entre a sociedade e a natureza. (MÉSZÁROS, 2004, p. 472-474) 

 

Nesse movimento de supressão da apropriação e do usufruto do desenvolvimento 

material e humano pelo trabalhador, a emancipação deste é legada ao status de quimera. 

Porquanto, a classe trabalhadora passa a ter restrito seu campo de alternativas possíveis à 

eleição, se vendo com poucas oportunidades e tolhida do pleno desfrute de sua autonomia. 

Tendo em vista que, para Marx (2007) o trabalho é atividade fundante, vital e 

elemento constituinte da vida humana, desde as sociedades em que a propriedade era coletiva, 

tribal, estatal ou comunitária da antiguidade, passando pela escravista, pela propriedade feudal 

ou estamental, até atingir um novo contexto de organização societal pautada no modo de 

produção capitalista, que por sua vez ampliou o fosso entre as classes. 

A citada exploração, por sua vez se pautou na delimitação da propriedade privada 

e no excedente de produção, que na conjuntura do modo de produção capitalista passou a se 
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concentrar nas mãos de grupos cada vez mais restritos. Para tanto, podemos definir a 

propriedade privada ainda hoje como: 

 

A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária 

do trabalho exteriorizado, da relação externa (äusserlinchen) do trabalhador com a 

natureza e consigo mesmo. A propriedade privada resulta portanto, por análise, do 

conceito de trabalho exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de trabalho 

estranhado, de vida estranhada, de homem estranhado. (MARX, 2010a, p. 87) 

 

Dessa forma, podemos refletir que a propriedade privada figura como um dos 

elementos, senão o que mais se contrapõe ao alcance da riqueza do ser genérico que por sua 

vez parte do aniquilamento do sentido do ter e, portanto, de sua substituição pelo sentido do 

ser. Para que assim possamos ressignificar a existência humana, já que na forma como se 

encontra estranhada do ser, esta se efetiva como contraposta a essência humana, conforme nos 

orienta: 

 

A propriedade privada nos fez tão cretinos unilaterais que um objeto somente é o 

nosso [objeto] se o temos, portanto, quando existe para nós como capital ou é por 

nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por 

nós etc., enfim, usado. [...] O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a 

ser ocupado, portanto, pelo simples estranhamento de todos esses sentidos, pelo 

sentido do ter. (MARX, 2010, p. 108) 

 

Deste modo, Marx dimensiona quatro momentos em que se evidenciam o 

estranhamento do trabalhador: a execução da atividade, frente ao produto do seu trabalho, 

como ser genérico e na sua relação com seus pares. A respeito disso Antunes (1997, p. 127-

128) esclarece: 

Ao invés do trabalho como atividade vital, momento de identidade entre o indivíduo 

e o ser genérico, tem-se na sociedade regida pelo capital, uma forma de objetivação 

do trabalho, onde as relações sociais estabelecidas entre os produtores assumem, 

conforme Marx, a forma de relação entre os produtos do trabalho. A relação social 

estabelecida entre os homens adquire a forma de uma relação de coisas. [...] Tem-se, 

no plano da consciência, a coisificação, a reificação; o trabalho estranhado converte-

se num forte obstáculo à busca da omnilateralidade e plenitude do ser. 

 

Desta maneira, ainda em seu tempo, o próprio Marx (2010a, p. 108) nos alerta: “O 

lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado, portanto, pelo simples 

estranhamento de todos esses sentidos, pelo sentido do ter”. Frente ao exposto, podemos 

apreender que o trabalhador se vê em uma condição desvalida, cuja relação com os outros, em 

sua generidade, com o produto e com o ato da produção se torna enfadonho, desgastante e 

restrito a condição ou meio de sua subsistência. 

Em meio a essa conjuntura afirmadora da categoria estranhamento, o trabalhador 

se encontra longe de sua plena realização pretendida, conforme nos expõe o trecho abaixo: 
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Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (Gegenstand) que o trabalho produz, o 

seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente do 

produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez coisal m 

(sachlich), é a objetivação (Vergegenständlichung) do trabalho. A efetivação 

(Verwirklichung) do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho 

aparece ao estado nacional-econômico como desefetivação (Entwirklichung) do 

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

como estranhamento (Entfremdung), como alienação (Entäusserung). (Ibid, p.80). 

 

Nesse prisma, Marx e Engels avançam em sua crítica à desefetivação do 

trabalhador sob o jugo do capital, de modo que a desefetização se encontra diretamente ligada 

ao estranhamento (Fremdheit), a ponto dos trabalhadores tentarem suprir em seu tempo livre a 

ausência de pertencimento de quando estão na atividade laborativa. Vale destacar sobre esses 

alicerces que se fundamenta a desigualdade de classes, em que uma minoria usufrui do 

trabalho desefetivado de outra classe, como nos esclarece o posicionamento de Suchodolsky 

(1976, p. 150): 

Quando esta desigualdade for superada e as amplas massas disponham de tempo 

livre de trabalho e quando ao mesmo tempo o seu trabalho deixe de ser uma 

infrutífera e esgotante opressão, quando a alienação do homem for superada então 

poderá preencher-se o tempo livre com ocupações cheias de conteúdo. A crítica das 

actuais formas de distracção assim como a superação destas só podem ser 

conseguidas quando o desenvolvimento do proletariado e a sua luta contra a 

burguesia alcançar um nível material e ideológico correspondente.  

 

Este trabalhador posto na condição de estranhamento se vê imerso em uma 

sociabilidade individualista e meritocrática, que o afronta em todo lugar, já que nela 

perpassam a materialidade de ideologias que o dominam e muitas vezes criam hábitos e 

necessidades fundadas na manutenção do próprio sistema.  

Nesse contexto, de expropriação do trabalhador dos meios de produção, podemos 

argumentar que as necessidades estimuladas e incentivadas aos indivíduos, priorizam a 

geração do lucro e a exploração da classe trabalhadora pelos proprietários, características 

marcantes da condição humana na sociedade capitalista. Fato comprovado pelo processo de 

desumanização agregado ao trabalho, e é sobre essa condição que R. Antunes faz suas 

reflexões frente aos escritos de Marx: 

 

[...] O que deveria se constituir na finalidade básica do ser social – a sua realização 

no e pelo trabalho – é pervertido e depauperado. O estranhamento remete, pois, à 

ideia de barreiras sociais que obstaculizam o desenvolvimento da personalidade 

humana. Tem-se como retrato não o pleno desenvolvimento da omnilateralidade do 

ser, mas a sua redução ao que lhe é instintivo e mesmo animal. [...] Não se verifica o 

momento de identidade entre o indivíduo e o gênero humano – isto é, o homem 

vivendo para-si-mesmo conscientemente como gênero -, mas o seu contrário. 

(ANTUNES, 1997, p. 124; 125; 126) 
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Dessa forma, o trabalhador reduzido à condição rude de sobrevivência acaba 

relegando de si o conhecimento da essência de positividade: do ato de trabalho, do produto, de 

si e para com o outro, em sua generidade. Inclusive, se encontra subsumido de sua capacidade 

de abstração, posto que Engels (2010, p. 149) relata: 

 

[...] das condições físicas às condições intelectuais [...] a burguesia só lhes concede o 

mínimo vital indispensável, compreende-se que no plano cultural só lhes propicie 

aquilo que atenda aos interesses burgueses – o que na verdade, não é muito. 

 

Conforme apontado por Engels, falta ao trabalhador às condições físicas e, 

sobretudo intelectuais, pertinentes à propriedade de abstração, de modo a possibilitá-lo 

compreender o “além fenômeno”, ou seja, que o produto do trabalho em sua objetividade não 

se restringe à materialidade posta do objeto. O que segundo Kosik (1976) poderia se resolver 

a partir do desvelamento da pseudoconcreticidade que envolve o citado processo. Já que isto 

se torna necessário como recurso para irmos do fenômeno à essência, para que assim 

possamos compreender a relação entre fenômeno e essência no ser social. Ou seja, ampliar 

nossa compreensão de mundo, que até então permanece sob um olhar aligeirado, portanto, 

sem aprofundar nem questionar as causas da dominação em que vive.  

Assim sendo, o trabalhador passa a observar apenas as consequências e não as 

causas ou origem da relação desigual que vivencia, logo, fica detido na superficialidade do 

fenômeno. Em outras palavras, lhe é negada a apropriação necessária para discernir e refletir 

sobre a composição do mecanismo de conservação do sistema em que se encontra imerso. 

Conhecimento este interpretado como imprescindível por Lukács (2012, p. 257), pois, “a 

separação que descrevemos entre fenômeno e essência, realizada por Marx no interior da 

esfera do ser, permite mais uma vez compreender conceitualmente os fenômenos 

extremamente complexos e entre si heterogêneos da realidade”.   

Diante do exposto, pudemos verificar o aspecto ontológico e relacional do 

trabalho na formação do ser social em meio à dinâmica social e como constructo da formação 

humana. Adiante, abordaremos a necessidade e sua relevância à categoria trabalho, bem como 

as implicações ontológicas, gnosiológicas e relacionais à formação humana, na constituição 

do ser social sob a batuta do modo de produção capitalista. 

2. 3 A necessidade e a formação humana 

 

Neste tópico, como questão relevante à categoria trabalho e no intuito de 

investigar o caráter ontológico, gnosiológico e relacional da necessidade nos couberam, 
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inicialmente, averiguar com suporte de Jesus Ranieri, exposto na apresentação dos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844), a diferenciação quanto a interpretação nos usos 

das terminologias: Bedürfnis e Notwendigkeit. 

 

Também anotei por discernir carência (Bedürfnis) de necessidade (Notwendigkeit), 

uma vez que a distinção é operada pelo próprio Marx. Bedürfnis é uma carência cuja 

base está posta na condição biológica do ser humano (comer, beber, dormir, habitar), 

o que a vincula a uma falta, assim como também a um desejo, ou seja, a carência se 

revela como um componente que, uma vez satisfeito, pode dar, inclusive, origem à 

positividade de novas carências, mais sofisticadas. Por outro lado, justamente por 

causa dessa positividade, algumas vezes preponderou a opção por verter Bedürfnis 

por necessidade, ao invés de carência, uma vez que, em português, soa estranho 

esperar que carências possam ter um conteúdo positivo. [...] Por sua vez, 

Notwendigkeit está vinculada à necessidade lógica, oposta à contingência, que 

aparece como possibilidade efetiva de realização a partir da satisfação histórica das 

carências. (MARX, 2010a, p. 16-17) 

 

De modo que, esta sessão foi encaminhada sob uma perspectiva ontológico-social 

das necessidades e leva em conta o reconhecimento revolucionário da busca em delimitar uma 

diferenciação entre o uso da expressão Bedürfnis (carências ou precisão) no que se refere às 

necessidades vitais elementares, e da outra expressão utilizada por Marx, Notwendigkeit que 

motiva ações que vão além do suprimento das necessidades vitais. 

Em vista disso, como o tema sobre a satisfação histórica das necessidades 

expressa em Notwendigkeit, é tocado nas reflexões de Marx, nos encaminhamos a examinar 

como o pensador analisa as condições histórico-sociais em que se encetam a formação 

humana.  A análise de Marx busca o refinamento emancipado das necessidades de toda 

humanidade, mas que devido ao modo de vida limitador capitalista, leva o trabalhador a sofrer 

um processo de desumanização. 

Essa desumanização vivenciada pelo trabalhador traz à tona questões levantadas 

no tópico anterior, como o estranhamento, que nas obras posteriores de Marx e Engels são 

retomadas na forma de fetichização, como em O Capital. Essa negação do homem em suas 

quatro dimensões expostas por Marx nos Manuscritos podem ser consideradas como 

reverberações da dominação mediante a exploração do homem pelo homem, desencadeadora 

da luta de classes que por sua vez marca a historiografia desde o modo de produção 

escravista.  

Diante disso, Marx e Engels esclarecem em seu tempo essa relação desigual desde 

a concepção da propriedade privada à exploração do excedente de produção por meio de 

observações tão significativas à contemporaneidade, como as elencadas abaixo: 

 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não 

aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, 
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novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no 

passado. Entretanto, a nossa época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado 

os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos 

opostos, em duas grandes classes em confronto direto: a burguesia e o proletariado. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 40-41). 

 

O que nos toca a definição da categoria trabalho, segundo Marx (2013, p. 120): 

“Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição de 

existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de 

mediação do metabolismo entre o homem e natureza e, portanto, da vida humana”.  Sobre 

essa propriedade de criação de valor agregada ao trabalho, que em meio à relação antagônica 

entre as classes aprofundam as desigualdades, mas mantém o caráter ontológico das 

necessidades do homem, temos então o desvirtuamento dessa noção de ontológica do trabalho 

dentro do capitalismo, que por sua vez desfigura o processo de formação humana. 

Noutras palavras, o estranhamento compromete no homem seu potencial criador e 

de elevação devido ao cerceamento do exercício de sua liberdade criativa, e diante do exposto 

para conseguirmos compreender o processo de formação humana, mediados por Marx, Engels 

e seus intérpretes, nós tivemos que examinar o binômio necessidade-fruição e relacioná-lo ao 

princípio objetivo da necessidade.  

Dessa forma, coube-nos investir na conceituação do trabalho, como 

primeiramente, voltado à satisfação das necessidades básicas vitais e mais imediatas do ser 

humano (Bedürfnis), para depois irmos além, rumo a atingir o conjunto mais amplo de 

objetivações (Notwendigkeit) e que por sua vez levam à formações de homens plenamente 

desenvolvidos.  

Com objetivo de atingir essas objetivações mais enriquecidas, buscamos 

desvendar as relações dialéticas operadas na materialização da manifestação da necessidade e 

sua efetiva fruição, que ocorre na articulação dialética entre as esferas da produção e do 

consumo, dentro do modo de produção capitalista investigado por Marx, Engels e seus 

intérpretes.  

Em outros termos, o trabalho ocorre na objetivação humana, na sociabilidade 

capitalista como concretização da satisfação das necessidades que impeliram a sua produção, 

ou seja, tanto a necessidade quanto a produção são impostas externamente ao trabalhador, 

assim como nos esclarece o trecho a seguir: 

 

A necessidade que o consumo sente do objeto é criada pela própria percepção do 

objeto. O objeto de arte – como qualquer outro produto – cria um público capaz de 

apreciar a arte e de sentir prazer com a beleza. A produção, por conseguinte, produz 

não somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto. Logo, a 



58 
 

produção produz o consumo, na medida em que 1) cria o material para o consumo; 

2) determina o modo do consumo; 3) gera como necessidade no consumidor os 

produtos por ela própria postos primeiramente como objetos. Produz, assim, o objeto 

do consumo, o modo do consumo e o impulso do consumo. Da mesma forma, o 

consumo produz a disposição do produtor, na medida em que o solicita como 

necessidade que determina a finalidade. (MARX, 2011a, p. 66) 

 

Desse modo, a fim de localizarmos historicamente a formação humana e para 

melhor compreendermos o processo de reprodução social pelo qual os homens produzem sua 

própria existência, temos as relações de produção em seus diversos níveis e critérios de 

organização de divisão das tarefas nos grupos humanos. Cujos objetivos ao longo do 

desenvolvimento histórico-social foram de satisfação das carências e necessidades humanas. 

Com efeito, tanto nas comunidades primitivas como no contexto capitalista 

predominou a forma coletiva de organização das forças produtivas quanto à divisão de tarefas. 

Todavia, no consumo é que essas formações sociais divergem, já que na ambiência capitalista 

essa apropriação ocorre de forma desigual, portanto, favorecendo uma classe em detrimento 

da outra.  

Pois, com o desenvolvimento da lógica de exploração do homem pelo homem, ou 

seja, do excedente de produção e consolidação da propriedade privada, a divisão de tarefas e o 

consumo do que era produzido deixou de ser dividido entre os membros, se reorganizando de 

forma a ter indivíduos que viviam do trabalho alheio. Em vista disso, o trabalho socialmente 

necessário
30

 dentro do modo de produção capitalista acaba se efetivando a partir do trabalho 

humano abstrato
31

, tal como explicado abaixo: 

 

Se o trabalho produtivo específico do trabalhador não fosse a fiação, ele não poderia 

transformar o algodão em fio e, portanto, tampouco transferir ao fio os valores do 

algodão e dos fusos. Se, ao contrário, o mesmo trabalhador trocar de ramo e se 

tornar carpinteiro, ele continuará a adicionar valor a seu material por meio de uma 

jornada de trabalho. Ele adiciona valor ao material por meio de seu trabalho, não 

como trabalho de fiação ou de carpintaria, mas como trabalho abstrato, trabalho 

social em geral, e adiciona uma grandeza determinada de valor não porque seu 

trabalho tenha um conteúdo útil particular, mas porque dura um tempo determinado. 

Portanto, é por sua qualidade abstrata, geral, como dispêndio de força humana de 

trabalho, que o trabalho do fiandeiro adiciona um valor novo aos valores do algodão 

e dos fusos, e é em sua qualidade concreta, particular e útil como processo de fiação 

que ele transfere ao produto o valor desses meios de produção e, com isso, conserva 

seu valor no produto. Daí decorre a duplicidade de seu resultado no mesmo tempo. 

Por meio da adição meramente quantitativa de trabalho, um valor novo é 

adicionado; por meio da qualidade do trabalho adicionado, os valores antigos dos 

meios de produção são conservados no produto. Esse efeito duplo do mesmo 

trabalho, decorrência de seu caráter duplo, pode ser detectado em vários fenômenos. 

(MARX, 2013, p. 278) 

                                                      
30

 Tempo de trabalho requerido para produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada 

sociedade e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. (MARX, 2013, p. 117) 
31

 Manifesta-se a partir do excedente de horas trabalhadas e independe da função exercida pelo trabalhador. 

(MARX, 2013) 
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Assim, temos de acordo com a divisão social do trabalho
32

 e as forças 

produtivas
33

, dentro do modo de produção capitalista, a materialização da grandeza do valor, 

variando na razão direta da quantidade de trabalho realizado, bem como na razão inversa da 

força produtiva desse mesmo trabalho.  

Essa inversão pode ser compreendida à medida que um produto do trabalho 

humano pode ser útil sem necessariamente ser mercadoria, já que pode ser efetivo em seu uso, 

mas não necessariamente ser objeto de troca. Significa, igualmente, que as relações sociais 

estranhadas se referenciam pelo valor de troca e não pelo valor de uso, tal como Marx 

esclarece: 

A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. [...] O valor de uso se efetiva 

apenas no uso ou no consumo. [...] O valor de troca aparece inicialmente como a 

relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por 

valores de outro tipo, uma relação que se altera constantemente no tempo e no 

espaço. (Ibid, p. 114). 

 

Levando em conta esse sistema de valoração capitalista como parâmetro regulador 

das relações sociais nas mais diversas instâncias, mesmo as não ligadas diretamente à 

produção social, podemos destacar a categoria mercadoria, como equivalente e encarnação do 

trabalho abstrato. Pois, mesmo o objeto continuando sendo produto de um trabalho concreto, 

ainda assim, teve sua reprodução material estruturada sobre pressupostos de reificação do 

antagonismo social e, sobretudo, com base no interesse privado sobre o domínio da atividade 

produtiva. 

De maneira que, segundo Marx e Engels (2007), podemos fazer a correspondência 

do imperativo de reprodução material, contraditória e irracional do capitalismo com o 

propósito de atender os interesses dos pensamentos dominantes, que nas palavras deles estão 

as ideias da dominação de uma classe sobre a outra. Esta concepção diverge da proposta que 

aventa o desenvolvimento do homem pleno por meio de formação humana completa, posto 

que no sistema capitalista seja reservada ao trabalhador condição miserável de existência, tal 

como nos ilustra o trecho que segue: 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna mercadoria tão 

                                                      
32

 No conjunto dos diferentes valores de uso ou corpos-mercadorias aparece um conjunto igualmente 

diversificado, dividido segundo o gênero, a espécie, a família e a subespécie, de diferentes trabalhos úteis [...]Tal 

divisão é a condição de existência da produção de mercadorias, embora esta última não seja, inversamente, a 

condição de existência da divisão social do trabalho. (MARX, 2013, p. 119-120) 
33

 Determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras, pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau 

de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de 

produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. (MARX, 2013, p. 118) 
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mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas 

(Sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens 

(Menschenwelt). O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si 

mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de 

fato, mercadorias em geral. (MARX, 2010a, p. 80) 

 

Nesse âmbito de mercadorias e valorações sob o jugo do capital, temos a força de 

trabalho como mais uma mercadoria a ser negociada dentro do ciclo produtivo do sistema 

capitalista, e o dinheiro como mediador no circuito das trocas. Nesse circuito é que surgem 

novos elementos como o assalariamento
34

 do trabalhador, como forma simplificada de 

quantificação e qualificação estabelecida em um valor determinado, por uma quantia mínima 

necessária a sobrevivência do trabalhador.  

Ainda sobre essa quantia mínima monetarizada e ofertada ao trabalhador que é 

resultante do ambiente de trocas mediadas pelo dinheiro, que por sua vez por meio de sua 

propriedade automediadora, atua como mediador entre a necessidade e a satisfação, tal como 

nos elucida Marx (2010, p. 157): 

 

O dinheiro, na medida em que possui o atributo de tudo comprar, na medida em que 

possui o atributo de se apropriar de todos os objetos, é, portanto, o objeto enquanto 

possessão eminente. A universalidade de seu atributo é a onipotência de seu ser; ele 

vale, por isso, como ser onipotente. ... O dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade 

e o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem. Mas o que medeia a minha vida 

para mim, medeia-me também a existência de outro homem para mim. 

 

Nesse contexto é que reside à problemática da riqueza das necessidades, ou 

melhor, o desvirtuamento destas, em que Marx realiza uma analogia junto aos poemas de 

Shakespeare. O qual atribui ao dinheiro os conceitos de divindade visível e prostituta 

universal, pois conforme Marx: 

 

Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, 

que me liga à natureza e ao homem, não é o dinheiro o vínculo de todos os vínculos? 

Não pode ele atar e desatar todos os laços? Não é ele, por isso, também o meio 

universal de separação? Ele é a verdadeira | | moeda divisionária (Scheidemünze), 

bem como o verdadeiro meio de união, a força galvano-química (galvanochemische) 

da sociedade.  

Shakespeare destaca no dinheiro particularmente duas propriedades. 

1) é a divindade visível, a transmutação de todas as propriedades humanas e naturais 

no seu contrário, a confusão e a inversão universal de todas as coisas; ele 

confraterniza impossibilidades;  

2) é a prostituta universal, o proxeneta universal dos homens e dos povos. A 

inversão e a confusão de todas as qualidades humanas e naturais, a confraternização 

                                                      
34

 Conceito que acolhe a categoria salário que à condição do trabalhador que em Marx (2013, p. 404) expressa: 

Compreende-se, assim, a importância decisiva da transformação do valor e do preço da força de trabalho na 

forma-salário ou em valor e preço do próprio trabalho. Sobre essa forma de manifestação, que torna invisível a 

relação efetiva e mostra precisamente o oposto dessa relação, repousam todas as noções jurídicas, tanto do 

trabalhador como do capitalista, todas as mistificações do modo de produção capitalista, todas as suas ilusões de 

liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar. 
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das impossibilidades – a força divina – do dinheiro repousa em sua essência 

enquanto ser genérico – estranhado, exteriorizando-se e se vendendo (sich 

veräussernden) – do homem. Ele é a capacidade exteriorizada (entäusserte) da 

humanidade. (Ibid, p. 159) 

 

E, posteriormente, em sua maturidade, Marx reafirma a importância do dinheiro 

como capital, servindo como equivalente universal para a troca de mercadoria, sendo ele 

mesmo também uma mercadoria. Por sua vez para a manutenção do sistema capitalista 

através de sua explicação sobre a propriedade do dinheiro em transformar tudo em 

mercadoria. E a respeito de sua função Marx (2013, p. 145) aduz: 

 

O tipo específico de mercadoria, em cuja forma natural a forma de equivalente se 

encarna socialmente, torna-se agora a mercadoria-dinheiro [Geldware] ou funciona 

como dinheiro. Desempenhar o papel do equivalente universal das mercadorias 

torna-se sua função especificamente social e, assim, seu monopólio social. 

 

 

Enfim, cabe demonstrar aqui essa transição do dinheiro que transforma tudo em 

mercadoria e que é capital, ao tempo que também se apresenta como equivalente universal. 

Diante disso podemos inferir que o que decide sobre esse processo não é a posição 

teleológica, mas a capacidade de abstrair, portanto, não é o tempo de trabalho, mas o tempo 

abstrato e a grandeza de valor que determinam a materialização exposta. 

Deste modo, o pensador em O Capital condiciona o tempo de trabalho a estar 

subordinado à necessidade da produção material, cujo consumo na maior parte das vezes não 

contempla o próprio trabalhador que o produziu. Sob esta lógica é que decorre o 

estranhamento do trabalhador, ou seja, seu não pertencimento e rejeição a sua ação laborativa, 

quando o indivíduo para usufruir da positividade da atividade realizada deveria exercer o 

controle sobre seu próprio tempo, bem como o conhecimento pleno de seu ofício. 

Em decorrência disso, o homem estranhado e excluído de sua fruição social, fica 

reduzido à condição animalizada de sua natureza, dada sua degeneração à mercê da lógica 

concorrencial das trocas. Para esse momento retomamos a categoria estranhamento tipificada 

em momento anterior, para agora identificarmos o solo em que Marx identificou a conversão 

das necessidades em cálculo inventivo, que segundo ele, deveria ser determinado pelos 

apetites humanos, refinados e imaginários. 

Destarte, que sobre os fundamentos marxianos de crítica à economia política, 

perpassa a ofensiva contra a prioridade dada ao acúmulo de riqueza particular, em que o 

trabalho se resume em mercadoria e assim se distancia dos preceitos defendidos por Marx, de 

atingir o desenvolvimento pleno do indivíduo, já que as necessidades são determinadas para 

atender o objetivo do sistema.  
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Ainda sobre essa lógica capitalista que utiliza o homem como meio, tendo o fim 

determinado pela valorização do próprio capital, temos amostra à fratura no processo de 

formação humana, logo: 

[...] o não ter não é apenas uma categoria, mas também uma realidade totalmente 

desconsoladora – uma vez que o homem que não tem nada não é nada hoje em dia, 

já que se acha à margem da existência de um modo geral e, mais ainda, à margem de 

uma existência humana, pois o estado de não ter é o estado de completo divórcio 

entre o homem e sua objetividade [...] O não ter é o espiritualismo mais desesperado, 

uma irrealidade total do humano, uma realidade total do desumano, um ter assaz 

positivo, um ter fome, ter frio, ter doenças, crimes, humilhações, hebetismo, um ter 

todas as coisas desumanas e antinaturais. (MARX; ENGELS, 2003, p. 54) 

 

Sobre essa situação de expropriação em que uma classe submete a outra é que se 

fundam as contradições da relação capital e trabalho, dentro do modo de produção capitalista 

e que pode ser superada, pois: 

 

[...] Na raiz de todas elas encontramos o antagonismo inconciliável entre capital e 

trabalho, assumindo sempre e necessariamente a forma de subordinação estrutural e 

hierárquica do trabalho ao capital, não importando o grau de elaboração e 

mistificação das tentativas de camuflá-las. [...] o capital depende absolutamente do 

trabalho – dado que o capital nada é sem o trabalho, e de sua exploração permanente 

-, a dependência do trabalho em relação ao capital é relativa e historicamente 

superável. Noutras palavras, o trabalho não está condenado a continuar eternamente 

preso no círculo vicioso do capital. (MÉSZÁROS, 2003, p. 19; 105-106) 

 

Em vista disso cabe, por meio do exame das contradições entre capital e trabalho, 

correlacionar economia política e formação humana, pois, dessa forma foi que Marx e Engels 

conseguiram realizar uma imersão no estudo da economia política de seu tempo. De modo a 

analisar a produção para assim conceituar o capital constante e o capital variável, que 

respectivamente correspondem, aos meios de produção (matérias-primas, matérias auxiliares e 

meios de trabalho) e a força de trabalho, confirmado em Marx (2013, p. 286):  

 

Os mesmos componentes do capital, que do ponto de vista do processo de trabalho, 

distinguem-se como fatores objetivos e subjetivos, como meios de produção e força 

de trabalho, distinguem-se do ponto de vista do processo de valorização, como 

capital constante e capital variável.  

 

Tocante a esses elementos que compõem o capital constante, temos a matéria-

prima, que figura como elemento extraído diretamente da natureza e alterado pela primeira 

ação de trabalho. Além disso, podemos citar as matérias auxiliares e os meios de trabalho que 

são produtos finais já trabalhados e reincorporados à consolidação de novos materiais.  
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Dessa forma a atribuição do valor
35

 ao produto final surge a partir da contradição 

entre reprodução antagônica material e a pretensão humana universal de liberdade, já que os 

interesses, possibilidades e necessidades individuais são sobrepostas pelo objetivo de manter a 

reprodução sociometabólica do capital  

Nessa conjuntura em que o objetivo de reprodução do sistema sobrepõe ao de 

reprodução da vida, é que se verifica a condição de exclusão do trabalhador à medida que 

produz e também se torna mercadoria, conformando a base de sustentação do próprio sistema. 

Portanto, ao trabalhador resta o cerceamento, prejuízo ou ausência na apropriação do 

patrimônio social, político e intelectual conquistado pela humanidade. Logo, a desigualdade 

na apropriação dessa riqueza genérica, do gênero humano, ocorre pautada na manutenção do 

sistema, tal como ressaltado em tópico anterior em Engels (1979). 

Neste sentido, a condição humana do trabalhador se vê reduzida a mera 

sobrevivência, dado o apartando das necessidades e possibilidades na totalidade da produção 

da riqueza humana, furtando-o de seu próprio desenvolvimento individual, ou seja, sendo 

deixado ao plano restrito de suprimento das necessidades primárias ou carências (Bedürfnis), 

tal como Marx (2013, p. 337-338) enfatiza: 

 

[...] Mas em seu impulso cego e desmedido, sua voracidade de lobisomem por mais-

trabalho, o capital transgride não apenas os limites morais da jornada de trabalho, 

mas também seus limites puramente físicos. Ele usurpa o tempo para o crescimento, 

o desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo. Rouba o tempo requerido 

para o consumo de ar puro e de luz solar. Avança sobre o horário das refeições e os 

incorpora, sempre que possível, ao processo de produção, fazendo com que os 

trabalhadores, como meros meios de produção, sejam abastecidos de alimentos do 

mesmo modo como a caldeira é abastecida de carvão, e a maquinaria, de graxa ou 

óleo. O sono saudável, necessário para a restauração, renovação e revigoramento da 

força vital, é reduzido pelo capital a não mais do que um mínimo de horas de torpor 

absolutamente imprescindíveis ao reavivamento de um organismo completamente 

exaurido. [...] O capital não se importa com a duração de vida da força de trabalho. 

O que lhe interessa é única e exclusivamente o máximo de força de trabalho que 

pode ser posta em movimento numa jornada de trabalho. 

 

Neste contexto de exploração, às determinações do capital retira do trabalhador o 

controle do processo de produção em sua totalidade, e vai além ao operar uma inversão de 

valores em que o tempo despendido à produção o rouba o exercício da atividade criadora, que 

deveria ocorrer em meio ao coletivo e, sobretudo, compromete sua formação humana plena. 

Com a sociedade cindida em classes a formação humana também passa a seguir a 

mesma orientação em que duas realidades se confrontam. Entre os que trabalham e os que 

                                                      
35

 [...] Desse modo, o valor dos meios de produção é conservado por meio de sua transferência ao produto, a qual 

ocorre durante a transformação dos meios de produção em produto – isto é, no processo de trabalho – e é 

mediada pelo trabalho. (MARX, 2013, p. 277)  
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vivem do trabalho alheio, de modo que essa realidade carrega consigo a dissolução por 

atividades realizadas entre trabalho manual e intelectual, que por sua vez nos termos de Marx 

(2010a), levaram os nomes de trabalho material e trabalho espiritual. Dessa forma, o ato 

laborativo de meio de subsistência passa a um novo papel social, de por as pessoas em 

aprisionamento objetivo, subjetivo ou ambos, pois: 

 

A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à 

qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e 

intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é 

o seu ser social que determina sua consciência. (MARX, 2008a, p. 47) 

 

Sob esse viés, a formação humana também atendeu a mesma dualidade e, por 

conseguinte, a uma dicotomia
36

 entre trabalho manual e intelectual, aspectos constatados nas 

organizações sociais do escravismo, no feudalismo e no modo de produção capitalista, 

portanto, em consonância ao desenvolvimento histórico e social de seu tempo.  

Em outras palavras a formação humana dentro dos modos de produção citados 

anteriormente pode ser concebida segundo Lukács (2018) como o conjunto da educação no 

sentido amplo e estrito, para o devir, ou seja, como uma possibilidade futura, como ilustra a 

citação a seguir: 

[...] o essencial da educação dos homens, pelo contrário, consiste em capacitá-los a 

reagir adequadamente aos acontecimentos e às situações novas e imprevisíveis que 

vierem a ocorrer depois em sua vida. Isso significa duas coisas: em primeiro lugar, 

que a educação do homem – concebida no sentido mais amplo possível – nunca 

estará realmente concluída. Sua vida, dependendo das circunstâncias, pode terminar 

numa sociedade de tipo bem diferente e que lhe coloca exigências totalmente 

distintas daquelas, para as quais a sua educação – no sentido estrito – o preparou. 

(LUKÁCS, 2012, p. 130) 

 

Assim sendo, o ser social passou a exercer sua produção e reprodução de forma 

parcial, fragmentada, mutiladora e exteriormente determinada, ou seja, contemplando poucas 

frações de suas necessidades, capacidades e diferenças individuais, já que ao se transformar 

em apêndice do processo, este passa a cultivar em si o não pertencimento.  

Assim sendo, temos o estranhamento como o externar dessa incompletude, de não 

realização e não pertencimento entre criador e criatura, ao perceber-se como apenas uma 

mercadoria dentro do processo de desumanização. Frente a esse paradigma emerge como 

                                                      
36

 Sobre essa passagem da dualidade à dicotomia, Santos (2017) nos esclarece que devido o surgimento da luta 

de classes houve a dissolução do comunismo primitivo cuja formação humana ocorria ao longo do cotidiano que 

se cindiu em educação em sentido lato de natureza assistemática e a de sentido estrito, sistemática, desdobrou a 

educação escolar. Dessa dualidade com a Revolução Burguesa e a consolidação do modo de produção capitalista 

houve a agudização da luta de classes, surgimento da dicotomia dentro da educação escolar em propedêutica e 

profissionalizante. 



65 
 

possibilidade a suprassunção do estranhamento, para enfim, chegarmos ao estabelecimento de 

relações entre seres sociais comunitários. 

Na condição de realização das relações comunitárias, as necessidades não 

serviriam mais como meios para especular poder entre os indivíduos, mas sim como 

expressões comuns de interação humana-sensível. Neste caso a multiplicação das 

necessidades não atuaria mais como meio de dominação do homem sobre o homem, ou para 

depauperamento da natureza. Pois, da forma que atualmente está, se encontra em razão da 

composição de um lado por coletivos empobrecidos e do outro as minorias privilegiadas, e 

que sob esse sistema reverbera em uma formação dual. 

A priori, o veículo de afirmação desse novo modo de vida estaria direcionado à 

ligação, e reconhecimento dos interesses do coletivo da sociabilidade em prol da emancipação 

dos homens entre si. Fato este, que se confirma em Marx (2010a, p. 105) ao declarar: “O 

comunismo na condição de suprassunção (Aufhebung) positiva da propriedade privada, 

enquanto estranhamento-de-si (Selbstentfremdung) humano, e por isso enquanto apropriação 

efetiva da essência humana pelo e para o homem”. 

Pois, à medida que o trabalho deixar de ser determinado por necessidades e 

utilidades impostas exteriormente, é que se estabelecerão novas bases para a constituição de 

uma nova sociabilidade, descrita com habilidade por Mészáros (2003, p. 13): 

 

[...] Naturalmente, tal confrontação só será viável por meio de uma alternativa 

radicalmente diferente do impulso do capital em direção à globalização 

imperialista/monopolista, no espírito do projeto socialista, corporificado num 

movimento progressista de massa. Pois é somente quando essa alternativa radical se 

torna uma realidade irreversível – ou conforme as belas palavras de Jose Martí, 

“pátria es humanidad” – que a contradição destrutiva entre desenvolvimento 

material e relações políticas humanamente compensadoras poderá ser 

definitivamente relegada ao passado. 
 

Em busca dessa alternativa radicalmente diferente é que Marx analisa a categoria 

trabalho com o propósito de conquista da plena formação humana. De modo que por meio de 

nosso aprofundamento no lastro do conjunto das produções marxianas e marxistas é que 

pudemos analisar a dinâmica da sociedade e as origens subjetivas do estranhamento que 

reverberam nas diferentes formas de apropriação do saber, para assim, podermos parametrizar 

a formação humana sob o jugo do capital. 

Significa, outrossim, que a possibilidade de surgirem novas expressões criativas e 

revolucionárias estão condicionadas a apropriação do patrimônio social, político e intelectual 

por meio da experiência objetiva. Contudo, a limitação ao acesso desse patrimônio a uma 
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parcela de indivíduos finda por comprometer não apenas a classe trabalhadora, mas a própria 

classe abastada. 

Sendo assim, fica impossibilitado o coletivo de significativas e reais 

contribuições, já que independe da classe social, a formação humana permanece unilateral. 

Sobre isso Hegel (2014) nos esclarece, por meio da dialética do reconhecimento entre o 

senhor e o escravo, que a fruição do objeto desvinculada de sua produção, engendra um 

reconhecimento unilateral e desigual, tanto para o escravo que produz e não frui, quanto para 

o senhor que tudo frui, mas não produz.  De forma que analisando a sociedade capitalista 

Marx e Engels (2003, p. 48) concluíram:  

 

A classe possuinte e a classe do proletariado representam a mesma auto-alienação 

humana. Mas a primeira das classes se sente bem e aprovada nessa auto-alienação, 

sabe que a alienação é seu próprio poder e nela possui a aparência de uma 

existência humana.  

 

Em arremate, devemos considerar que mesmo com toda negatividade vivenciada 

no labor dentro do capitalismo, essa forma social conseguiu imprimir aos indivíduos uma 

discreta autonomia em caráter civilizatório, se a compararmos a formas de organizações 

sociais anteriores, mas, ainda assim, esse sistema não pode superar suas contradições.  

Porque à medida que cria também anula as expectativas de liberdade do 

indivíduo, subsumindo-o e convertendo-o a um ciclo de vida humana que o restringe e o 

limita à manutenção da sobrevivência, tal e qual o marxista Suchodolski (1976) nos esclarece 

ao declarar: “A igualdade política formal de todos os cidadãos converte-se em algo ilusório 

por causa das reais desigualdades sociais. Segundo Marx essa desigualdade é completamente 

arbitrária e pode ser remetida a dois momentos: a propriedade privada e o ensino”. 

(SUCHODOLSKI, 1976, p. 11) 

De modo que, por meio da análise das formas sociais de desenvolvimento da 

humanidade anteriores e com destaque à organização social capitalista, pudemos junto aos 

escritos de Marx, Engels e seus intérpretes, examinar as imbricações oriundas da relação entre 

necessidade e fruição, bem como verificar as contradições que incidem sobre a formação 

humana dentro da ordem capitalista. Para assim compreendermos o ser social inserido na 

totalidade, cujas reverberações incidem sobre a formação humana. Em seguida, abordaremos 

a relação entre necessidade e liberdade e sua relevância para a categoria trabalho, bem como 

suas contribuições à formação humana. 
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2. 4 A necessidade, a liberdade e o trabalho 

 

Na tentativa de nos apoderar do objeto de pesquisa, a formação humana, este 

tópico apresenta de forma analítica e reflexiva as contribuições de Marx, Engels e seus 

intérpretes, sobre atividade livre imanente do ser social, portanto, o trabalho e sua 

participação na relação que se estabelece entre necessidade e liberdade. 

Para a compreensão dessa realidade de formação humana que leva o homem a 

produzir universalmente, enquanto os animais produzem unilateralmente, é que temos o 

entendimento da liberdade por estratos de conquista humana. Partindo do pressuposto de que 

a liberdade não deve ser interpretada como o estágio do cessar das necessidades, já que as 

necessidades atendem ao devir inerente a condição humana, conforme nos reforça o trecho: 

 

[...] É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, 

como a abelha, castor, formiga etc. No entanto, produz apenas aquilo de que 

necessita imediatamente para si ou sua cria; produz unilateral[mente], enquanto o 

homem produz universal[mente]; o animal produz apenas sob o domínio da carência 

física imediata, enquanto o homem produz mesmo livre da carência física, e só 

produz, primeira e verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] a ela; o animal 

só produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza inteira; [no animal,] o 

seu produto pertence imediatamente a seu corpo físico, enquanto o homem se 

defronta livre[mente] com o seu produto. (MARX, 2010a, p. 85) 

 

Seguindo esse viés é que retomamos a contribuição do trabalho para a formação 

humana, fazendo emergir outras categorias para assim consolidarmos nossa compreensão 

sobre a necessidade e a liberdade. Tendo em vista que, a partir da conceituação do trabalho, a 

concepção se aproxima do conceito de liberdade que Lukács recupera de Marx como sendo 

primeiramente do afastamento das barreiras naturais, portanto, em seu caráter ontológico, tal 

como expresso abaixo: 

O ser humano foi caracterizado como o animal que frequentemente constrói suas 

próprias ferramentas. É correto, mas é preciso acrescentar que construir e usar 

ferramentas implica necessariamente, como pressuposto imprescindível para o 

sucesso do trabalho, o autodomínio do homem aqui já descrito. Esse também é um 

momento do salto a que nos referimos, da saída do ser humano da existência 

meramente animalesca. Quanto aos fenômenos aparentemente análogos que se 

encontram nos animais domésticos, por exemplo o comportamento dos cães de caça, 

repetimos que tais hábitos só podem surgir pela convivência com os homens, como 

imposições do ser humano sobre o animal, enquanto aquele realiza por si o 

autodomínio como condição necessária para a realização no trabalho dos próprios 

fins autonomamente postos. Também sob esse aspecto o trabalho se revela como o 

veículo para a autocriação do homem enquanto homem. Como ser biológico, ele é 

um produto do desenvolvimento natural. Com a sua autorrealização, que também 

implica, obviamente, nele mesmo um afastamento das barreiras naturais, embora 

jamais um completo desaparecimento delas, ele ingressa num novo ser, 

autofundado: o ser social. (LUKÁCS, 2013, p. 62) 

 



68 
 

Ainda assim, temos também a liberdade como determinação histórico-social que 

parte das conquistas e retrocessos de contextos de opressão que segundo Ponce (2007) detalha 

desde o escravismo, passando pelo feudalismo e chegando a sociabilidade capitalista. Fruto da 

exploração do homem pelo homem, nas relações entre escravo e senhor, servo e nobre, 

trabalhador e capitalista.  

O autor deixa claro na passagem de um modo de produção para o outro, a 

conservação da cisão entre as classes que se ergue de maneira gradual, ou seja, dos escombros 

da sociabilidade antecessora. E é dessa forma que podemos compreender o contexto de 

orientação burguesa na ordem capitalista, partindo da deferência que Mészáros faz entre 

igualdade formal e desigualdade substantiva.  

Já que diferente dos modos de produção anteriores que juridicamente concebiam a 

desigualdade como condição natural, a sociedade capitalista mascara a desigualdade entre as 

classes por meio de uma suposta igualdade com respaldo jurídico que não se confirma no real, 

tal como Mészáros (2002, p. 209) nos expõe: 

 

[...] a instituição e o aperfeiçoamento da igualdade formal e da desigualdade 

substantiva pertencem ao modo normal de funcionamento do sistema do capital, o 

que está plenamente sintonizado com a tendência de homogeneização do princípio 

econômico dominante, atendendo à necessidade de fornecimento de uma força de 

trabalho móvel em expansão e de eliminação de obstáculos artificiais [...] As 

estruturas econômicas discriminadoras da “sociedade civil” – com a indispensável 

subordinação do trabalho embutida em seus componentes econômicos – são 

suficientes para satisfazer a necessidade de desigualdade substantiva essencial para o 

funcionamento do sistema. 

 

 

De modo que a necessidade e a liberdade cuja articulação é despertada pelo 

trabalho, teve como consideração preliminar o ato laborativo como sendo ascendente e 

produto do desenvolvimento histórico das necessidades humanas, mas que dentro do 

capitalismo este deixa de absorver a plena utilidade e objetividade pretendidas. Já que no 

capitalismo não eleva o ser social à liberdade, ou seja, à superação das quatro dimensões 

sociais de estranhamento, posto que o trabalho no capitalismo se apresente como atividade de 

potência negativa e hostil ao trabalhador, conforme já mencionado. 

Desta feita, a relação de dependência entre necessidade e liberdade que objetiva a 

plena formação humana nas palavras de Marx, se encontra prejudicada quando o trabalho útil 

concreto, que produz valor de uso, se transforma em trabalho abstrato, quantitativo, que cria 

valor de troca. Ainda mais porque o segundo tem primazia sobre o primeiro de modo a não 

promover a atividade física e intelectual livre. 
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Nessa medida, o capital dentro do modo de produção capitalista se torna o polo 

norteador do trabalho, mas também, o reveste de subsídios a fim de que a produção crie o 

consumidor produzindo artificialmente a rudeza de suas necessidades. Dessa forma, o capital 

fundamenta a banalização da própria sensibilidade humana, porque, a produção da 

necessidade não se apresenta apenas em sua forma objetiva (material do objeto), já que esta 

emerge também em sua forma subjetiva. 

Nesse contexto de determinação do capital frente à produção e consumo, os 

indivíduos são envolvidos em uma teia de relações e estímulos, que convertem energia 

humana em atividade sensível. Sobre essa propriedade de criar necessidades, Marx (2011a, p. 

48) nos elucida: 

 

Assim como o consumo deu ao produto seu fim como produto, a produção dá o fim 

do consumo. Primeiro, o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto 

determinado que deve ser consumido de um modo determinado, por sua vez 

mediado pela própria produção. Fome é fome, mas a fome que se sacia com carne 

cozida, comida com garfo e faca, é uma fome diversa da fome que devora carne crua 

com mão, unha e dente. Por essa razão, não é somente o objeto do consumo que é 

produzido pela produção, mas também o modo do consumo, não apenas objetiva, 

mas também subjetivamente. A produção cria, portanto, os consumidores. A 

produção não apenas fornece à necessidade um material, mas também uma 

necessidade ao material. O próprio consumo, quando sai de sua rudeza e 

imediaticidade originais – e a permanência nessa fase seria ela própria o resultado de 

uma produção aprisionada na rudeza natural –, é mediado, enquanto impulso, pelo 

objeto.  

 

Assim, na sociedade contraditória do capital, a produção determina o consumo e 

conforma o consumidor. Deste modo, o consumo fica sendo mediado pelo objeto e a 

propriedade de criar necessidades que é uma capacidade humana, se apresenta estranhada, 

embrutecida. Pois, não contempla a fruição, afinal, a produção está direcionada a gerar 

determinada necessidade de consumo guiada pelos interesses de reprodução do capital, que a 

partir do trabalho abstrato, imprime um valor de troca que por sua vez sobrepõe-se ao valor de 

uso.  

Nessa perspectiva de produção e consumo destinados à reprodução do capital, o 

homem se transforma em apenas um meio para se atingir o fim designado pelos interesses do 

mercado, tal como nos elucida, Heller
37

 (1978, p. 48-49): 

 

El problema de la alienación de las necesidades constituye el núcleo del análisis 

filosófico de lãs necesidades en Marx. También a este respecto, como hemos visto, 

sirve de criterio valorativo el hombre «rico en necesidades». La alienación de las 

necesidades equivale a la alienación de esa riqueza. 

                                                      
37

 Cabe o esclarecimento que o recurso à autora faz o recorte temporal de sua posição primeira de viés marxista, 

que se modificou posteriormente, quando a mesma abandona o marxismo. 
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A autora elenca em sua exposição à relevância das necessidades ricas
38

 como 

critério de valoração humana que se coloca oposta a defendida pela lógica do capital, e tem 

ainda como pressuposto, uma formação humana que também diverge da pretendida, com o 

cultivo das necessidades ricas, já que o capital regula o trabalho e a divisão de tarefas sobre 

bases meritocráticas. Quando o trabalho deveria ser movido de acordo com as aptidões 

humanas, conforme indicam Marx e Engels (2007, p. 56): 

 

[...] onde cada indivíduo não tem para si um círculo exclusivo de atividades, mas 

pode desenvolver suas aptidões no ramo que melhor lhe aprouver, a sociedade se 

encarrega de regular a produção universal, com o que ela torna possível, justamente 

através disso, que eu possa me dedicar hoje a isto e amanhã àquilo, [...] se for o caso 

e conforme meu desejo, sem necessidade de por isso me tornar caçador, pescador, 

pastor ou crítico algum dia. 

 

Dito isto temos que, em meio a uma sociedade marcada pelo antagonismo de 

classes e cujo objetivo é anular do trabalho seu caráter ontológico humanizador e socializador, 

o trabalhador tem sua força de trabalho submetida ao assalariamento para assim garantir a sua 

sobrevivência.  

Nesse sentido, o indivíduo fica exposto à condição desumana que reluz uma 

maquiagem de liberdade, que superficialmente leva o trabalhador a se iludir com a existência 

de uma relação igualitária de troca entre proprietários dos meios de produções e proprietário 

da força de trabalho. Quando na essência, o trabalhador preocupado com sua sobrevivência 

pouco tempo pode reservar para questionar as contradições dessa aparente igualdade.  

Ainda sobre essa relação contratual entre capitalista e proletário que narra 

preceitos de liberdade e igualdade de direitos, mas em suas próprias contradições representa 

mera formalidade jurídica. Fica constatado que este mecanismo serve para justificar a 

exploração de uma classe sobre a outra e mascarar as desigualdades sociais, o antagonismo e 

a luta de classes.  

Destarte, podemos inferir que a relação contratual em análise alberga ideologias 

que distorcem o real significado da igualdade, e mesmo nessa versão distorcida, a restringe ao 

mercado capitalista. Assim sendo, o capital utiliza-se desse argumento para reificar o interesse 

e o poder das minorias abastadas, ou seja, para manter o status quo de exploração de uma 

                                                      
38

 Conforme Marx (2010) as necessidades ricas divergem da sociabilidade pautada na propriedade privada e 

trabalho estranhado, pois sob estas condições o homem rico (do enriquecimento das necessidades). Dando lugar 

ao especulador mesquinho das necessidades de outrem, em que a satisfação da própria necessidade se efetiva por 

meio da força do poder em criar uma necessidade estranha sobre o outro. 
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minoria sobre a maioria pobre e explorada. Como consequências desse processo temos o 

estranhamento de si e do produto, tal como inferem: 

 

O resultado do trabalho se enfrenta com seu produtor como um objeto alheio, 

estranho – está dado o mecanismo essencial de explicação da alienação. Como 

produtor, o operário não se sente sujeito, mas objeto do seu objeto. A atividade de 

produção é a fonte da alienação e não mais um processo de ilusão – psicológica ou 

intelectual. (MARX; ENGELS, 2007, p.13) 

 

Em meio às contradições expostas, a natureza do capital de extrair mais valia para 

o incremento de sua acumulação não condiz com a satisfação e realização plena de todo o 

gênero humano, por isso, o cientista alemão destaca que: 

 

[...] o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por 

necessidade e por utilidade exteriormente imposta; por natureza, situa-se além da 

esfera da produção material propriamente dita. [...] o reino genuíno da liberdade, o 

qual só pode florescer tendo por base o reino da necessidade (MARX, 2010a, p. 

342).  

 

  Isso confirma a relação de dependência entre a necessidade e a liberdade que 

dentro do capitalismo, se perde em si, no autoestranhamento e no alheamento da atividade 

vital do trabalho, pois a atividade laborativa de realização humana passa a servir apenas como 

meio de vida, de subsistência e não como promotor de sua completude. Até mesmo porque, a 

base desse sistema reside na relação entre trabalho, capital e propriedade privada, 

interpretação reforçada por Marx (2010) ao declarar que: “Salário é uma consequência 

imediata do trabalho estranhado, e o trabalho estranhado é a causa imediata da propriedade 

privada”. (MARX, 2010, p. 88) 

Logo, para se pensar na constituição da liberdade cabe à reflexão sobre o 

estabelecimento da propriedade privada e da divisão do trabalho entre manual e intelectual, 

bem como frente a dualidade, dicotomia e contradições, que em larga medida contribuíram 

para a agudização do conflito de interesses, como o individual versus o coletivo, produção 

versus consumo, abundância versus escassez, ócio versus trabalho. 

Como consequência desse processo de cerceamento da realização humana por 

meio do trabalho estranhado, ocorre à restrição do homem à condição unilateral, portanto, 

distanciando-se de sua condição universal e natural de âmbito relacional que perscruta a 

atividade vital consciente como ser genérico, pois, ao produzir sua existência formaliza 

também sua consciência de ser social: 

 

[...] A atividade vital consciente distingue o homem imediatamente da atividade 

animal. Justamente, [e] só por isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser 

consciente, isto é, a sua própria vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser 

genérico. Eis por que a sua atividade é atividade livre. O trabalho estranhado inverte 
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a relação a tal ponto que o homem, precisamente porque é um ser consciente, faz da 

sua atividade vital, da sua essência, penas um meio para sua existência. (MARX, 

2010a, p. 84-85). 

 

Assim, para o pensador alemão, o homem através do trabalho útil-concreto busca 

satisfazer as suas necessidades e é por meio desse trabalho concreto que se efetiva a mediação 

entre o homem e a natureza, ao criar valores de uso e atender às suas necessidades. Deste 

modo, pudemos observar que à luz da concepção marxiana a superação da sociedade de 

classes é condição urgente, à medida que se mostra imprescindível à plena realização humana, 

logo, “de ser fruição e alegria de viver para um outro” – parafraseando Marx, que inclusive 

nos esclareceu: 

 

Em que ambas as formas o comunismo já se sabe como reintegração ou retorno do 

homem em si, como suprassunção do estranhamento-de-si humano, mas enquanto 

ele não apreendeu ainda a essência positiva da propriedade privada e muito menos a 

natureza humana da carência, ele ainda continua embaraçado na mesma e por ela 

infectado. Ele certamente apreendeu o seu conceito, mas ainda não a sua essência. 

(MARX, 2010, p. 105) 

 

Como consequência desta conciliação do homem com sua essência, temos a 

atividade livre e a fruição social, no exercício de uma outra sociabilidade - comunista, mas 

que não nos impede de agir ainda dentro do capitalismo, vislumbrando a possibilidade de 

atender as condições subjetivas necessárias ao estabelecimento de indivíduos cujas teleologias 

contemplem a satisfação pessoal e coletiva, conforme explanação abaixo: 

 

[...] portanto, da objetivação a essência humana, tanto do ponto de vista teórico 

quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos os sentidos do homem quanto 

para criar sentido humano correspondente à riqueza inteira do ser humano e natural. 

Assim como pelo movimento da propriedade privada e da sua riqueza, assim como 

da sua miséria – ou da riqueza e miséria materiais e espirituais – a sociedade que 

vem a ser encontra todo o material para esta formação, assim também a sociedade 

que veio a ser produz o homem nesta total riqueza da sua essência, o homem 

plenamente rico e profundo enquanto sua permanente efetividade. (MARX, 2010, p. 

110-111) 

 

Por uma nova sociabilidade, o comunismo, passando pelo crivo da análise 

materialista, dialética e ontohistórica, logo segundo Marx e Engels, podemos interpretar 

analogamente que o capitalismo se ergue como tese (compreendido como reino da 

necessidade), o socialismo como antítese (como negação a proposta anterior) e o comunismo 

(enquanto reino da liberdade). Sendo que este último se apresenta pleiteando a síntese, 

portanto, a negação da negação, logo uma nova proposta que suplanta a precedente. 

Sendo assim, a categoria trabalho se apresenta como mediação imprescindível, 

mas não a única necessária ao processo de movimento da necessidade à liberdade, tal como 
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reforçam, Marx e Engels (2007), através das expressões ato histórico e fato histórico, que 

traduzem respectivamente, em ato a satisfação das necessidades materiais básicas, ou seja, à 

produção da vida material em si e em fato a criação de novas necessidades. 

Em outros termos, nos referimos ao âmbito das relações sociais para além do 

núcleo familiar de onde emergem a cooperação em prol da produção e reprodução da vida, 

como resultado da soma das forças produtivas. Desse pressuposto é que aflora a compreensão 

da consciência como produto social, pois conforme Marx e Engels (2007, p. 53-54):  

 

[...] a consciência da necessidade de estabelecer relações com os indivíduos 

circundantes é o começo da consciência de que o homem vive, em geral, dentro de 

uma sociedade [...] sua consciência substitui o instinto ou seu instinto é um instinto 

consciente. 

 

Dessarte, o âmbito relacional da vida humana corrobora para a compreensão da 

prática social, assim, como o intérprete Vázquez (1977) nos ajuda a compreender o trabalho, 

como manifestação primeira da práxis humana, ou melhor, fruto das determinações sociais da 

totalidade genérica e que por sua significância emerge, frente às necessidades e possibilidades 

subjetivas e objetivas, tornadas historicamente possíveis. 

Desse modo, ontologicamente o desenvolvimento material da sociedade e sua 

consecução de práticas sociais podem fomentar a base à formação integral dos indivíduos, 

portanto, no reino da liberdade, ou seja, o comunismo, cujo detalhe se justifica na exposição a 

seguir: 

O comunismo é a posição como negação da negação, e por isso o momento efetivo 

necessário da emancipação e da recuperação humanas para o próximo 

desenvolvimento histórico. O comunismo é a figura necessária e o princípio 

energético do futuro próximo [...] (MARX, 2010a, p. 114). 

 

E, portanto, do almejado desenvolvimento humano, social e individual em cujas 

expressões ampliadas e autônomas de liberdade, se encontram para além da atividade 

produtiva materialmente primária, de onde surgem novas necessidades de fruição, sejam de 

cunho artístico, esportivo, científico, contemplativo e socializante. Consoante aos 

esclarecimentos expostos, temos para reforçar a importância dessas outras atividades de 

fruição o fragmento abaixo, em que o teórico social reforça a redução da jornada de trabalho 

como condição: 

 

Uma nação é verdadeiramente rica quando se trabalha 6 horas em lugar de 12. A 

riqueza não é o comando sobre tempo de trabalho excedente (riqueza real), mas o 

tempo disponível para cada indivíduo e toda a sociedade para além do usado na 

produção imediata. (MARX, 2011a, p. 586). 
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Essa nação verdadeiramente rica, a qual Marx faz referência, parte da premissa de 

reintegração do homem consigo mesmo, que ocorrerá mediante a suprassunção do 

estranhamento e da propriedade privada. Portanto, de todos os sentidos e necessidades 

humanas degradadas na forma do ter e da condição de produção destrutiva do capital, que se 

reproduz destruindo o homem, a natureza e sua relação entre si. 

Posto que o desenvolvimento e associação livre dos indivíduos, base para a 

efetivação de uma sociedade verdadeiramente rica, diverge em completo da acumulação 

unilateral e contraditória de produção capitalista, já que esta se pauta em um perfil de trabalho 

cujo excedente é roubado pelo capitalista.  

Dessa forma, essa nova nação irrompe como quociente da integração da riqueza 

genérica, ou seja, das conquistas humanas acumuladas e da fruição individual e social, a partir 

da multilateralidade das dimensões que humanizam e emancipam os indivíduos. Portanto, 

uma sociedade que prima pelo exercício da liberdade plena e substantiva, em que se 

consagrará a onilateralidade, cuja caracterização categorial Antunes (1997, p. 84-85) na 

esteira de Marx, nos auxilia nessa compreensão: 

 

O momento da omnilateralidade humana (que tem como formas mais elevadas a 

arte, a ética, a filosofia, a ciência etc.) transcende evidentemente em muito a esfera 

do trabalho (a realização das necessidades), mas deve encontrar neste plano a sua 

base sustentação. 

 

Sobre o alcance dos status onilateral, portanto de plena fruição, cabe aventar os 

aspectos e referências que Marx, Engels e seus intérpretes postulam em suas obras acerca da 

relação entre a dialética e a práxis, não restrita a modalidade produtiva, mas também 

abrangendo a práxis social na qual se inserem dentre outros elementos, a política e a 

educação, temas por sua vez tratados no próximo capítulo.  
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3 A PRÁXIS SOCIAL E A FORMAÇÃO HUMANA 

 

A meu ver, decerto polemicamente – um dos contributos maiores de Marx para o 

patrimônio filosófico da humanidade situa-se precisamente neste quadro duplamente 

articulado de um reconhecimento do papel central da prática na mediação histórica 

do ser pelas colectividades humanas, e de uma sua compreensão essencial como 

atividade material de transformação. [...] Em suma, para compreender e para 

transformar a realidade – o horizonte do nosso viver concreto – a instância da prática 

é decisiva. (BARATA-MOURA, 1994, p. 88-89) 

 

O trecho de Barata-Moura contribui para a perspectiva que motiva o debate 

enfrentado nesse capítulo, a prática social. Ou melhor, se no primeiro capítulo nos propomos a 

aprofundar a práxis produtiva enquanto mediadora fundante ao ser social na relação entre 

homem e natureza, agora na práxis social, tem-se a compreensão das relações desenvolvidas 

entre os pares, com destaque as esferas política e educativa. 

Com a finalidade de aclarar a compreensão dos temas abordados nesse capítulo, 

organizamos sua estrutura por sessões em que se desenvolveram começando pelo primeiro 

tópico com título “A práxis e o desenvolvimento histórico-social”. De modo que, nessa 

primeira sessão buscamos dialogar com Marx, Engels e seus intérpretes sobre a práxis no 

contexto histórico da formação humana. 

No segundo tópico “A práxis e a formação humana em busca do desenvolvimento 

integral”, o interesse foi em destacar a formação humana como práxis de busca do 

desenvolvimento integral, partindo do indivíduo singular para compreendermos a 

materialização de suas diversas possibilidades práxicas erigidas. 

Já no terceiro tópico com título “A práxis e a educação”, abrangemos as 

contribuições de Marx, Engels e intérpretes para a conceituação de uma proposta educativa 

marxiana. 

No quarto tópico “Práxis, estranhamento e formação do sujeito potencialmente 

revolucionário”, aprofundamos o conhecimento sobre a práxis social sob viés educativo e 

político, para assim esclarecermos os elementos necessários para a formação do sujeito 

potencialmente revolucionário. 

No quinto tópico “A emancipação”, analisamos a passagem “do reino da 

necessidade ao reino da liberdade” como possibilidade de plena formação e processo de 

emancipação humana. 
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3. 1 A práxis e o desenvolvimento histórico-social 

 

Neste tópico examinamos a práxis social no contexto histórico de formação 

humana, e dessa forma, para compreendermos esse desenvolvimento histórico-social partimos 

da conceituação da práxis “[...] como atividade material do homem que transforma o mundo 

natural e social para fazer dele um mundo humano.” (VÁZQUEZ, 1977, p. 3). 

A transformação natural e as reverberações da práxis produtiva, ou seja, do 

trabalho para a formação humana, foram analisadas no capítulo anterior. Por isso, torna-se 

relevante analisar a transformação social, ou seja, a práxis social e sua relação com a 

formação humana ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade, tendo como 

mediadores os elementos da política e da educação.  

Tendo em vista a valorização da práxis no percurso histórico da humanidade, já 

que na Antiguidade os gregos a consideravam como atividade sem função criativa e relegada 

aos escravos, portanto, depreciativa ou de menor valor a ser executada pelos escravos. Apenas 

após o Renascimento foi que houve mudança na apreensão da práxis, conforme nos ilustra 

Vázquez (1977, p. 25): 

A consciência filosófica da práxis sofre uma mudança radical no Renascimento [...] 

Nessa nova perspectiva filosófica, o homem deixa de ser um mero animal teórico 

para ser também sujeito ativo, construtor e criador do mundo. Reivindica-se a 

dignidade humana não só pela contemplação, como também pela ação; o homem, 

ente de razão, é também ente de vontade. 

 

Pois foi com o movimento renascentista que houve a reinvindicação da 

necessidade de transformação do homem e da natureza, logo, da atividade prática por meio do 

conhecimento, contudo, ainda restrita a atividade artística e política, então: 

 

[...] Longe de escravizá-lo, o trabalho prático é condição necessária de sua própria 

liberdade e, como tal, é aceito. A oposição entre a atividade teórica e prática, ou 

entre o trabalho intelectual e o físico – proclamada na Antiguidade e na Idade Média 

por motivos de classe – já se reduziu o suficiente para que não seja agora 

considerada apenas como uma oposição entre atividade servil e humilhante e outra 

livre e elevada. (VÁZQUEZ, 1977, p. 26-27) 

 

A partir do século XVIII com a ascensão da burguesia ao poder e a consagração 

do modo de produção capitalista, o conceito da práxis passa a ficar limitado a um conceito 

econômico, ou seja, ao trabalho humano, da práxis produtiva. Feita essa digressão pudemos 

verificar que apenas quando houve a capacidade de vinculação da práxis à revolução em 

Marx, foi que esta teve sua materialidade, tal como nos pode ser esclarecido ainda segundo 

Vázquez (1977, p. 38): 
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Em Marx atam-se os fios procedentes de Hegel, Feuerbach, dos economistas 

ingleses e das doutrinas socialistas de seu tempo. Com tudo isso, levando os 

elementos que chegam através de diversas trilhas, com base nas diferentes práticas 

reais (produtiva, revolucionária, científica, artística, etc.), a uma síntese superior, 

surge a concepção marxista da práxis, não como um simples somatório, mas como 

uma nova totalidade na qual os citados elementos adquirem nova vida. 

 

Nesse sentido, foi a partir dos estudos individuais de K. Marx acerca da práxis, 

passando por sua parceria com F. Engels e as contribuições de seus intérpretes que desde 

jovem Marx, desde jovem em sua tese doutoral do ano de 1841 já delineava sua crítica aos 

posicionamentos de Hegel, à medida que discursava sobre a filosofia da natureza, em defesa 

de Epicuro e se opondo a Demócrito. (MARX, 2018) 

Vale destacar acerca de Marx e sua análise sobre o real, o seu encontro junto ao 

movimento operário, que contribuiu para formular a complexa caracterização da práxis, 

conforme segue o trecho elucidativo: 

 

Antes do seu encontro com o movimento operário, Marx usava a palavra práxis com 

o sentido corriqueiro que ela tem hoje na língua alemã, significando, pura e 

simplesmente, “prática” ou “atividade”. Na tese de doutorado, por exemplo, em 

1841, Marx escrevia que o espírito filosófico, liberando-se a si mesmo, 

transformava-se em “energia prática”; e acrescentava, pouco depois, que “a práxis 

da filosofia é, ela mesma, teórica”. (KONDER, 1992, p. 103) 

 

Em decorrência de seu amadurecimento, o discurso de Marx em defesa da práxis e 

contra o idealismo hegeliano e o materialismo feuerbachiano passa a se mostrar mais 

contundente, já que se apresentava sob uma perspectiva ontológica e materialista, expressa 

ainda em sua juventude como na obra A Sagrada Família, a exemplo do trecho abaixo: 

 

O humanismo real não tem, na Alemanha, inimigo mais perigoso do que o 

espiritualismo – ou idealismo especulativo –, que, no lugar do ser humano individual 

e verdadeiro, coloca a “autoconsciência” ou o espírito e ensina, conforme o 

evangelista: “O espírito é quem vivifica, a carne não presta”. [...] O que nós 

combatemos na Crítica baueriana é justamente a especulação que se reproduz a 

maneira de caricatura. Ela representa, para nós, a expressão mais acabada do 

princípio cristão-germânico, que faz sua derradeira tentativa ao transformar a crítica 

em si numa força transcendental (MARX; ENGELS, 2003, p. 15) 

 

 

Dessa forma, para Marx a apreensão do real por meio do materialismo dialético 

apenas se torna possível mediante a investigação das contradições que a própria práxis 

reverbera. Logo, a realidade posta em sua gênese e desenvolvimento nada mais é do que a 

totalidade de manifestações práxiquicas que podem ser apreendidas pelo pensamento humano, 

conforme nos demonstra Lukács (2010, p. 69): 

 
Como pretendemos esclarecer aqui apenas o ponto central, diremos, muito 

resumidamente, que, segundo Marx, a correção de nossos pensamentos só consegue 

ser demonstrada na práxis, que a práxis em sua essência e em seus efeitos 
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espontâneos é o fator decisivo da auto-educação humana, que todos os conflitos que 

o ser humano é forçado a dominar espiritualmente sempre repousam, primariamente, 

em contradições da práxis na respectiva vida, e ali desembocam. 

 

 

Desse leque de possibilidades práxiquicas que corroboram para a formação 

humana, ou seja, a auto-educação do indivíduo, é que se materializa a transformação do real 

em que se erige a prioridade ontológica da práxis, tal como nos esclarece Lukács (2018, p. 

236-237):  

Que o ser humano realiza sua essência, sua identidade consigo próprio em seus atos; 

que seus pensamentos, sentimentos, vivências expressam sua essência, seu si-mesmo 

de modo autêntico apenas na medida em que são capazes de exteriorizar, de alguma 

forma, em suas ações [...] Para a teoria marxista é característico, apenas que ela 

reconduz essa prioridade ontológica da práxis na vida humana à sua verdadeira base 

ontológica, ao ser social, a funda a partir dele, nele. 

 

 O que se justifica se retomarmos a exposição sobre as esferas ou níveis 

ontológicos do ser, do inorgânico ao ser social, ou seja, a cada salto ontológico a prioridade 

passa a incorporar uma nova esfera de vida concebida. Seguindo essa compreensão, a práxis 

por sua abrangência emerge como ação transformadora humana, seja ela produtiva, social ou 

estética. Com efeito, Marx em suas investigações confrontou a ideologia defendida por 

àqueles que não reconheciam a determinação do ser material e social sobre a consciência, 

como demonstrado na citação abaixo: 

 

[...] não de explicar a práxis partindo da ideia, mas de explicar as formações ideais a 

partir da práxis material e chegar, com isso, ao resultado de que todas as formas e 

[todos os] produtos da consciência não podem ser dissolvidos por obra da crítica 

espiritual, por sua dissolução na “autoconsciência” ou sua transformação em 

“fantasma”, “espectro”, “visões” etc., mas apenas pela demolição prática das 

relações sociais reais [realen] de onde provêm essas enganações  idealistas (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 43) 

 

Deste modo, os pensadores não corroboravam com a interpretação invertida que 

dominava os intelectuais de seu tempo, ou seja, o paradigma hegeliano da realidade como 

meio para a compreensão do fator subjetivo aplicado à racionalidade objetiva que se 

respaldava na análise do indivíduo o interpretando como ser subserviente e inintencional, cujo 

comportamento estava penetrado pelos objetivos do espírito, intrínsecos a um movimento 

teórico do Absoluto. Já que a interpretação da realidade sob esse viés idealista estava restrita 

ao campo teórico, tal como nos esclarece Vázquez (1977, p. 88-89): 

 

[...] sua filosofia nada mais é, sem dúvida, do que filosofia do Absoluto, ou, mais 

exatamente, do Saber ou Consciência que o Absoluto tem de si mesmo. Como saber 

ou teoria do Absoluto, é também uma teoria absoluta [...] só encontra seu 

fundamento, sua verdadeira natureza e sua finalidade no próprio movimento teórico 

do Absoluto. 
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Sendo assim, a percepção do mundo segundo Marx e Engels se pautava na práxis 

como recurso necessário à emancipação humana, à proporção que nos trouxeram a função 

criativa da razão como importante ao desenvolvimento das potencialidades e capacidades 

humanas. Em decorrência disso, a concepção gnosiológica de ciência e do método 

desenvolvido por Marx absorveu o arcabouço ontológico humano em suas características 

ético-político-relacionais, portanto, ressaltando o papel da ação teórico-prática, da práxis do 

ser social. 

Essas características ético-político-relacionais que perpassavam a economia 

política se materializavam no processo de desestruturação da sociedade feudal e da ascensão 

da burguesia, de modo que, não ocorreram mudanças substanciais na desigualdade social 

existente durante esse processo. Até mesmo a mudança que ocorreu na estrutura social se 

limitou a tomada do poder da aristocracia feudal para a burguesia. 

Nesse contexto de ascensão burguesa ao poder é que se justifica a notoriedade da 

obra A riqueza das nações (1776) de Adam Smith, ou seja, relevante para a complexidade do 

conceito de práxis por Marx. Tendo em vista que se operou a inversão e ruptura com o 

idealismo absoluto de Hegel, superação do antropocentrismo de Feuerbach, e dessa forma, foi 

que se definiram as condições, os limites e as possibilidades da práxis.  

Ainda sobre esse percurso desenvolvido por Marx ao longo de sua escrita, 

portanto de rejeição da ideologia de justificação da realidade compreendida como uma 

filosofia de interpretação do real para uma filosofia da transformação da realidade, que se 

estabeleceu de forma que não podemos restringir o mérito ao viés teórico ou epistemológico, 

porque foi fundamentado na prática, tal como Vázquez (1977, p. 180) nos esclarece em nota 

de rodapé: 

 

Sem entrar agora na questão que antes abordamos sobre a inexistência de uma 

descontinuidade radical entre o jovem Marx, particularmente o dos Manuscritos de 

1844, e o Marx imediatamente posterior que começa a esboçar-se desde as Teses 

sobre Feuerbach e A ideologia alemã, e sem insistir mais na unilateralidade e no 

esquematismo que supõe caracterizar a problemática do primeiro período como uma 

problemática feuerbachiana, já que toda nossa exposição nesse capítulo vem a 

rechaçar essa tese, digamos por enquanto que o verdadeiro objeto da crítica de Marx 

não é tanto Feuerbach quanto Hegel, e que a ruptura ou corte se efetua com a 

filosofia como interpretação do mundo que Hegel levou às ultimas conseqüência, 

que os neo-hegelianos nada mais fizeram do que exarcerbar deixando no caminho o 

conteúdo real que em forma mistificada aparecia em Hegel, que Feuerbach mantém 

apesar de sua antropologicização de Deus e da Ideia, e da qual Marx lutava para 

libertar-se através da crítica do idealismo, conseguindo-o, por fim, a partir das Teses 

sobre Feuerbach e de A ideologia alemã. Entre essa concepção de filosofia como 

interpretação e a da filosofia como transformação do mundo se dá o verdadeiro corte 

que, por seu caráter teórico-prático, não se pode reduzir a um mero “corte 

epistemológico”. 
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Desse modo, as considerações apontam para interpretação da práxis, para além da 

mistificação do homem operada por Hegel, e ainda posta à abstração da materialidade por 

Feuerbach, pois, em Marx a práxis se consubstancia como expressão dos elementos que alçam 

a liberdade. Em vista disso, é que o teórico social manifesta sua apreensão da práxis ao 

afirmá-la como possibilidade de manifestações ontocriativas
39

 de fruição apresentadas nas 

diversas expressões possíveis da práxis.  

Pois, em Marx essas manifestações não se apresentam mais restritas a um 

conjunto de ideias ou conceitos produzidos abstratamente e desligados dos interesses 

concretos, nem muito menos de uma visão deturpada e elitista dos poderosos, ou seja, de uma 

ideologia hegemônica, tendo em vista que “A práxis se articula com todo o homem e o 

determina na sua totalidade”. (KOSIK, 1995, p. 223) 

Nesse sentido, ao aprofundar seus estudos teóricos Marx pode consubstanciar sua 

análise após seus primeiros contatos com Engels no começo dos anos 1840, quando na edição 

dos Anais franco-alemães. De forma que, o marco de início da amizade e colaboração 

intelectual se deu na redação da obra A Sagrada Família (1843), quando na desmontagem do 

pensamento especulativo, tal como explica o autor abaixo: 

 

O papel de Engels foi decisivo e central na ruptura que a luta de classes proletária 

provocou na “esquerda hegeliana” (à qual pertenciam Marx e Engels) pois, como 

lembra Gareth Stedman Jones, “(Engels) forneceu os componentes brutos que 

sublinhavam de forma dramática a insuficiência da teoria anterior e que constituíram 

boa parte das proposições para as quais se voltava a nova teoria (devido a) sua 

capacidade de transmitir elementos teóricos e práticos desenvolvidos no interior 

do movimento operário, de forma a torná-los parte intrínseca da estrutura da 

nova teoria
40

” (COGGIOLA, 1995, p. 13) 

 

Neste sentido, entendemos que a parceria entre Marx e Engels, foi fundamental 

para a consagração de um percurso evolutivo nos estudos de ambos, pois, entre continuidades 

e descontinuidades perpassaram a incansável imersão na realidade concreta, a fim de 

engendrar uma práxis revolucionária.  

Dentre as obras de Engels que fundamentaram a conceituação da práxis se 

destacam o Anti-Düring (1878), ao enfatizar a ruptura com o idealismo e a obra Dialética da 

Natureza (1883) ao destacar o papel do homem na transformação da natureza, como mostra a 

citação a seguir: 

                                                      
39

 O autor checo interpreta a práxis como “[...] processo ontocriativo, cria também a capacidade de penetrar 

historicamente por trás de si e em torno de si, e, por conseguinte, de estar aberto para o ser em geral”. (KOSIK, 

1976, p. 226). 
40

 Grifo do autor. 
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Tanto a ciência da Natureza, como a filosofia, descuidaram inteiramente, até agora, 

investigar a influência da atividade humana sobre o pensamento; ambas só 

consideram a Natureza de um lado e o pensamento do outro. Mas é precisamente a 

modificação da Natureza pelos homens (e não unicamente a Natureza como tal) o 

que constitui a base mais essencial e imediata do pensamento humano; e é na 

medida em que o homem aprendeu a transformar a Natureza que sua inteligência foi 

crescendo. (ENGELS, 2000, p. 139) 

 

Posteriormente, a pesquisa de Engels se volta para as questões das condições de 

trabalho da classe trabalhadora, de modo que, cabe destacar o encontro de Marx e Engels, que 

conforme Labica (1990, p. 187): “A partir de 1842 ele encontrou aquele que se tornará seu 

alter ego, F. Engels, cujos primeiros trabalhos – especialmente as Umrisse e A situação das 

classes trabalhadoras na Inglaterra – exercerão sobre ele uma influência bastante durável”.  

O amadurecimento teórico de Marx junto às experiências teórico-empíricas de 

Engels consubstanciaram, a começar, por uma crítica ao hegelianismo de esquerda de Bruno 

Bauer e seus seguidores, em que os pensadores se lançaram à elaboração da conceituação da 

práxis como crítica à economia política, tal como nos elucida a citação:  

 

Mas esse movimento não terminará na teoria pura, quer dizer, abstrata, como quer a 

Crítica crítica, mas sim numa práxis totalmente prática, que não terá a mínima 

preocupação com as categorias categóricas da Crítica. [...]. Lancemos agora um 

olhar massivo à práxis da economia política crítica. (MARX; ENGELS, 2011, p. 

175; 222) 

 
De forma que a práxis ganha notoriedade na escrita de ambos os pensadores, bem 

como a preocupação em instigar na classe trabalhadora questionamentos sobre sua condição 

de vida e assim os mobilizaram a executarem uma práxis que transformasse a vida da classe 

trabalhadora para que junto a ela elaborarem uma proposta diverge da existente, com objetivo 

de sensibilizá-los de sua missão histórico-social, tal como informa o trecho a seguir: 

 

Não se trata do que este ou aquele proletário, ou até mesmo do que o proletariado 

inteiro pode imaginar de quando em vez como sua meta. Trata-se do que o 

proletariado é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com o seu 

ser. Sua meta e sua ação histórica se acham clara e irrevogavelmente 

predeterminadas por sua própria situação de vida e por toda a organização da 

sociedade burguesa atual. (MARX; ENGELS, 2003, p. 31) 

 

Desta feita, o próximo tópico tem o interesse de destacar a formação humana 

como práxis de busca do desenvolvimento integral, partindo do indivíduo singular para 

compreendermos a materialização de suas diversas possibilidades práxicas erigidas. Para 

então, somente munidos dessa base, consigamos apreender os meios que Marx e Engels 

elencaram como essenciais para o alcance objetivo de munir a classe trabalhadora da 

consciência de sua missão, portanto, do que representa como força histórico-social. 
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3. 2 A práxis e a formação humana em busca do desenvolvimento integral 

 

O surgimento do ser humano por intermédio do trabalho, ou seja, a formação 

humana, que parte da transmissão das complexas formas que a humanidade adquiriu e se 

estende às formas que podem vir a partir do suprimento das carências vitais, da práxis 

primeira, portanto a laborativa ou produtiva, segundo A. S. Vázquez: 

 

A práxis produtiva é assim a práxis fundamental porque nela o homem não só 

produz um mundo humano ou humanizado, no sentido de um mundo de objetos que 

satisfazem necessidades humanas e que só podem ser produzidos na medida em que 

se plasmam neles finalidades ou projetos humanos, como também no sentido de que 

na práxis produtiva o homem se produz, forma ou transforma a si mesmo. 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 197-198). 

 

As transformações engendradas a partir da práxis produtiva, depois de supridas 

essas carências iniciais, empreendem o surgimento de novas necessidades despertadas no ser 

social em contato com o real pelas quais a humanidade cria, recria e garante a produção e 

reprodução de suas condições de vida. Porém, não apenas restrita a transformações diretas da 

natureza por meio do trabalho, mas de uma esfera mais ampla da práxis, que engendra além 

do ato laborativo outros processos formativos, assim como nos expressa Kosik (1995, p. 224): 

 

[...] a práxis compreende – além do momento laborativo – também o momento 

existencial: ela se manifesta tanto na atividade objetiva do homem, que transforma a 

natureza e marca com sentido humano os materiais naturais, como na formação da 

subjetividade humana, na qual os momentos existenciais como a angústia, a náusea, 

o medo, a alegria, o riso, a esperança, etc., não se apresentam como ‘experiência’ 

passiva, mas como parte da luta pelo reconhecimento, isto é, do processo da 

realização da liberdade humana. Sem o momento existencial o trabalho deixaria de 

ser parte da práxis. 

  
Deste modo, a compreensão abrangente da práxis nos propiciou estudar o ser 

humano como sujeito social de sua história, visto que o suprimento das necessidades vitais 

imediatas possibilitou o surgirem nas palavras de Lukács de novos pores teleológicos
41

 e, 

portanto, investimento no suprimento de novas necessidades, conforme nos mostra a citação 

abaixo: 

É verdade que o trabalho e todas as formas de práxis dele originadas exercem desde 

o começo efeitos retroativos complexos sobre o trabalhador, sobre o ser humano 

praticamente ativo, transformando sua atividade em outra sempre mais ampla e ao 

mesmo tempo diferenciada e consciente, fazendo com que a relação sujeito-objeto se 

torne cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, e de forma mais intensa, uma 

categoria dominante na vida humana. Ao mesmo tempo, fundamentando o processo 

recém-descrito, só aos poucos se constrói realmente a sociabilidade na sociedade, 

produzindo para os pores teleológicos um campo de atividade cada vez maior, 
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 “O que caracteriza e determina a especificidade da atividade humana é a transformação da atividade natural 

em uma “atividade posta”, ou seja, é a configuração objetiva de um fim previamente estabelecido – o pôr 

teleológico”. (LUKÁCS, 2010, p. 20) 
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extensa e intensamente. Ao passo que, de forma socialmente fundada de maneira 

primária, aumenta, concretiza e, onde for necessário, limita, esse crescente campo de 

atividade. Assim, devido à práxis, o ser humano que se forma numa multiplicidade 

cada vez mais variada se defronta com uma sociedade, e seu metabolismo com a 

natureza, sua formação de órgãos para desenvolvimento próprio etc., com o que não 

apenas cresce a corporificação objetiva da generidade, tornando-se cada vez mais 

variada em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo coloca múltiplas e diferenciadas 

exigências ao indivíduo humano nela praticamente ativo. Esse processo, que se 

desenrola objetiva e subjetivamente, em constante interação entre objetividade e 

subjetividade, só faz surgir as bases de seu ser, das quais a singularidade do ser 

humano, ainda em muitos aspectos meramente natural, aos poucos pode adquirir 

caráter de individualidade (social, possível apenas na sociabilidade). (LUKÁCS, 

2010, p. 78) 

 

 

A singularidade humana mencionada por Lukács constitui, portanto, elemento 

imprescindível à formação do ser social e conforme motivamos a abertura desse tópico que, 

foi para melhor compreendermos as condições necessárias ao desenvolvimento no trabalhador 

da consciência de sua missão histórico-social, é que reforçamos nas investigações de Marx e 

Engels, elementos sobre a formação humana, do singular ao universal, do individual ao 

coletivo, em que começaremos pelo indivíduo singular. 

Sobre a formação humana no âmbito individual, temos o trecho a seguir que 

destaca da escrita de Marx o elemento teleológico, como parte agregada ao processo de 

formação humana singular e que nos difere dos demais seres, tal como o pensador expõe ao 

retomarmos o trecho abaixo: 

 

Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de 

que o primeiro tem a colméia em sua mente, antes de construí-la com a cera. No 

final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na 

representação do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já 

existia idealmente. Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do 

elemento; ele realiza neste último, ao mesmo tempo, seu objetivo, que ele sabe que 

determina, como lei, o tipo e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar 

sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. (MARX, 2013, p. 255-256) 

 

 

Dentro desse processo de apreensão do real em busca da compreensão da 

totalidade e suas determinações é que o movimento de observação e representação do real se 

apresenta na consciência. Não como resultado de uma práxis teleológica, ou seja, que a 

história poderia ser explicada apenas pela expressão material do movimento teleológico, mas 

sim, oriunda da riqueza social que o real comporta em suas ilimitadas possibilidades de 

conquistas humanas repassadas de uma geração para outra.  

Desta feita, esse conhecimento repassado se relaciona dialeticamente com a 

teleologia humana para formar o concreto pensado, tal como nos esclarece Lukács (2018, p. 

171-172) apoiando-se em Lênin. 
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[...] na práxis sempre são apreendidas objetividades reais (e é evidente que seria 

impossível apreendê-las praticamente se esse apreender não fosse precedido por uma 

representação, uma reprodução intelectual, no sujeito que age); [...] Lenin descreve 

muito plasticamente a situação que daqui resulta: “Para conhecer realmente um 

objeto, é preciso apreender e pesquisar todos os seus aspectos, todas as conexões e 

<mediações>. Jamais conseguiremos fazer isso plenamente, mas a exigência de 

considerar todos os lados nos preservará de erros e da estagnação. 

 

Desse modo, o concreto pensado mesmo não sendo reflexo fiel do real se mostra 

como a representação deste no pensamento, resultante do movimento de abstração, análise e 

síntese. A síntese, neste caso, indica o olhar à totalidade da realidade, em observância às 

contradições e articulações que a perpassam, portanto, uma visão global do fenômeno 

analisado, tal como Marx (2011a) nos informa: 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, 

unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o 

ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição 

e da representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma 

determinação abstrata; na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução 

do concreto por meio do pensamento. (MARX, 2011a, p. 77-78) 

 

A partir dessa apropriação de Marx, vários filósofos marxistas seguiram 

examinando os elementos importantes para se promover, segundo Vázquez (1977), a 

passagem da práxis espontânea à práxis reflexiva, cuja ação transformadora se processa no 

desenvolvimento da consciência espontânea à consciência refletida ou filosófica, 

compreendida como a consciência de sua liberdade, que segundo Barata Moura (1978, p. 

288): 

Há que distinguir entre uma consciência <espontânea> - altamente tributária da 

ideologia dominante – e uma consciência <reflectida> ou <crítica – que, sem estar 

de modo algum impermeabilizada contra a influência da ideologia dominante (antes 

pelo contrário; o caso do radicalismo pequeno-burguês é típico!), não deixa, no 

entanto, de desenvolver pretensões a uma sua tematização. 

 

De modo que, apenas na consciência refletida é que a classe trabalhadora 

perceberá as contradições que perpassam o sistema capitalista de onde podem emergir as 

possibilidades de se efetivarem as transformações necessárias à emancipação humana, tal 

como Lukács (2018, p. 220) nos esclarece a seguir. 

 

[...] quanto mais são desenvolvidas, em sentido social, as classes, quanto mais o seu 

ser social afastou as barreiras naturais, tanto maior o papel que desempenha em suas 

lutas o fator subjetivo, a transformação de uma classe em si em classe para si, e isto 

não meramente em seu patamar de desenvolvimento geral, mas também em seus 

detalhes até as respectivas personalidades que lideram, cuja qualidade, segundo 

Marx, permanece coisa do acaso.  
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Isto posto, cabe ainda destacar a maturação na conceituação da práxis em meio ao 

aprofundamento da teoria do reflexo que grandes intérpretes como Georg Lukács realizaram 

ao resgatarem e ampliarem os estudos desenvolvidos por V. I. Lênin
42

 para explicar a forma 

reflexiva como o homem se apropria do mundo, cujo percurso de maturação na compreensão 

da abrangência da práxis se encontra resumidamente exposto por Vázquez
43

 (1977, p. 119) no 

trecho a seguir: 

É verdade que, como já assinalamos Hegel concebe a práxis com um conteúdo rico e 

profundo (como trabalho humano na Fenomenologia do Espírito, ou como Ideia 

prática na Ciência da Lógica). É tão rico esse conteúdo que, uma vez desmistificado, 

permitirá que tanto Marx (nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844), como 

Lênin (em seus Cadernos filosóficos), descubram nele novas riquezas. Mas, é 

inegável, em Hegel o prático não se sustenta por si mesmo, mas sim apenas como 

um momento do autoconhecimento do Espírito e integrado, portanto, como degrau 

teórico para o objetivo final na teoria do Absoluto. 

 

A partir da sistematização de Lênin, presente na teoria do conhecimento 

materialista como teoria do reflexo, portanto, das investigações realizadas por ele ao debruçar 

seus estudos sobre o material deixado por Marx e Engels
44

, é que o pensador soviético pode 

relacionar a práxis ao processo de formação do pensamento humano, logo do conhecimento, 

conforme o trecho expressa a seguir: 

 

En Engels, toda la práctica humana viva hace irrupción en la teoría misma del 

conocimiento, proporcionando un criterio objetivo de la verdad: en tanto que 

ignoramos una ley natural, esa ley, existiendo y obrando al margen y fuera de 

nuestro conocimiento, nos hace esclavos de la "ciega necesidad". Tan pronto como 

conocemos esa ley, que acciona (como repitió Marx millares de veces) 

independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, nos hacemos 

dueños de la naturaleza. El dominio de la naturaleza, que se manifiesta en la práctica 

de la humanidad, es el resultado del reflejo objetivo y veraz, en la cabeza del 

hombre, de los fenómenos y de los procesos de la naturaleza y constituye la prueba 

de que dicho reflejo (dentro de los límites de lo que nos muestra la práctica) es una 

verdad objetiva, absoluta, eterna. (LENIN, 1975, p. 240) 

 

De modo que, reflexão e práxis se relacionaram de forma dialética possibilitando 

a formação da consciência social, assim como detalha o trecho que diz: “Y no es posible no 
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 Expresso em Materialismo e empiriocriticismo (1975) com posterior amadurecimento nos Cadernos 

filosóficos (1976) que emerge como salto qualitativo em sua gnosiologia e aprimoramento práxico e dialético. 
43

 Cabe ressaltar ainda segundo mesmo autor e obra que a ênfase à práxis produtiva dada por Hegel, não se 

restringiu a obra Fenomenologia do Espírito, posto que antes “concepção de trabalho que Hegel expõe em seus 

cursos sobre a filosofia da realidade (Realphilosophie). Nesses cursos, Hegel afasta-se consideravelmente de sua 

concepção anterior de trabalho, já que este, sem deixar de ser uma atividade prática utilitária, adquire uma nova 

dimensão que já antecipa uma tese fundamental da Fenomenologia do Espírito: a produção do homem como 

processo de autoprodução mediante o trabalho. [...] já desde os cursos da Realphilosophie, e não apenas desde a 

Fenomenologia do espírito, como se costuma afirmar, Hegel concebe o trabalho como uma categoria filosófica – 

ou, mais exatamente, antropológica – que transcende seu conteúdo meramente econômico. A práxis material, 

produtiva, já é integrada numa concepção do homem”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 67; 71) 
44

 Lênin destaca a obra Anti-Düring de Engels, principalmente quando o pensador relata sobre as coisas e suas 

imagens no cérebro do homem, na nossa consciência, no pensamento. 
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ver su conexión directa e indisoluble con la tesis del materialismo histórico que dice: la 

conciencia social refleja el ser social.” (Ibid, p. 418). De forma que, para entendermos o 

processo de formação da consciência social tivemos que compreender o movimento de 

internalização e externalização que o reflexo promove na constituição da consciência singular, 

que por sua vez, se forma por meio do reflexo de sua práxis. Portanto, se constituindo em 

produto social, ou seja, como consciência da necessidade de firmar relações com os 

indivíduos, assim como trata o fragmento abaixo: 

 

A consciência é, naturalmente, antes de tudo mera consciência do meio sensível 

mais imediato e consciência do vínculo limitado com outras pessoas e coisas 

exteriores ao indivíduo que se torna consciente; ela é, ao mesmo tempo, consciência 

da natureza que, inicialmente, se apresenta aos homens como um poder totalmente 

estranho, onipotente e inabalável, [...] e, por outro lado, a consciência da necessidade 

de firmar relações com os indivíduos que o cercam constitui o começo da 

consciência de que o homem definitivamente vive numa sociedade. (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 35) 

 

Lukács faz algumas ponderações aprofundando o estudo de Lênin sobre a teoria 

do reflexo e a relação que ela promove entre a consciência singular e a consciência social, em 

que posiciona a consciência como “médium”, ou seja, mediador da continuidade, levando em 

conta não apenas a faculdade teleológica de projetar idealmente algo, mas também: 

 

[...] aos pressupostos objetivamente produzidos e objetivamente operantes em todo 

passo avante, agregam-se complementariamente o conservado na memória e as 

experiências do passado elaboradas na consciência aplicadas praticamente à nova 

situação. (LUKÁCS, 2018, p. 165) 

 

A consciência aplicada à nova situação representa parte do que Lukács extraiu da 

teoria do reflexo de Lênin, sobre a interação entre teoria e prática, tal como descrito por 

Lefebvre e Guterman: “O critério da prática significa que nós conhecemos as coisas na 

medida em que agimos sobre elas - o reflexo das coisas em nós supõe que tenhamos 

percebido um reflexo de nós mesmos nas coisas”. (LENIN, 2011, p. 82) 

Em vista da apreensão de Lênin a partir de Marx e Engels, para esse momento 

cabe retomarmos as contribuições de Kosik quanto à relação entre o reflexo e a práxis para a 

formação humana, portanto, de caráter receptivo e ativo, conforme ilustrado na citação: 

 

A teoria materialista do conhecimento, como uma reprodução espiritual da 

realidade, capta o caráter ambíguo da consciência, que escapa tanto ao positivismo e 

ao idealismo. A consciência humana é "reflexo" e ao mesmo tempo "projeção"; 

registra e constrói, toma nota e planeja, reflete e antecipa; é ao mesmo tempo 

receptiva e ativa. Deixar falar "a coisa em si", não acrescentar nada, mas deixar as 

coisas tal qual são; para isso, é necessária uma atividade de gênero particular. 

(KOSIK, 1976, p.32-33) 
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Ainda sobre a compreensão do conhecimento como processo concreto e objetivo, 

temos a produção do conhecimento como reflexo da realidade objetiva, ou seja, um 

conhecimento fundamentado na materialidade do ser que se reflete na consciência, conforme 

Barata Moura (1978, p. 219; 229) nos esclarece: 

 

A consciência constitui um peculiar tipo de relação com o real em que o próprio real 

assume um papel determinante, quer ao nível do propriamente reflectido no 

conhecer (como seu objeto próprio), quer no que diz respeito ao contexto social em 

que ele como processo concreto se desenvolve. [...] A questão reside, pois, na 

maneira como a realidade objectiva é reflectida na consciência, no quadro de uma 

existência social determinada. O reflexo da realidade objectiva que por intermédio 

da consciência humana é levada a cabo de múltiplas e complexas maneiras, não é 

um processo <puro>, transcendentalmente idêntico em todas as suas manifestações 

históricas. 

 

Pois, ao estabelecermos a relação entre o reflexo e a práxis social, temos a 

produção do conhecimento a partir do real, e sobre essa matéria vale ressaltar as contribuições 

de Lukács para a conceituação do reflexo, com o objetivo de interpretar a realidade objetiva 

em seus aspectos ontohistóricos, conforme explicitado a seguir: 

 

No reflexo da realidade, a representação destaca-se da realidade retratada, se 

coagulando em uma »realidade« própria na consciência. Pusemos a palavra 

realidade entre aspas já que na consciência a realidade é apenas reproduzida; surge 

uma nova forma de objetividade, mas nenhuma realidade e — precisamente 

ontologicamente — é impossível que o reproduzido seja o mesmo do reproduzido, 

muito menos idêntico a ele. (LUKÁCS, 2018, p. 30) 

 

Pois, dessa maneira pode-se estabelecer uma relação orgânica entre o movimento 

da prática histórico-social e o processo do conhecimento, para assim, compor ação 

desveladora do real e consolidar-se como força, com capacidade de intervenção na realidade, 

pois: “O domínio intelectual de tais eventos força no pensamento humano um elaborar de 

formas de possibilidades intelectualmente gerais que podem ser excelentes instrumentos 

reflexos e do compreender de conexões coisais”. (LUKÁCS, 2018, p 223-224) 

Tamanha empreitada se revelou como um processo dinâmico de criação de novas 

necessidades e fruição destas, pois estas passaram a variar conforme iam se criando objetos no 

seu interior, ao tempo em que eram processadas novas materializações práxicas, em meio à 

realidade concreta. Desse modo, podemos compreender o quanto o reflexo é determinante 

para a imanência de novas expressões da práxis, e assim por analogia, associarmos as 

elaborações de Marx, em que a totalidade social se apresentaria analogamente a uma árvore, 

cujas raízes, fundantes ao crescimento da planta se apresentariam como sendo a categoria 

trabalho.  
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Esta compreensão da práxis, enquanto analogamente seiva, força vital, nos remete 

à atividade criativa e transformadora que a práxis alberga, que por sua vez foi ratificada por 

Konder (1992): “Nisso consiste, a meu ver, a originalidade da concepção do homem 

elaborada por Marx: o ser humano existe elaborando o novo, através da sua atividade vital, e 

com isso vai assumindo sempre, ele mesmo, novas características”. (KONDER, 1992, p. 106) 

Com efeito, os fecundos desdobramentos da sociabilidade humana estão 

perpassados por contradições entre seus diversos atores e forças sociais interagindo nesse 

contexto, mas que dependem da práxis.  Nesse sentido, foi sob a influência de Marx, que 

outros pesquisadores se debruçaram sobre a temática, a exemplo de Lukács que sob a 

interpretação de Sousa Junior (2015, p. 74-75) disse que: 

 

As demais modalidades de práxis, que surgem do trabalho, isto é, são geradas a 

partir do processo desencadeado por ele, são ontologicamente secundárias em 

relação a ele, muito embora não menos importantes que o mesmo para a definição 

do ser social. Todas as demais modalidades de práxis, a política, a educativa, a 

estética, a artística, a esportiva etc., guardam entre si a mesma característica 

fundamental, distinguindo-se elas todas, em bloco, do trabalho, porque são posições 

teleológicas estabelecidas mediante outros sujeitos e não sobre a natureza para 

produzir valor de uso.  

 

Diante do exposto podemos inferir que Sousa Junior faz referência à 

caracterização da prioridade ontológica do trabalho desenvolvida por Lukács a partir de Marx. 

Ao admitirem que o trabalho tem prioridade sobre as demais modalidades práxicas, mas sem 

perder de vista a relação de autonomia relativa e dependência ontológica, compreendida em 

momento anterior como relação ascendente entre as esferas do ser
45

: inorgânico, orgânico e 

do ser social, posto que:  

 

O desenvolvimento ascendente, o tornar-se dominante do ser social sobre seu 

fundamento biológico (e, por este mediado, sobre seu fundamento químico-físico), 

não se expressa, como na natureza orgânica, através de uma modificação da forma, 

mas, ao contrário, se concretiza por uma mudança de função no interior da mesma 

forma. (LUKÁCS, 2018, p. 205) 

 

Dessa forma, podemos inferir que a mudança não tão somente na forma, mas, 

sobretudo na função, é fruto da relação ascendente entre autonomia relativa e dependência 

ontológica empreendida entre os níveis do ser, que por sua vez, pode ser analogamente 

aplicada à compreensão do emergir de novas modalidades práxis que por sua vez apresentam 
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 Para maior aprofundamento ver a teoria desenvolvida por Hartmann em La Nueva Ontología (1954), de onde 

Lukács apropriou e desenvolveu boa parte de sua teoria, sobre a prioridade e dependência ontológica entre as 

esferas do ser. 
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autonomia relativa e dependência ontológica com a práxis produtiva, ou seja, com o trabalho 

já que surgem a partir dele. 

Noutros termos apresentamos de modo ascendente e sobre critérios de 

dependência ontológica, a esfera superior (o ser social) que mesmo funcionando 

autonomamente, ainda assim depende das esferas inferiores (orgânico e inorgânico) para 

existir. De modo que, podemos indicar o trabalho como posicionado na esfera orgânica de 

reprodução da vida, enquanto acima do orgânico se encontra a esfera do ser social onde 

podemos posicionar a práxis atuando na reprodução social. 

Mediante esse esforço de compreensão da práxis como ação transformadora do 

homem sobre o mundo, temos deste modo a conceituação dos níveis práxicos como atividades 

práticas sustentadas na reflexão. Pois segundo Vázquez (1977), a práxis pode ser dividida em 

diferentes níveis de acordo com o grau de consciência e de criação dos indivíduos na 

atividade prática. Ou seja, envolve respectivamente consciência e criatividade, portanto, a 

práxis criadora e a reiterativa, ou imitativa, e a práxis reflexiva e a espontânea, conforme nos 

esclarece o trecho abaixo: 

  

Se a práxis é ação do homem sobre a matéria e criação – através dela – de uma nova 

realidade humanizada, podemos falar de níveis diferentes da práxis, de acordo com o 

grau de penetração da consciência do sujeito ativo no processo prático e com o grau 

de criação ou humanização da matéria transformada evidenciado no produto de sua 

atividade prática. Com relação a esses dois critérios niveladores, distinguimos, por 

um lado, a práxis criadora e a reiterativa ou imitativa, e, por outro, a práxis reflexiva 

e a espontânea. (VÁZQUEZ, 1977, p. 245-246) 

 

Assim sendo, o autor evidencia a importância do trabalho como categoria 

primeira, mas sem deixar de lado, nem eximir a práxis
46

 de sua abrangência, e ainda como 

aporte usado por Marx para desvelar as contradições postas pela lógica do capital. Pois, assim 

como Lukács, ambos reafirmam uma vez mais, a leitura de mundo marxiana e a possibilidade 

transformadora que o materialismo dialético anuncia, e agora levando esta interpretação para 

as formações econômicas e sociais, portanto, podemos interpretá-la como produto da práxis 

humana, que abrolha dessa totalidade concreta, repleta de contradições.  

No interior desse processo é que se constituem os limites e que se abrem as 

possibilidades para desenvolvimentos posteriores, como relações que produzem a realidade 

sociohistórica como um todo. Dessa forma, a riqueza das relações sociais que a práxis 
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 Compreendida e enaltecida por Kosik (1976, 217; 219) em passagens como “O grande conceito da moderna 

filosofia materialista”; “[...] a práxis não é um conceito filosófico, mas uma categoria da teoria dialética da 

sociedade”. 
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promove também pode ser encontrada na escrita de Lukács, ao detalhar as diversas 

possibilidades da ação criativa e autoprodutiva da práxis humana.  

Cabe ainda destacar que, em meio às múltiplas ações criativas e autoprodutivas da 

práxis temos perpassados os limites e as possibilidades que confirmam o movimento do 

processo histórico-social promotor de novas realidades mais complexas, elevadas e de caráter 

relacional, portanto, do agir humano, da práxis social, conforme segue a explicação abaixo:  

 

Revela-se aqui a estrutura de fundo da relação entre teoria e práxis social. Um 

mérito histórico da teoria de Marx é o de ter trazido à tona a prioridade da práxis, 

sua função de nortear e controlar o conhecimento. Marx, porém, não se contentou 

em esclarecer essa conexão fundamental de modo geral; mostrou o método para 

determinar o caminho por meio do qual essa relação adequada entre teoria e práxis 

emerge no ser social. Disso resulta que toda práxis, mesmo a mais imediata e a mais 

cotidiana, contém em si essa referência ao ato de julgar, à consciência etc., visto que 

é sempre um ato teleológico, no qual o pôr da finalidade precede, de modo objetivo 

e cronológico, a realização. Isso não quer dizer, porém, que seja sempre possível 

saber quais serão as consequências sociais de cada ação singular, sobretudo quando 

ela é causa parcial de uma modificação do ser social em sua totalidade (ou totalidade 

parcial). O agir social, o agir econômico dos homens, abre livre curso para forças, 

tendências, objetividades, estruturas etc. que nascem decerto exclusivamente da 

práxis humana, mas cujo caráter resta, no todo ou em grande parte, incompreensível 

para quem o produz. (LUKÁCS, 2012, p. 221-222) 

 

Pois, Lukács na esteira de Marx acrescenta que podemos compreender o trabalho 

como práxis primeira, fundante e imprescindível à formação humana que estabelece a relação 

entre homem e natureza, já que as novas tipologias de práxis ou complexos sociais emergiram 

após o êxito dessa primeira teleologia entre homem e natureza. Tal como evidenciado no 

estudo de Lukács (2010), sobre as causalidades dadas, resultado da relação homem-natureza 

mediatizadas pela categoria trabalho e na elucidação das causalidades postas, resultado das 

relações dos homens entre si e junto aos produtos oriundos de causalidades dadas anteriores, 

em que o filósofo húngaro nos expõe:  

 

Mais importante, porém, é deixar claro o que distingue o trabalho nesse sentido das 

formas mais desenvolvidas da práxis social. Nesse sentido originário e mais restrito, 

o trabalho é um processo entre atividade humana e natureza: seus atos estão 

orientados para a transformação de objetos naturais em valores de uso. Nas formas 

ulteriores e mais desenvolvidas da práxis social, destaca-se em primeiro plano a 

ação sobre outros homens, cujo objetivo é, em última instância– mas somente em 

última instância –, uma mediação para a produção de valores de uso. [...] Tais pores 

teleológicos secundários estão muito mais próximos da práxis social dos estágios 

mais evoluídos do que o próprio trabalho no sentido que aqui o entendemos. 

(LUKÁCS, 2013, p. 62-63) 

 

Conforme apontado, na escrita do intérprete Lukács, em sua fase madura, ou seja, 

dos Prolegômenos à Ontologia, podemos evidenciar a clareza e destaque sobre o espectro de 

abrangência da práxis, junto ao desenvolvimento ou formação da generidade humana que se 
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evidencia na ampliação das experiências à proporção que o homem vai se distanciando das 

barreiras naturais, ao que surgem novas estruturas, relações e pores teleológicos da práxis, tal 

como nos evidencia o autor: 

 

Certamente já vimos que o dever-ser do trabalho desperta e promove certas 

qualidades dos homens que mais tarde serão de grande importância para formas da 

práxis mais desenvolvidas; é suficiente recordar o domínio sobre os afetos. Essas 

mudanças do sujeito não se encontram aqui orientadas, pelo menos não 

imediatamente, a sua totalidade enquanto pessoa; podem funcionar muito bem, no 

próprio trabalho, sem atuar sobre o restante da vida do sujeito. Há, certamente, 

grandes possibilidades de que isso aconteça, mas apenas possibilidades. (LUKÁCS, 

2013, p. 78) 

 

De modo a consolidar o acúmulo das aquisições humanas em meio à evolução 

biológica e social, posto que, as habilidades e os conhecimentos adquiridos e acumulados 

misteres à generidade humana, foram viabilizados a partir da socialização desses elementos. 

Esse conjunto de relações caracterizam, portanto, o conceito da totalidade
47

, tomada como 

totalidade genérica, pois segundo a teoria marxiana, corresponde a síntese das múltiplas 

determinações, ou seja, resultado do conjunto de relações sociais historicamente possíveis que 

incidem influência sobre as decisões tomadas em face das necessidades e possibilidades 

postas. (LUKÁCS, 2013). 

A totalidade esclarecida até aqui, portanto, o ser, o meio, bem como suas 

manifestações transformadoras, inclusive as mediadas por inspirações políticas e cidadãs, já 

que ao relacionarmos totalidade e práxis chegamos à consideração de que o homem, que 

pertence à criação através de sua relação com o mundo compõe a totalidade. Dentro dessa 

compreensão temos que “à totalidade do mundo pertence também o homem com a sua relação 

de ser finito com o infinito e com a sua abertura diante do ser, sobre as quais se baseia a 

possibilidade da linguagem e da poesia, da pesquisa e do saber”. (KOSIK, 1976, p. 227).  

Desse modo, ao considerarmos a totalidade e sua historicidade como não restrita a 

sequência de pores teleológicos, mas segundo Marx (2011a, p. 77-78), conforme já anunciado 

anteriormente como “síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade”. 

Nesse sentido, Marx e Engels analisaram os elementos viabilizadores para uma formação 

integral, livre e multilateral, conforme exposto na próxima sessão.  

 

 

                                                      
47

 [...], de um lado, que a realidade objetiva é um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou 

de outra, em relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na própria realidade 

objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, ligados entre si de maneiras completamente diversas, mas 

sempre determinadas (LUKÁCS, 1967, p. 240). 
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3. 3 A práxis e a educação 

 

Ao longo do desenvolvimento histórico-social a formação humana se consolidou 

como processo práxico, do produtivo ao social, e foi nesse sentido que neste tópico 

destacamos da práxis social o elemento educativo. Seguindo essa perspectiva de análise, 

entendemos que na busca pelo desenvolvimento humano integral perpassam aquisições 

humanas, que sem o trabalho não existiriam, mas que sobrepõem a este, ao despertar novas 

possibilidades humanas por meio de diferentes manifestações práxicas pertencentes a outras 

esferas de atividades
48

, em que nos confirma o excerto a seguir: 

 

Se investigarmos a base ontológica última de um valor qualquer, é inelutável que o 

objeto adequado dessa justa intenção se torne a explicitação de faculdades humanas, 

e como resultado da própria atividade humana. E quando, nesse contexto, atribuímos 

ao trabalho e às suas consequências – imediatas e mediatas – uma prioridade com 

relação a outras formas de atividade, isso deve ser entendido num sentido puramente 

ontológico. Ou seja: o trabalho é antes de tudo, em termos genéticos, o ponto de 

partida para o tornar-se homem do homem, para a formação das suas faculdades, 

sendo que jamais se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. Além do mais, o 

trabalho se apresenta, por um longo tempo, como o único âmbito desse 

desenvolvimento; todas as demais formas de atividade do homem, ligadas aos 

diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o trabalho 

atinge um nível relativamente elevado. Não investigaremos aqui até que ponto elas 

permanecem ligadas ao trabalho, mesmo numa etapa posterior; neste ponto, 

interessa-nos apenas a prioridade ontológica, a qual, como sempre devemos repetir, 

nada tem a ver com hierarquias de valor. Interessa-nos apenas afirmar que tudo 

aquilo que, no trabalho e por meio do trabalho, surge de expressamente humano 

constitui a esfera do humano na qual direta ou indiretamente baseiam-se todos os 

valores. (LUKÁCS, 2012, p. 242-243) 

 

Desse modo, segundo Lukács (2012), o desenvolvimento das faculdades humanas 

despertadas pelo trabalho e que movimentam objetividade e subjetividade ganham 

materialidade no processo de formação humana. Para essa compreensão, recorremos às 

ponderações de Sousa Junior (2010, p. 21) ao esclarecer “a existência humana como uma 

experiência sócio-histórica de constante aprendizado”. 

Este processo real de constante aprendizagem por meio das experiências sócio-

históricas no contexto da formação humana, relaciona sobretudo, trabalho e educação, mas 

para essa compreensão cabe termos o cuidado de não nos atermos às concepções reducionistas 

sobre a compreensão da formação, como por exemplo, as concepções: 1) que se restringem a 

formação à proposta de união entre trabalho e ensino; 2) que a reduzem a tese do princípio 

educativo do trabalho; 3) que se limitem  à proposta de educação politécnica burguesa.  

Ainda sobre o caráter educativo da experiência sócio-histórica, de antemão 

podemos compreender através de Marx, com a colaboração de Enguita (1993), que se 
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A exemplo da linguagem, ciência, arte, política, estética etc. 
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apresenta como uma proposta de formação para a classe trabalhadora que “não busca 

simplesmente possibilitar a liberdade e/ou desenvolvimento e a atividade intelectual fora do 

processo de trabalho, mas também no seu interior”. (ENGUITA, 1993, p. 303) 

Marx para chegar à consideração de que a classe trabalhadora necessitava de uma 

proposta educativa específica se utilizou, sobretudo, das pesquisas de Engels, dentre outros 

documentos acerca das condições de trabalho da classe trabalhadora, com a introdução da 

maquinaria, a exploração e substituição do trabalho masculino pelo infantil e feminino. 

Dentre as obras de Engels que destacam as condições de trabalho dos 

trabalhadores se destacam o Esboço de Crítica da Economia Política e a Situação da classe 

trabalhadora na Inglaterra, tendo detalhado também as condições de formação dos operários 

naquele tempo, tal como nos esclarece o trecho a seguir: 

 

Está visto que a burguesia e o Estado fizeram pela instrução e pela educação da 

classe operária. Felizmente, as condições em que vive essa classe são tais que 

proporcionam uma educação prática, que tanto substitui o ensino escolar ineficiente 

quanto torna inócuo o efeito pernicioso das confusas ideias religiosas em que está 

mergulhada, cultura prática que coloca os trabalhadores, à frente do movimento 

nacional na Inglaterra. A necessidade leva o homem a inventar e, mais importante, a 

pensar e a agir. O operário inglês, que lê e escreve pior, sabe bem, no entanto, quais 

são seus interesses e os interesses nacionais, sabe quais são os interesses particulares 

da burguesia, e o que tem a esperar dela. (ENGELS, 2010, p. 153) 

 

As evidências desse processo formativo se apresentam incorporadas à escrita dos 

teóricos sociais e seus intérpretes, sempre com uma visão de atuação sobre as contradições 

postas pelo sistema e em busca dos elementos necessários à efetiva diminuição da jornada de 

trabalho, a reapropriação do produto do trabalho e a reorganização do processo produtivo, 

como condições necessárias à classe trabalhadora. (ENGUITA, 1993) 

Dentre as obras de Marx e Engels que se referem à união entre trabalho e ensino, 

sobretudo a preocupação com a formação das crianças e jovens que foram inseridos no 

trabalho fabril, temos a obra de F. Engels: Princípios básicos do comunismo (1847)
49

, com 

destaque a oitava medida, que sobre o desenvolvimento integral expressa: 

 

8. Educação de todas as crianças, a partir do momento em que podem passar sem os 

cuidados maternos, em estabelecimentos nacionais e a expensas do Estado. 

Combinar a educação e o trabalho fabril. [...] A educação permitirá aos jovens passar 

rapidamente por todo o sistema de produção; colocá-los-á em condições de passar 

sucessivamente de um ramo de produção para outro, conforme o proporcionem as 

necessidades da sociedade ou as suas próprias inclinações. Retirar-lhes-á, portanto, o 

carácter unilateral que a actual divisão do trabalho impõe a cada um deles. Deste 

modo, a sociedade organizada numa base comunista dará aos seus membros 

oportunidade de porem em acção, integralmente, as suas aptidões integralmente 

                                                      
49

 O texto dessa obra “serviu como rascunho do que logo seria o Manifesto”. (ENGUITA, 1993, p. 309). 
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desenvolvidas. Com isso, porém, desaparecerão também necessariamente as 

diversas classes. De tal maneira que, por um lado, a sociedade organizada numa base 

comunista é incompatível com a existência de classes e, por outro lado, a edificação 

dessa sociedade fornece ela própria os meios para suprimir essas diferenças de 

classes. (MARX; ENGELS, 1982a, p. 87; 90) 

 

Posteriormente, na redação conjunta dos pensadores é feita uma reflexão que 

amplia e consubstancia o conteúdo dos Princípios básicos do comunismo (1847) escrito por 

Engels, resultando então no Manifesto do Partido Comunista (1848) escrito por K. Marx e F. 

Engels, que por sua vez reforça a defesa pela garantia da educação pública e gratuita de todas 

as crianças, tal como expressa o fragmento da medida dez: 

 

10. Educação pública gratuita de todas as crianças. Eliminação do trabalho das 

crianças nas fábricas na sua forma actual. Unificação da educação com a produção 

material, etc. (MARX; ENGELS, 1982a, p. 125) 

 

Ainda sobre essa nova organização social com base em uma realidade formativa 

integral que Marx e Engels defendiam, e que confrontava a corrente pedagógica reformista e 

liberal ofertada pela burguesia à classe trabalhadora, temos a exposição encaminhada por 

Engels na introdução da edição de 1891 da obra Trabalho assalariado e capital (1847) que 

credita como possibilidade essa nova realidade: 

 

É possível uma nova ordem social em que desaparecerão as atuais diferenças entre 

as classes e em que — após um período de transição, talvez curto e com certas 

privações, mas, em todo o caso, moralmente muito útil – graças a uma utilização e 

um crescimento planificados das imensas forças produtivas já existentes de todos os 

membros da sociedade, com trabalho obrigatório para todos, os meios de vida, do 

prazer de viver, de formação e exercício de todas as capacidades do corpo e do 

espírito estarão igualmente á disposição de todos e numa abundância sempre 

crescente. (MARX, 2010a, p. 30) 

 

A oferta burguesa de escolas profissionais não condizia com os anseios dos 

pensadores para a classe trabalhadora, já que a proposta burguesa se materializava em uma 

incorporação artificial de trabalho e educação, além do que se utilizava de uma precarizada 

polivalência no lugar instrução politécnica marxiana. 

Subjacente à matéria apresentada temos como intercorrência os debates travados e 

registrados por Marx, acerca do desenvolvimento dos Estatutos Gerais da Associação 

Internacional dos Trabalhadores (AIT), nos anos de 1864-1868, e mais especificamente nas 

Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório referente ao tópico quatro que 

versa sobre o trabalho juvenil e infantil (ambos os sexos), quanto à educação mental, física e 

instrução tecnológica, cuja relevância reside na “combinação de trabalho produtivo pago, 

educação mental, exercício físico e instrução politécnica, elevará a classe operária bastante 

acima do nível das classes superior e média”. (MARX; ENGELS, 1982b, p. 84) 



95 
 

Ainda sobre a preocupação de Marx e Engels com o trabalho juvenil e infantil, 

cabe destacar que a ênfase dada ao assunto em diversos documentos não quer dizer que os 

pensadores seriam a favor da exploração do trabalho juvenil e infantil. Dadas as precárias 

condições de vida em que os pais acabavam por encaminhar seus filhos ao trabalho com 

objetivo de captar recursos para a sobrevivência da família.  

Nesse contexto social de exploração foi que Marx e Engels buscaram estabelecer 

restrições e condições para que as crianças e jovens tivessem direito a um desenvolvimento 

mínimo, descrito nas passagens sobre “trabalho infantil” ou “trabalho juvenil e infantil”, de 

vários documentos como os destacados nessa sessão, tais como: Princípios do Comunismo, 

Manifesto, Instruções, Programa de Gotha, Ideologia alemã e O Capital.  

Diante dessa realidade de exploração, Marx e Engels elaboram suas propostas 

para aliar trabalho e ensino, mas de forma divergente da defendida pela classe burguesa. 

Sobre a efetivação dessas propostas e as condições necessárias para sua efetivação Marx 

(2013, p. 558) nos trouxe a reflexão a seguir: 

 

[...] não resta dúvida de que a inevitável conquista do poder político pela classe 

trabalhadora garantirá ao ensino teórico e prático da tecnologia seu devido lugar nas 

escolas operárias. Mas tampouco resta dúvida de que a forma capitalista de produção 

e as condições econômicas dos trabalhadores que lhe correspondem encontram-se na 

mais diametral contradição com tais fermentos revolucionários e sua meta: a 

superação da antiga divisão do trabalho. O desenvolvimento das contradições de 

uma forma histórica de produção constitui, todavia, o único caminho histórico de 

sua dissolução e reconfiguração. 

 

Ainda sobre o mesmo tema, da combinação entre o ensino e trabalho produtivo e 

as perspectivas que se abrem com essa implementação em 1875 na Crítica ao Programa de 

Gotha, podemos verificar a preocupação de Marx que nas Glosas marginais ao programa do 

partido operário alemão, o pensador expressa sua defesa ao exigir do Estado à 

responsabilização pelas questões acerca do trabalho e ensino. Posto que, essa responsabilidade 

se encontrava acima da particularidade das famílias e ainda assim, pleitearam maior atuação 

do proletariado em reinvindicações para, sobretudo, desmascarar o caráter reacionário de 

Lassalle, conforme o trecho a seguir indica: 

 
B. «O Partido Operário Alemão reclama como base espiritual e ética [siulich] do 

Estado: «1. Educação popular geral e igual pelo Estado. Escolaridade obrigatória 

geral. Instrução gratuita.» 

Educação popular igual? O que é que se imagina por detrás destas palavras? 

Acredita-se que na sociedade hodierna (e é só com ela que se tem que ver) a 

educação pode ser igual para todas as classes? Ou reclama-se que as classes 

superiores também devem ser reduzidas compulsivamente ao módico da educação 

— da escola primária [Volksschule] — o único compatível com as condições 

económicas, não só dos operários assalariados, mas também dos camponeses? 
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«Escolaridade obrigatória geral. Instrução gratuita.» A primeira existe mesmo na 

Alemanha, a segunda na Suíça [e] nos Estados Unidos para as escolas primárias. Se, 

em alguns Estados deste último [país], também há estabelecimentos de ensino 

«superior» que também são «gratuitos», isso só significa de facto pagar às classes 

superiores os seus custos de educação a partir da caixa geral de impostos. O 

parágrafo sobre as escolas deveria, pelo menos, ter reclamado escolas técnicas 

(teóricas e práticas) em ligação com a escola primária. 

O programa todo, aliás, apesar de todo o tinido democrático, está de uma ponta à 

outra empestado da crença servil da seita de Lassalle no Estado ou, o que não é 

melhor, da crença democrática em milagres, ou, antes, ele é um compromisso entre 

espécies de crenças em milagres, igualmente distantes do socialismo. (MARX; 

ENGELS, 1982c, p. 27-28) 

 

Desse modo, a formação intelectual, a instrução tecnológica e a educação física se 

apresentam como elementos necessários para a formação da classe trabalhadora, em maior ou 

menor proporção, dentro dos debates e elaboração de documentos, conforme nos informa 

Enguita (1993, p. 312): 

 

A “educação mental” ou “formação intelectual” aparece, pois, de forma diferenciada 

nas Instruções... e no discurso ante o Conselho Geral, mas não n’O Capital. A 

“ginástica” ou “educação física”, assim como a “instrução” ou “formação 

tecnológica”, aparecem nos três textos citados. Os demais textos em que se propõe a 

combinação entre ensino e trabalho produtivo – noutros lugares d’O Capital, nos 

Princípios do Comunismo (de Engels), no Manifesto e na Crítica do Programa de 

Gotha -, não fazem a divisão. 

 

Segundo Marx e Engels, dentre os elementos que se apresentam nos documentos, 

emerge a defesa dos pensadores pela laicidade e neutralidade na formação intelectual, não 

porque buscassem a absoluta neutralidade científica, mas porque naquele tempo a educação 

estava controlada por representantes da burguesia e da igreja, que por sua vez poderiam 

manipular a classe trabalhadora de acordo com seus interesses políticos e morais. 

Diante dessa possibilidade de inculcação dos interesses da classe dominante sobre 

os trabalhadores, portanto, para deter uma interpretação de classe, a proposta marxiana de 

ensino postulava que as áreas de formação de economia política e moral fossem oportunizadas 

fora do espaço institucional
50

, ou seja, a serem desenvolvidas no âmbito informal, da luta 

cotidiana por meio de associações, cursos e de responsabilidade da família. Outra 

preocupação dos pensadores foi em relação ao papel do Estado que se restringiria a garantia 

de recursos à manutenção do sistema de ensino, assim como Enguita (1993) nos ajuda a 

compreender por meio do exposto abaixo: 

 

Como se verá, “determinar... os recursos das escolas públicas” não é o mesmo que 

administrá-los em cada escola, estabelecer “as condições de capacidade do pessoal 

docente” não significa nomear os professores, e fixar “as matérias de ensino” alude 
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 A responsabilidade do Estado ficava em oferta a formação em ciências naturais e gramática, de acordo com o 

exposto no Conselho Geral. (ENGUITA, 1993)  
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sem dúvida a suas características mais gerais. Marx é bastante prudente na hora de 

dizer o que compete ao Estado. (ENGUITA, 1993, p. 327) 

 

Assim sendo, se confirma a presença na escrita de Marx e Engels sobre o 

princípio da união entre trabalho e ensino, mas que, não perde sua significância frente à 

importância da tese do princípio educativo do trabalho, ao que este último se relaciona a 

centralidade ontológica da categoria trabalho, repondo em paralelo e atribuindo em mesma 

medida de relevância a centralidade pedagógica de trabalho para a formação humana. 

Frente tais considerações fica a apreensão do trabalho como fundante ao processo 

formativo, mas que não pode ser absolutizado ou ter sua compreensão fechada em si mesma. 

Já que essa forma de compreensão limita a amplitude de interpretação do trabalho, por sua 

vez necessária para o conhecimento de outras práxis. Porque o homem também realiza outras 

objetivações, que mesmo partindo do trabalho não se configuram como labor, mas contribuem 

sobremaneira em sua formação. 

Nesse sentido, temos a pertinência do princípio da união entre trabalho e ensino, 

bem como da importância da tese do princípio educativo do trabalho, porém, no capitalismo a 

positividade das relações sociais promotoras do desenvolvimento humano integral é perdida. 

Torna-se relevante fazer esse destaque, pois, se examinada a tese do princípio educativo do 

trabalho apenas em condições de positividade, esta abrangeria a totalidade do processo 

empenhado, mas dentro do modo de produção capitalista sob o objetivo de reprodução do 

capital o impedimento se evidencia. 

O que nos remete a essa contradição fundante do capital, cuja reprodução depende 

diretamente da exploração do trabalhador, que por sua vez leva ao desenvolvimento das 

desigualdades sociais, ofuscadas pelo estabelecimento da igualdade meramente jurídica. Se 

contrapondo em definitivo à conceituação de Marx em que o trabalho é uma condição 

necessária para que o homem seja cada vez mais livre. 

Após argumentarmos sobre as contribuições da proposta de união entre trabalho e 

ensino, além da tese do princípio educativo do trabalho, agora cabe destaque à proposta de 

educação politécnica, ou seja, a instrução tecnológica e para tanto devemos anunciar a 

diferença entre politecnia e onilateralidade, posto que, temos segundo Marx e com auxílio de 

Sousa Junior (2010, p. 74):  

 

Politecnia e onilateralidade são dois conceitos distintos que se opõem mutuamente, 

mas que, na proposta de Marx, se complementam. Enquanto a politecnia diz respeito 

a um tipo de formação do indivíduo trabalhador no âmbito da produção capitalista, a 

onilateralidade se refere à formação do homem mesmo, ou seja, do homem que se 

libertou das determinações da sociedade burguesa negadora da humanidade livre. 
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Nesses termos podemos apreender, por meio da diferenciação na conceituação da 

politecnia e da onilateralidade, que a primeira se refere à formação perpassada pela 

exploração e estranhamento da classe trabalhadora. Manacorda (2007) nos auxilia nessa 

compreensão sobre a relação direta do Manifesto e as Instruções para os Delegados do 

Conselho Geral Provisório (Associação Internacional dos Trabalhadores – AIT em 1868), ao 

autor comentar: 

[...] se eliminamos os elementos meramente democráticos das instruções (gratuidade 

e obrigatoriedade), explicita melhor os elementos socialistas: abolição da atual 

forma de trabalho das crianças na fábrica e união dos dois termos inseparáveis, 

ensino e trabalho produtivo. Quanto aos três momentos em que Marx articula o 

ensino – intelectual, físico, tecnológico – deixando de lado, aqui, a parte da 

educação física (por certo, não secundária num sistema que “despedaça” e 

“deforma” fisicamente o operário, além de embrutecê-lo espiritualmente), deve-se 

observar principalmente que os outros dois momentos são considerados como duas 

coisas diferentes: o ensino tecnológico não absorve nem substitui a formação 

intelectual. Esta última, por sua vez, não acha especificações nesse contexto como 

coisa que possa, num certo sentido, ser concebida mais ou menos segundo módulos 

tradicionais; ao passo que o ensino tecnológico aparece especificado com a 

indicação do seu aspecto teórico (mas não substitutivo de toda formação intelectual) 

e prático, um e outro abrangendo onilateralmente os fundamentos científicos de 

todos os processos de produção e os aspectos práticos de todos os ofícios. 

(MANACORDA, 2007, p. 44) 

 

Dessa forma, a preocupação com a formação tecnológica se confirma tanto nas 

Instruções, como na exposição do Conselho Geral, portanto, para que o trabalhador não 

conheça apenas uma etapa da produção, mas o processo como um todo, por meio de uma 

formação multilateral e universalista, tal como nos confirma a citação abaixo das Instruções. 

 

Por educação entendemos três coisas: 

Primeiramente: Educação mental. 

Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo exercício 

militar.  

Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de todos os 

processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o jovem no uso prático 

e manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios. (MARX; ENGELS, 

1982b, p. 83-84) 

 

Manacorda (2007) nos auxilia nessa questão sobre a formação do trabalhador, 

cuja unilateralidade emerge como efeito da divisão do trabalho manufatureiro e industrial, 

minando a formação politécnica maxiana, por isso que o discurso de Marx no Conselho Geral 

se apresenta carregado de críticas ao sistema de formação especializada que vigorava em seu 

tempo, conforme ilustra o trecho a seguir: 

 

“A formação tecnológica, que é desejada pelos autores proletários, deve compensar 

as deficiências que surgem da divisão do trabalho, que impede os aprendizes de 

adquirirem um conhecimento aprofundado de seus ofícios. Mas, sempre se partiu 

daquilo que a burguesia entende por ensino técnico e, por conseqüência, interpretado 

de modo errado, (MANACORDA, 2007, p. 97) 
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Quanto ao elemento da ginástica ou educação física, cabe destacar as condições de 

trabalho extenuantes e insalubres que levavam ao adoecimento, bem como ao 

comprometimento do desenvolvimento dos jovens e das crianças. Então, inserir o elemento da 

ginástica no programa de formação marxiano, não se mostrava como mera elocução 

iluminista de “mente sã e corpo são”, mas emergia como problema vivenciado pela classe 

trabalhadora e que deveria ser resolvido, tal como se encontra expresso na escrita dos 

pensadores desde A ideologia alemã até O Capital, como demonstra a citação da segunda 

obra a seguir: 

Já mencionamos a deterioração física das crianças e dos adolescentes, bem como das 

trabalhadoras adultas, que a maquinaria submete à exploração do capital, primeiro 

diretamente, nas fábricas que se erguem sobre seu fundamento, e, em seguida, 

indiretamente, em todos os outros ramos industriais. Por isso, detemo-nos aqui num 

único ponto: a monstruosa taxa de mortalidade de filhos de trabalhadores em seus 

primeiros anos de vida. (MARX, 2013, p. 417) 

 

 

A partir das considerações feitas até então podemos considerar, nos apoiando em 

Sousa Junior (2010), acerca da existência de um programa marxiano de educação em que se 

destacam três elementos que por sua vez devem pertencer à formação humana que busca a 

onilateralidade, ou seja, uma formação voltada à classe trabalhadora com vistas à 

emancipação.  

Sobre os principais elementos do Programa Marxiano de Educação destacados por 

Sousa Junior (2010, p. 56), vale a pena citar 1) a formação física e intelectual, portanto, da 

educação escolar física e mental, de preferência em união com o trabalho; 2) a instrução 

tecnológica ou politecnia, ou seja, que mesmo que sob as condições das relações 

contraditórias do trabalho, ou seja, ainda que se refira ao trabalho abstrato, isto é, o princípio 

educativo do trabalho alienado, estranhado; 3) a práxis político-educativa, desenvolvida nos 

diversos momentos associativos dos trabalhadores, autoeducação/formação política e moral.  

Os três pontos detalhados no trecho anterior se referem à formação para 

fortalecimento dos trabalhadores como classe revolucionária. Dessa forma, unidos os 

elementos da formação manual e intelectual à nova práxis social erigida é que se possibilitará 

a formação onilateral, no âmbito de outra sociabilidade, a comunista. Todavia, os interesses 

de reprodução do capital, representados por minorias abastadas transformaram a conceituação 

da politecnia marxiana, a fim de boicotar a formação do homem pleno, ou seja, passou a 

desenvolvê-lo unilateralmente e a limitar suas potencialidades que deveriam ser 

desenvolvidas socialmente. 
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Diante do exposto, a educação politécnica dentro do modo de produção capitalista 

está pautada nos interesses burgueses, ou seja, por uma formação unilateral, tanto do 

capitalista quanto do proletário, já que esta funciona com fim de controle social, de 

reprodução do capital e visa, sobretudo, manter o antagonismo entre as classes entre 

comandantes e comandados. 

Ainda referente à politecnia, cabe mencionar os debates em torno do termo, que 

vão desde a tradução dos escritos do alemão, ao que consta o enfrentamento de Nosella e 

Saviani, quanto à definição de qual termo é verdadeiramente marxiano, educação tecnológica 

ou educação politécnica
51

. Ademais, independente das divergências entre os intérpretes, o que 

nos preocupou foi à supervalorização das etapas ou elementos em detrimento do objetivo de 

emancipação, que passa também pela demarcação de correntes literárias dentro do próprio 

marxismo, a exemplo de gramscianos e luckacianos
52

.    

Dessa forma, esta formação unilateral está longe de ser comparada à 

onilateralidade, até mesmo para as classes abastadas. Já que em ambas as classes são 

disponibilizadas formações limitadas pelas contradições do capitalismo, visto que a formação 

onilateral não pode ocorrer no capitalismo, nem mesmo dentro da classe dominante, tal como 

Sousa Junior nos ajuda a entender por meio da definição a seguir: 

 

O conceito de onilateralidade, por seu turno, diz respeito a uma formação humana de 

caráter mais amplo, que depende da ruptura com a sociabilidade burguesa, com a 

correspondente divisão social do trabalho, com as relações de alienação e 

estranhamento, com o fetichismo, com o antagonismo de classes. A formação 

onilateral não se restringe ao mundo do trabalho abstrato ou das instituições formais 

de educação – por mais progressistas que sejam. A formação onilateral depende, 

decisivamente, das mediações que serealizam na totalidade do intercâmbio social 

não estranhado. (SOUSA JUNIOR, 2010, p. 84)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Com base nessa preocupação é que Marx, desde sua juventude, expressa a 

onilateralidade como vivência a ser conquistada após a superação do capitalismo, ou seja, no 

comunismo em que podemos comprovar referências sobre isso na escrita dos Manuscritos de 

Paris, em que aufere Marx (2010a, p. 108): 

                                                      
51

 Sobre o assunto para maiores esclarecimentos ver publicações dos autores: 

NOSELLA, Paolo. Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da formação 

politécnica. In: Revista Brasileira de Educação, v. 12, n. 34 jan./abr. p. 137-151, 2007.  

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação fundamentos ontológicos e históricos. In: Revista Brasileira de 

Educação. Campinas, v. 12, n. 32, p. 52-180, jan./abr. 2007. 
52

 Para maior esclarecimento ver debate ocorrido no II Encontro Regional Trabalho, Educação e Formação 

Humana, referente a mesa: Revisitando o trabalho como princípio educativo, Fortaleza/2007. O debate revisitou 

a compreensão da formação humana, de intérpretes como Dermeval Saviani e Gaudêncio Frigotto, reconhecidos 

como adeptos da escola gramsciana, ao postularem a educação com supervalorização da transmissão do 

conhecimento historicamente adquiridos e de outro lado Sérgio Lessa e Ivo Tonet, reconhecidos luckacsianos 

atribuindo a essência da educação atribuída a influência dos homens entre si para a consecução de novas 

alternativas. 
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[...] O homem se apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, 

portanto como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o 

mundo, ver ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, 

amar, enfim todos os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que são 

imediatamente em sua forma com órgãos comunitários.  

 

Assim, como também encontramos evidências em sua maturidade, em que Marx 

retoma a onilateralidade, mas perfazendo sua correspondência com a universalidade, ao tratar 

do sentido da riqueza humana. Portanto, sobre o desenvolvimento humano que deveria ser 

materializado e desse modo seguindo na contramão dos objetivos da economia burguesa, 

ainda que perpassado por relações estranhadas, promotoras do desenvolvimento unilateral, 

conforme reforça o trecho a seguir: 

 

De fato, porém, se despojada da estreita forma burguesa, o que é a riqueza senão a 

universalidade das necessidades, capacidades, fruições, forças produtivas etc. dos 

indivíduos, gerada pela troca universal? [O que é senão o] pleno desenvolvimento 

do domínio humano sobre as forças naturais, sobre as forças da assim chamada 

natureza, bem como sobre as forças de sua própria natureza? [O que é senão a] 

elaboração absoluta de seus talentos criativos, sem qualquer outro pressuposto além 

do desenvolvimento histórico precedente, que faz dessa totalidade do 

desenvolvimento um fim em si mesmo, i.e., do desenvolvimento de todas as forças 

humanas enquanto tais, sem que sejam medidas por um padrão predeterminado? [O 

que é senão um desenvolvimento] em que o ser humano não se reproduz em uma 

determinabilidade, mas produz sua totalidade? Em que não procura permanecer 

como alguma coisa que deveio, mas é no movimento absoluto do devir? Na 

economia burguesa – e na época de produção que lhe corresponde –, essa 

exteriorização total do conteúdo humano aparece como completo esvaziamento; essa 

objetivação universal, como estranhamento total, e a desintegração de todas as 

finalidades unilaterais determinadas, como sacrifício do fim em si mesmo a um fim 

totalmente exterior. (MARX, 2011a, p. 646-647) 

 

Desse modo, a perspectiva revolucionária de formação humana aventada por 

Marx e Engels nos leva ao momento de compreender o movimento empreendido por meio de 

uma práxis social que objetive uma nova sociabilidade a ser gerida por indivíduos conscientes 

e coletivamente organizados. O que não nos impede que mesmo no capitalismo sob relações 

estranhadas, relacionemos o elemento educativo ao político, em favor de uma práxis que 

efetive a formação do sujeito potencialmente, temas a serem aprofundados no próximo tópico. 

3. 4 Práxis, estranhamento e formação do sujeito potencialmente revolucionário 

 

A relevância da práxis para a compreensão da formação humana, na perspectiva 

de Marx e Engels, além do trabalho mesmo que estranhado, ou seja, em meio às condições de 

unilateralidade e exploração da classe trabalhadora, agrega em sua abrangência também a 
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política e a educação enquanto processo de formação do sujeito potencialmente 

revolucionário, portanto, da práxis político-educativa. 

Nessa perspectiva, Marx e Engels contextualizaram a práxis em meio à estrutura 

da economia política de seu tempo, ou seja, sob uma estrutura capitalista perpassada pelas 

contradições de um sistema de exclusão, que se funda na propriedade privada e no 

estranhamento. Frente a essa conjuntura em que o trabalho perde seu caráter de atividade 

intrinsecamente criativa, a práxis produtiva se transforma em atividade opressora, sufocante e 

degradadora, portanto, em atividade determinada pela divisão social do trabalho e pela 

propriedade privada, em acordo com Konder (1992, p. 109), podemos identificar que: 

 

Os males decorrentes dessa degradação passaram a se estender às mais diversas 

esferas e aos mais diversos níveis da atividade humana, causando graves prejuízos à 

criatividade dos homens em geral. Os modos de produção baseados na propriedade 

privada e na exploração classista estimulavam a competição entre as pessoas e 

grupos particulares, tornando-a cada vez mais exacerbada e truculenta, e acarretando 

graves danos à dimensão comunitária da vida. 

 

Sendo assim, no capitalismo hodierno a sua dimensão segregadora foi elevada ao 

extremo, pois, até o indivíduo passou a ter a função de mercadoria a ser vendida como força 

de trabalho no mercado. A partir dessa base de exploração, o trabalhador se encontra 

manipulado ideologicamente a acreditar que é livre para vender sua força de trabalho. 

Contudo, a circunstância de troca não favorece sua emancipação, apenas retroalimenta sua 

exploração pela classe dominante dentro do sistema de produção. Em contraponto na 

circunstância de produção emancipada, os indivíduos continuariam a produzir coletivamente, 

mas, esta produção não lhes seria imposta externamente e todos os produtores teriam acesso 

ao que fosse produzido. 

Para esse momento retomamos as limitações impostas à formação humana em 

meio a uma práxis estranhada, condição esta que leva ao afastamento do trabalhador de sua 

potencialidade autocriadora. De modo que, essa capacidade humana de autocriação se faz 

presente nos Manuscritos, sendo retomado nas Teses sobre Feuerbach. Nessa ordem, 

podemos dizer que se os Manuscritos figuram como marco à categoria práxis, as Teses 

consolidam a proeminência da categoria supra na escrita marxiana. Conforme nos resume 

Konder (1992, p. 125): “Então, o trabalho, em si, é uma atividade que pode se superar a si 

mesma. E a práxis, que nasce do trabalho, vai além dele afirmando potencialidades que se 

multiplicam num sujeito que se diferencia”. 

Deste modo, para ampliação da compreensão da práxis e para começar podemos 

citar as teses I e V, em que o teórico social perfila críticas à fragilidade conceitual de 
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Feuerbach, tocante a sua carência de aprofundamento da práxis, conforme exposto, 

respectivamente: 

Feuerbach quer objetos sensíveis [sinnlicheObjekte], efetivamente diferenciados dos 

objetos do pensamento: mas ele não apreende a própria atividade humana como 

atividade objetiva [gegenständlicheTätigkeit]. Razão pela qual ele enxerga, n’A 

essência do cristianismo, apenas o comportamento teórico como o autenticamente 

humano, enquanto a prática é apreendida e fixada apenas em sua forma de 

manifestação judaica, suja. Ele não entende, por isso, o significado da atividade 

“revolucionária”, prático-crítica. [...] Feuerbach, não contente com o pensamento 

abstracto, apela ao conhecimento sensível; mas, não toma o mundo sensível como 

actividade humana sensível prática. (MARX; ENGELS, 2007, p. 533; 534) 

 

Marx expõe sua crítica à apreensão feuerbachiana do real, pois esta se limita a 

percepção do mundo a partir das potencialidades socioafetivas do indivíduo, portanto, da 

práxis como sendo extensão da essência humana. Assim, mesmo Feuerbach compreendendo a 

práxis como diferenciada do pensamento, ainda a interpreta como mera objetivação das 

faculdades humanas produtoras dos sentimentos da essência (amor, pensamento e vontade) e 

da razão (saber sensível). 

 O que impede Feuerbach de perceber as determinações históricas do real e por 

sua vez de entender a atividade humana como prática, crítica, transformadora e 

potencialmente revolucionária, tal como Ranieri (2001, p. 41) nos reforça nessa compreensão, 

por meio de nota de rodapé “[...] em Feuerbach o papel do trabalho é apenas operativo, posto 

que a essência, a priori, já garante a diversidade – a humanização do homem é produto da 

diversidade originária da essência e não da história”. 

Ainda sobre as Teses temos também presente à relevância da práxis na II Tese em 

que a categoria é trazida como critério da verdade, de modo a se converter como fundamento 

e finalidade do conhecimento, tal como expressa o fragmento de forma sucinta: “É na prática 

que o homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza anterior 

[Diesseitigkeit] de seu pensamento”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 533) 

Mais adiante, a III Tese é incorporada a atividade dos sujeitos a fim de que os 

conhecimentos se tornem parte do real, mediante uma práxis revolucionária, tal como o 

teórico social nos expõe: “A coincidência entre a altera[ção] das circunstâncias e a atividade 

ou automodificação humana só pode ser apreendida e racionalmente entendida como prática 

revolucionária”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 534) 

Na VIII e IX Teses o filósofo enfatiza a relevância da práxis, pois sem ela não 

haveria conhecimento e sequer a realidade a ser conhecida, já que para conhecermos os 

objetos sobre os quais nos debruçarmos, que por sua vez são produtos da atividade humana, 
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temos que objetivá-los em atividade humana propriamente dita, seja por meio do trabalho, da 

arte ou da práxis revolucionária.  

Nesse sentido, não podemos admitir que a práxis seja entendida como mera 

atividade da consciência, tendo em vista que a práxis é algo inteiramente diferente da teoria 

como exercício mental, mas que apenas se utiliza do recurso da abstração, análise e síntese, 

para que o pensador possa empreender o concreto pensado.  Tal como nos explica Vázquez 

(1977, p. 193): “Quer se trate da formulação de finalidades, quer da produção de 

conhecimentos, a consciência não ultrapassa seu próprio âmbito; isto é, sua atividade não se 

objetiva ou materializa”.   

Dito de outro modo, como em defesa de uma filosofia que não busque apenas 

compreender, mas transformar o mundo tem-se a exposição da XI Tese, como compreensão da 

práxis entendida para além do misticismo e do materialismo contemplativo, tal como 

representa as descrições abaixo: 

 

Toda vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que conduzem a 

teoria ao misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na 

compreensão dessa prática. O máximo a que chega o materialismo contemplativo, 

isto é, o materialismo que não concebe o sensível como atividade prática, é a 

contemplação dos indivíduos singulares e da sociedade burguesa. (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 534-535). 

 

A exposição realizada até aqui buscou apresentar o tema da conceituação da 

categoria práxis, segundo Marx, Engels e seus intérpretes, em suas diversas modalidades, seja 

a práxis produtiva, portanto do trabalho que relaciona homem e natureza, por sua vez foi 

aprofundada no primeiro capítulo. Seja na práxis social, conforme nos esclarece Vázquez 

(1977, p. 200): “[...] o tipo de praxis em que o homem é sujeito e objeto, ou seja, práxis na 

qual ele atua sobre si mesmo” e cuja expressão formativa, da educação foi abordada nos itens 

anteriores”. 

Vale destacar na práxis social sua ação transformadora que pode alterar a direção 

da sociedade por meio da atividade de grupos ou classes sociais, e sendo assim, destacamos 

sua expressão política, que por sua vez agora acrescentamos à nossa investigação sobre a 

formação humana. Nesse sentido, Vázquez (1977) nos esclarece como sendo “A praxis 

política, enquanto atividade prática transformadora, alcança sua forma mais alta na práxis 

revolucionária como etapa superior da transformação prática da sociedade”. (VÁZQUEZ, 

1977, p. 201). 

Sendo assim, a práxis por sua amplitude se encontra vinculada a todos os aspectos 

relacionais da vida humana, que se fundem para compor a formação e ganham proeminência 
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quando se transformam em medidas a contraporem as bases estruturais do modo de produção 

capitalista, cuja realidade capitalista de antagonismo social e luta de classes, mas que, não foi 

novidade trazida pelo modo de produção capitalista, mas que podemos verificar a agudização 

desse antagonismo no capitalismo, conforme temos na exposição: 

 

A história de todas as sociedades até agora tem sido a história da luta de classe. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e 

aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos 

outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que 

terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o 

declínio conjunto das classes em conflito. (MARX; ENGELS, 2008, p. 8) 

 

Esse esclarecimento se torna relevante à medida que sobre a realidade capitalista, 

Marx e Engels puderam constatar a condição de exploração e estranhamento em que a classe 

trabalhadora estava submetida, já que as relações unilaterais eivavam de privilégios uma 

minoria de proprietários em detrimento dos trabalhadores que por sua vez ficavam restritos à 

mera condição de aquisição do mínimo para sua sobrevivência, ou seja, uma minoria que se 

beneficiava à custa da massa de expropriados. 

Nesse ínterim e recuperando a análise realizada no capítulo anterior, temos uma 

classe trabalhadora que vivencia uma ilusão ideológica
53

, propositadamente posta pelos donos 

dos meios de produção com o objetivo de cristalizar na mente do trabalhador princípios de 

subordinação. Desse modo, fazendo-os acreditar serem naturais os elementos que foram 

criados para explorá-lo, portanto, em prol da manutenção dos objetivos do sistema em 

reproduzir e sustentar o modo de produção vigente a partir da exploração da classe 

trabalhadora. Sobre o assunto, Marx nos esclarece: 

 

Ademais, é nítido que aqui, como sempre, à parte dominante da sociedade interessa 

consagrar o que já existe, conferindo-lhe o caráter de lei, e fixar como legais as 

barreiras estabelecidas pelo uso e pela tradição. Abstraindo de todo resto, isso se 

produz por si só tão logo a reprodução constante da base das condições 

prevalecentes, da relação que lhe serve de base, assume com o passar do tempo uma 

forma regulada e ordenada; essa regra e essa ordem são, elas mesmas, um fator 

imprescindível de qualquer modo de produção que queira alcançar solidez social e 

independência em relação ao mero acaso ou à arbitrariedade. Essa regra e essa 

ordem são exatamente a forma em que se consolidam socialmente esse modo de 

produção e, assim, a forma de sua relativa emancipação em relação à mera 

arbitrariedade e ao mero acaso. Elas atingem essa forma no caso de estancamento 

                                                      
53

 Sobre essa ilusão ideológica ou falsa consciência vivenciada pela classe trabalhadora Lukács (2012, p. 274), 

retomando Marx em sua juventude, expressa a possibilidade de por meio do uso da práxis artística denunciar 

essa falsa consciência da realidade, como forma de crítica as relações desiguais, conforme segue: “O fenômeno 

que estamos examinando agora tem como fundamento ontológico essa “falsa consciência” geral, mas, num 

segundo momento, vai essencialmente além dela. Ou seja: um artista compartilha da “falsa consciência” de seu 

tempo, de sua nação e de sua classe; porém em certas circunstâncias, quando sua práxis artística é confrontada 

com a realidade, pode despojar-se do mundo de seus preconceitos e captar corretamente a realidade tal como ela 

se apresenta em sua autenticidade e profundidade”. 
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tanto do processo de produção quanto das relações sociais que a ele correspondem, 

isto é, pela mera reprodução reiterada desse processo. No caso de essa reprodução 

ter perdurado por certo tempo, ela se cristaliza como costume e tradição e termina 

consagrada como lei positiva. (MARX, 2017, p. 853-854) 

 

Temos dessa forma as condições em que a práxis se efetiva, ou seja, de um 

sistema cuja finalidade de reprodução do capital submete a reprodução da vida a estar 

limitada e unilateralizada em ambas as classes opostas entre si, boicotando atos e criações que 

poderiam promover sua onilateralidade. O que nos motiva ao recurso de desvelamento dessa 

condição estranhada e, logo, de formação estranhada na qual o trabalhador tem a ilusão de sua 

liberdade ou autoengano, conforme Lukács (2018) nos esclarece a seguir com apoio de um 

trecho extraído da Ideologia Alemã: 

 

Marx enxerga, todavia, na conclusão dessa argumentação, autengano a ele imanente: 

a ilusão de uma liberdade assim surgida: “Por conseguinte, na representação, os 

indivíduos são mais livres sob a dominação da burguesia do que antes, porque suas 

condições de vida lhes são contingentes; na realidade eles são, naturalmente, menos 

livres porque estão submetidos ao poder das coisas”. Com isto Marx chama a 

atenção a que a decomposição das formas sociais <naturais>
54

, sua substituição por 

formas puramente sociais, não é de modo algum idêntica à conquista da liberdade. 

(LUKÁCS, 2018, p. 292) 

 

Com efeito, retomando a busca por novas relações não estranhadas, cujos valores 

e comportamentos sejam distintos dos regidos pelo capital, para efeito desse embate, tem-se a 

responsabilidade da práxis de caráter político, educativo e transformador. Portanto, da práxis 

político-educativa a ser articulada e posta em ação pela classe trabalhadora e sob esse viés é 

que vale a pena ressaltar a peculiaridade abrangente da categoria: 

 

A categoria da práxis permite apreender a riqueza do ser social desenvolvido: 

verifica-se, na e pela práxis, como, para além das suas objetivações primárias, 

constituídas pelo trabalho, o ser social se projeta e se realiza nas objetivações 

materiais e ideais da ciência, da filosofia, da arte, construindo um mundo de 

produtos, obras e valores – um mundo social, humano enfim, em que a espécie 

humana se converte inteiramente em gênero humano. Na sua amplitude, a categoria 

da práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo: ser da práxis, o 

homem é produto e criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez e (se) faz 

(NETTO; BRAZ, 2012, p. 56). 

 

Nessa perspectiva, da práxis que comporta o trabalho
55

, temos a interpretação 

acerca da práxis produtiva e social vertendo de Marx para Lukács que podemos articular com 

a interpretação de Sousa Junior (2015), ao relacionarmos à práxis produtiva e a práxis social, 

                                                      
54

 Expressão usada por Lukács para designar a estrutura das sociedades pré-capitalistas. (grifo nosso) 
55

 Retomando Vázquez (1977) o trabalho se configura como uma modalidade da práxis e por isso pode ser 

compreendido como estando dentro da práxis e atuando como práxis laborativa, bem como este assento também 

é ressaltado por Lukács (2012) ao compreender o trabalho como modalidade de práxis social. 
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respectivamente, às causalidades espontâneas ou dadas e as causalidades postas, conforme nos 

elucida: “a posição teleológica do trabalho modifica causalidades espontâneas ou naturais ao 

passo que as demais formas de práxis modificam causalidades postas pela intervenção 

humana, social”. (SOUSA JUNIOR, 2015, p. 69) 

Frente às relações expostas, podemos inferir que a práxis por sua abrangência 

possui atuação revolucionária e pertinente à formação humana, tendo em vista que Marx teve 

essa preocupação, exposta na elocução de Lukács (2012, p. 274): “[...] Deixando de lado o 

exame de quando, onde e até que ponto essa práxis está de acordo com a concepção de Marx, 

devemos observar mais uma vez que ele jamais encarou tal questão de modo gnosiológico 

apenas, mas sempre de um ponto de vista ontológico”. 

Desse modo, o interesse gnosiológico e em larga medida pedagógico de Marx e 

Engels, pode ser verificado na preocupação dos pensadores em formar indivíduos aptos à 

conquista de uma nova sociabilidade, ou seja, cuja formação humana seja integral, onilateral 

ou ampla, do homem novo.  

Nesse sentido a práxis revolucionária revela ampla contribuição ao processo 

formativo do sujeito, tal como nos confirma Vázquez (1977): “Entre a teoria e a atividade 

prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de organização 

dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para 

desenvolver ações reais, efetivas”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 207). 

Dessa forma, temos na práxis a relação dialética entre o conhecimento da 

realidade e o que idealmente existia na mente. Respectivamente, tocante as dimensões 

cognoscitiva e teleológica em que por meio da práxis ganham a efetiva materialização das 

transformações da natureza, do homem e das relações sociais, mas que para este momento 

enfatizaremos sua práxis social, contemplada na conceituação da práxis revolucionária por 

meio da escrita de Sousa Junior (2010, p. 36): 

 

A práxis revolucionária se refere, então, a dois momentos diferentes de 

formação/educação que fazem parte de um mesmo processo: um momento que 

envolve uma quantidade de questões complexas ligadas à organização e formação 

teórica e política do sujeito social potencialmente revolucionário desde os 

primórdios de sua resistência contra a exploração do capital até a extinção das 

classes; e outro que corresponde à etapa superior de organização da nova sociedade, 

em que se estabelecem novas relações não alienadas/estranhadas e nas quais se torna 

possível a formação ampla do homem novo e o próprio resgate da humanidade 

negada no capitalismo. 

 

A formação do sujeito potencialmente revolucionário que o autor aborda parte da 

apreensão da práxis tanto como processo de autocriação humana ilimitada da consciência do 
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indivíduo tanto nas funções cognoscitiva e teleológica, quanto em sua capacidade de 

autotransformação por meio das relações humanas. Em outros termos, a dialética materialista 

pode explicar a partir da evolução prática do homem o movimento que engendra sua 

formação revolucionária como podendo estar paralelo à politécnica (educação no trabalho) e à 

educação formal (ensino dos conteúdos historicamente acumulados), desde que, agregue 

também o momento da sensibilização e instrumentalização do papel político-educativo à 

formação. 

Ainda sobre a práxis revolucionária defendida por Marx e Engels, cabe ressaltar 

que esta se colocou na contramão das concepções incutidas e defendidas pelos metafísicos e 

idealistas de seu tempo que, por sua vez, se limitavam a interpretar o mundo e não percebiam 

que o único jeito de transformar o real é por meio da atividade prática, revolucionando, tal 

como destaca a décima primeira tese de Marx sobre Feuerbach. 

 Isto posto, temos a práxis revolucionária como atividade material prática 

transformadora defendida pelos pensadores e por seus intérpretes, cujas ações além de 

voltadas à práxis revolucionária também se preocupava com a formação humana, em especial 

da classe trabalhadora. Ações estas, consolidadas por militantes russos que marcaram a 

história, pela busca por uma formação que potencializasse a classe trabalhadora em sua 

emancipação, presente na escrita de obras como Poema pedagógico de Makarenko, A Escola-

comuna e Fundamentos da escola do trabalho de Pistrak, A Construção da pedagogia 

socialista de Krupskaia, bem como do italiano Gramsci na escrita dos Cadernos do Cárcere. 

(MANACORDA, 2000) 

Um ponto norteador que podemos retomar sobre o processo de automudança 

enquanto prática revolucionária
56

, que propõe a mudança de si e das circunstâncias, se 

encontra representado na escrita da Tese III, em que para este momento julgamos importante 

retomar seu registro, mas para o momento em sua íntegra: 

 

A doutrina materialista sobre a modificação das circunstâncias e da educação 

esquece que as circunstâncias são modificadas pelos homens e que o próprio 

educador tem de ser educado. Ela tem, por isso, de dividir a sociedade em duas 

partes – a primeira das quais está colocada acima da sociedade. A coincidência entre 

a altera[ção] das circunstâncias e a atividade ou automodificação humanas só pode 

ser apreendida e racionalmente entendida como prática revolucionária. (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 533-534) 

                                                      
56

 Cabe o adendo para explicar que, de acordo com a reflexão feita por Lukács (2013), não podemos perder de 

vista aqui a relação entre teoria e práxis, na escrita de Marx e Engels, já que a tradução como prática atribuída ao 

texto apresentado, não se restringe ação instintiva ou de pulsão biológica, mas surge da relação entre teleologia e 

causalidade, portanto d’ “A estreita vinculação entre teoria e práxis tem como consequência necessária que esta 

última, nas suas formas fenomênicas sociais concretas, encontre-se amplamente influenciada pelas 

representações ontológicas que os homens têm a respeito da natureza”. (LUKÁCS, 2013, p. 69) 
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Em outros termos, a perspectiva revolucionária dos pensadores alinhavam a 

primeira e a décima primeira tese de Marx, na defesa e formulação de um pensamento 

radicalmente novo e de transformação do mundo, conforme o autor a seguir interpreta a tese 

III: “Ele os estimula a “partir de si mesmos” enquanto indivíduos, a empreenderem por si 

mesmos o processo de sua ideologia e de sua função social, a fazerem com que coincida a 

mudança de si e das circunstâncias – sua autoeducação”. (LABICA, 1990, p. 191). 

Desta feita, a práxis enquanto processo revolucionário, educativo e político, se 

mostram como instância do devir e que se torna real na totalidade das relações sociais. Posto 

que, sob o exame de Marx e Engels a totalidade das relações sociais se efetiva na conjunção 

de vários elementos condicionados, condicionantes e diretamente ligados às condições 

histórico-sociais. Sobre essa totalidade vale a pena ressaltar o papel da educação para a 

conquista da formação do sujeito potencialmente revolucionário, em que podemos 

compreender mediante o suporte do trecho abaixo: 

 

O essencial da educação dos seres humanos consiste, ao contrário, em qualificá-los a 

reagir adequadamente a eventos e situações novas, inesperadas que ocorrerão mais 

tarde em suas vidas. Isto significa duas coisas: primeiro, que a educação dos seres 

humanos – tomada no sentido mais amplo – jamais está inteiramente completa. Sua 

vida pode, sob circunstâncias, terminar em uma sociedade inteiramente diferente, 

com demandas inteiramente outras daquelas para as quais sua educação – em sentido 

estrito – o preparou. (LUKÁCS, 2018, p. 133) 

 

É na incompletude da formação humana e na possibilidade de uma sociedade 

inteiramente diferente que se funda o papel da classe trabalhadora em realizar as mediações 

necessárias à execução do processo formativo do sujeito potencialmente revolucionário e 

agindo sobre os determinantes sociais em prol da revolução social, conforme segue o 

direcionamento abaixo: 

 

[...] na produção social da sua vida os homens entram em determinadas relações, 

necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem 

a uma determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. 

A totalidade destas relações de produção forma a estrutura económica da sociedade, 

a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e á qual 

correspondem determinadas formas da consciência social. O modo de produção da 

vida material é que condiciona o processo vida social, política e espiritual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser, mas, inversamente, o seu ser social 

que determina a sua consciência. Numa certa etapa do seu desenvolvimento, as 

forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de 

produção existentes ou, o que é apenas uma expressão jurídica delas, com as 

relações de propriedade no seio das quais se tinham até ai movido. De formas de 

desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se em grilhões 

das mesmas. Ocorre então uma época de revolução social. Com a transformação do 

fundamento económico revoluciona-se, mais devagar ou mais depressa, toda a 

imensa superestrutura. Na consideração de tais revolucionamentos tem de se 
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distinguir sempre entre o revolucionamento material nas condições económicas da 

produção, o qual é constatável rigorosamente como nas ciências naturais, e as 

formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em suma, ideológicas, 

em que os homens ganham consciência deste conflito e o resolvem. Do mesmo 

modo que não se julga o que um indivíduo é pelo que ele imagina de si próprio, 

tão pouco se pode julgar uma tal época de revolucionamento a partir da sua 

consciência, mas se tem, isso sim, de explicar esta consciência a partir das 

contradições da vida material, do conflito existente entre forças produtivas e 

relações de produção sociais. Uma formação social nunca decai antes de 

estarem desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais é 

suficientemente ampla, e nunca surgem relações de produção novas e 

superiores antes de as condições materiais de existência das mesmas terem sido 

chocadas no seio da própria sociedade velha.
57

 Por isso a humanidade coloca 

sempre a si mesma apenas as tarefas que pode resolver, pois que, a uma 

consideração mais rigorosa, se achará sempre que a própria tarefa só aparece onde já 

existem, ou pelo menos estão no processo de se formar, as condições materiais da 

sua resolução. Nas suas grandes linhas, os modos de produção asiático, antigo, 

feudal e, modernamente, o burguês podem ser designados como épocas progressivas 

da formação económica e social. As relações de produção burguesas são a última 

forma antagónica do processo social da produção, antagónica não no sentido de 

antagonismo individual, mas de um antagonismo que decorre das condições sociais 

da vida dos indivíduos; mas as forças produtivas que se desenvolvem no seio da 

sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para a resolução 

deste antagonismo. (MARX; ENGELS, 1982a, p.530-531) 

 

A citação anterior, mesmo longa foi utilizada porque detalha os determinantes 

sociais, destacando as mediações econômicas, mas principalmente por explicar o 

“revolucionamento”, não a partir da consciência e que uma formação social superior apenas 

surgirá após a superação das condições materiais da formação social existente. Sobre a 

importância do revolucionamento da classe trabalhadora, a luta de classes e a experiência 

revolucionária dos conflitos, o autor hispano-mexicano nos apresenta: 

 

Nesse sentido, as revoluções burguesas de 1848-1849 em diversos países europeus, 

nas quais a classe operária toma parte ativamente, revestem-se de grande 

importância para Marx e Engels, apesar da derrota em que elas culminam. Em 

Revolução e Contra-Revolução da Alemanha (1851), em A luta de classes na 

França (1850) e em O Dezoito Brumário de Luiz Bonaparte (1852) de Marx se faz 

um balanço da prática revolucionária dos anos 48-51. (VÁZQUEZ, 1977, p. 224). 

 

Emitido o encaminhamento acima, podemos dar continuidade a nossa exposição 

de forma a esclarecer nossas proposições sobre a prática social, demonstrada na escrita dos 

pensadores de forma a atribuir relevo à atividade revolucionária como materialização da 

práxis. Com destaque, apresentado na obra A Ideologia Alemã em que fica esclarecido o 

princípio fundamental de sua concepção teórica sobre a determinação material da vida social, 

na escrita conjunta de Marx e Engels. 

                                                      
57

  Grifo nosso. 
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Frente ao exposto, a ação transformadora que a dialética marxiana encaminha 

pode ser conceituada como práxis revolucionária
58

, tal como se evidencia em Karel Kosik a 

constatação da relevância da categoria supra, ao espraiar as potencialidades e possibilidades 

humanas, indo do ato laborativo ao existencial, como transformações imperiosas ao processo 

de realização da liberdade humana. Dessa forma, do Manifesto ao Capital, neste último Marx 

já maduro em suas inferências e com a colaboração intelectual de Engels, contempla e 

aprofunda a discussão sobre os meios necessários para a execução da práxis revolucionária.  

Ainda sobre esse contexto de proposições cujas reflexões feitas até o momento 

repousam na análise da formação humana, e as condições necessárias para a conquista da 

onilateralidade, que por sua vez repousam na inevitável superação das contradições 

pertinentes ao capital. Temos então o próximo item em que buscamos analisar os meios para a 

inversão dessa estrutura de valores em que a reprodução do capital sobrepõe à reprodução da 

vida, portanto, as mediações para a conquista emancipatória.  

3. 5 A emancipação 

 

 

A formação humana por seu caráter multifacético compreende um processo 

educativo em que o homem, ao longo de seu desenvolvimento histórico, o torna real por meio 

de sua práxis, nas suas mais diversas formas de expressão. Até o momento enfatizamos, 

dentro das obras de Marx, Engels e seus intérpretes, as ações materiais transformadoras 

humanas na práxis produtiva e educativa. Com efeito, a práxis em suas mais variadas 

expressões constitui o real, que se relaciona dialeticamente com o homem, já que parte e 

retorna a ele, tal como nos esclarece Lukács (2018, p. 216): 

 

Primeiro, o trabalho (e, por último, toda atividade social que dele parte e nele 

deságua) coloca todo ser humano ante novas tarefas cuja execução desperta novas 

capacidades; [...] Em uma palavra: na medida em que fazem a reprodução da vida 

sempre mais multifacética, sempre mais complicada, conduzem sempre para mais 

distante do meramente biológico, ao mesmo tempo, também formam o ser humano 

que executa a práxis, sempre o afasta da mera reprodução biológica de sua vida. 

 

Nesse prisma para esse tópico, enfatizaremos a relação entre a produção, a 

educação e a política em prol da emancipação. Diante disso, a práxis emerge como ferramenta 

de luta social, política e com perspectiva de transformação revolucionária da classe 

                                                      
58

 Konder (1992, p. 118) simplifica como sendo a “[...] predominância histórico-política da transformação 

objetiva das condições práticas de vida sobre a possibilidade do aprofundamento da autotransformação de uma 

comunidade humana”. 
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trabalhadora, que foi tomada como tema no item anterior, mas neste momento tem sua 

conceituação robustecida, ao compreendermos que por meio dessa ferramenta (práxis política) 

a classe trabalhadora poderá alcançar a emancipação. 

No âmbito da práxis produtiva o elemento revolucionário se funda na organização 

racional e social do trabalho, na medida em que este se converter em satisfação livre da forma 

estranhada de apropriação do que é produzido. Desse modo, a riqueza efetiva da sociedade, 

portanto, sua satisfação livre apenas será possível com a emancipação, ou seja, a efetivação do 

reino da liberdade, da sociabilidade comunista, conforme nos informa o trecho abaixo: 

 

De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por 

necessidade e por utilidade exteriormente imposta; por natureza, situa-se além da 

esfera da produção material propriamente dita. O selvagem tem de lutar com a 

natureza para satisfazer as necessidades, para manter e reproduzir a vida, e o mesmo 

tem de fazer o civilizado, sejam quais forem a forma de sociedade e o modo de 

produção. Acresce-se, desenvolvendo-se, o reino do imprescindível. É que 

aumentam as necessidades, mas, ao mesmo tempo, ampliam-se as forças produtivas 

para satisfazê-las. A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem 

social, os produtores associados regulam racionalmente o intercâmbio material com 

a natureza, controlam-no coletivamente, sem deixar que ele seja a força cega que os 

domina; efetuam-no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais 

adequadas e mais condignas com a natureza humana. Mas, esse esforço situar-se-á 

sempre no reino da necessidade. (MARX, 2008b, p. 1083) 

 

Diante do exposto, dentro da totalidade social investigada por Marx e Engels a 

práxis produtiva, ou seja, o trabalho tem forte contribuição ao processo de formação humana, 

nas palavras de Marx, “do selvagem ao civilizado”, mas sempre dentro do reino da 

necessidade, ponto este em que Marx diverge de Engels, tal como Enguita (1993, p. 297) nos 

ajuda a compreender com apoio de Schmidt:  

 

Um exemplo disto, embora em termos mais suaves, é oferecido por Aldred Schmidt 

em O Conceito de Natureza em Marx: “Enquanto para Engels com a socialização 

dos meios de produção tudo anda perfeitamente bem e se cumpre o salto que permite 

passar do reino da necessidade para o da liberdade, Marx, muito mais cético e 

também dialético, percebe que o reino da liberdade não elimina simplesmente o da 

necessidade: ao mesmo tempo conserva-o em si como momento impossível de ser 

anulado”. 

 

De modo que, além da práxis produtiva, há outras expressões da práxis que têm 

participação no processo de formação humana e que dependem da distribuição do tempo para 

dedicação ao trabalho. Em relação ao trabalho e as demais formas de atividades temos que no 

modo de produção capitalista a distribuição do tempo de trabalho e do tempo livre não é feita 

de forma igualitária entre as classes sociais. Portanto, tanto é desigual a distribuição do tempo, 

quanto da riqueza, no que para a classe trabalhadora fica destinada uma pequena parcela de 

tempo livre, compreendido como tempo disponível, conforme a citação nos retrata: “Na 
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sociedade capitalista, produz-se tempo livre para uma classe transformando todo o tempo de 

vida das massas em tempo de trabalho”. (MARX, 2013, p. 597) 

Quanto à criação do tempo disponível
59

, temos portanto, a constatação que a 

classe trabalhadora se encontra prejudicada, já que seu tempo fica sobremaneira detido ao 

trabalho. Logo, o tempo que deveria ser destinado ao desenvolvimento de suas capacidades e 

para a efetivação das demais atividades, como da arte e da ciência fica comprometido, no que 

vale ressaltar, que tanto a práxis produtiva, quanto as demais expressões da práxis, seja 

artística ou científica, são importantes à formação humana, tal como nos esclarece Marx 

(2011a, p. 943): 

 

A natureza não constrói máquinas nem locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos, 

máquinas de fiar automáticas etc. Elas são produtos da indústria humana; material 

natural transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza ou de sua 

atividade na natureza. Elas são órgãos do cérebro humano criados pela mão 

humana; força do saber objetivada. 

 

A este respeito, podemos inferir que sob a lógica do capital o trabalho assume 

características desumanas, que retiram do trabalhador seus anseios teleológicos de 

emancipação e plenitude, quando na verdade sua produção e reprodução de vida deveriam 

ocorrer de forma coletiva e harmônica.  

Então, mesmo com todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia que o 

capitalismo acelerou, o trabalhador tem acesso reduzido a essa riqueza humana, e quando o 

tem, essa relação se estabelece de forma estranhada. Diante dessa contradição, que prejudica a 

formação do trabalhador, fica notória a necessidade de sua classe de atuar dentro dessas 

contradições do sistema para combatê-lo e suplantá-lo. Sobre o tema, Enguita (1993) nos 

esclarece que, dentro da própria lógica e missão histórica do capitalismo se encontra a 

possibilidade de derrubá-lo, como demonstra a seguir: 

 

Aí reside a missão histórica do capitalismo: forçou o homem a trabalhar além da 

necessidade natural, permitiu o desenvolvimento – embora alienado - das 

necessidades humanas e da força produtiva do trabalho e, com esta, do tempo 

disponível. Mas esse tempo disponível já não dá apenas para o desfrute de uns 

poucos, senão que, dado seu montante, é possível sua redistribuição como tempo 

disponível para todos. O capitalismo, ao negar transitoriamente a liberdade da 

imensa maioria, incentivou um desenvolvimento das forças produtivas tal que essa 

liberdade já é possível para todos, embora tal perspectiva exija a desaparição das 

relações de produção e troca capitalistas mesmas. (ENGUITA, 1993, p. 302) 

 

                                                      
59

 “No que diz respeito à sociedade como um todo, a criação do tempo disponível, consequentemente, [é] 

também criação do tempo para a produção de ciência, arte etc”. (MARX, 2011, p. 511) 
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Nesse prisma, a gênese do ser social como vimos em seções anteriores, pode ser 

compreendida como de conteúdo práxico, portanto, que emana do trabalho, mas não se 

restringe a ele. A partir dessa compreensão, temos a abrangência da práxis para a formação 

humana, dada à capacidade do ser social em tornar possível a formulação de novas tipologias 

de práxis, por sua vez vinculadas a todos os aspectos relacionais da vida humana, que se 

fundem para compor a totalidade.  

Totalidade esta que nos leva a refletir sobre as contradições do capital, em que a 

reprodução depende diretamente da exploração do trabalho, bem como do desenvolvimento e 

da manutenção das desigualdades sociais. Pois, mediante sua imensa capacidade produtiva de 

itens, por vezes supérfluos, se contrapõe uma grande parcela da população sem acesso aos 

mais elementares produtos, conforme nos confirma Marx (2011c, p. 217): “[...] as classes 

trabalhadoras permanecem pobres em meio ao aumento da riqueza, esfarrapados em meio ao 

aumento do luxo”. 

Desse modo, podemos compreender que a realidade prática do capital cria as 

condições objetivas para a sua transformação social e revolucionária, tendo a contradição no 

consumo como apenas uma de suas várias manifestações. Pois, as bases estruturais do modo 

de produção capitalista se fundam na negatividade do trabalho, que se encontra camuflada 

pelo estabelecimento de uma igualdade meramente jurídica, que por sua vez se contrapõe em 

definitivo a conceituação de Marx, cuja concepção se pauta no trabalho como condição 

necessária para que o homem seja cada vez mais livre. 

Sendo assim, é recorrente na escrita de Marx e Engels a busca por mudanças 

materiais e culturais frente à sujeição da humanidade aos interesses de expansão do capital, 

que por meio da maximização dos lucros, promove relações baseadas na destrutividade da 

vida e no caráter irreconciliável das classes.  

Para a mudança desse quadro de antagonismo de classes cabem ações tanto 

individuais quanto coletivo-sociais, sobretudo, combinadas e articuladas à práxis do trabalho, 

da educação e da política, que por sua vez contribuirão para uma formação humana 

revolucionária que busque a emancipação. Logo, por uma revolução social por meio do 

processo formativo da passagem de classe em si para uma classe para si, de modo a apreender 

e confrontar conscientemente a realidade objetiva, assim como nos informa: 

 

[...] as condições econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país em 

trabalhadores.  A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, 

interesses comuns. Essa massa, pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não 

o é para si mesma. Na luta, de que assinalamos algumas fases, essa massa se reúne, 



115 
 

se constitui em classe para si mesma. Os interesses que defende se tornam interesses 

de classe. (MARX, 2009, p. 190)  

 

Nesse prisma, as formulações teóricas aliadas ao movimento prático em combate 

às determinações estruturantes do metabolismo do capital é que possibilitarão a tomada de 

consciência pela classe trabalhadora. Tomada de consciência da relação social desigual em 

que vivencia e de sua condição histórica de classe, que perece ao ser produzida e se 

desumaniza ao humanizar a natureza. Isso não quer dizer que Marx e Engels defendessem 

uma visão transcendente e teleológica da história, mas que nas palavras de Marx (2007, p. 38) 

não seria um ideal em que a sociedade deveria se alinhar, mas sim um “movimento real que 

supera o estado de coisas atual”.  

Desta feita, a formação de uma consciência revolucionária apenas pode se 

concretizar mediante a passagem de classe em si para classe para si, que por sua vez não pode 

prescindir da organização coletiva em defesa dos interesses de classe, ou seja, pela tomada de 

consciência e da luta concreta. Sendo assim, temos um amplo processo de transformações 

radicais que exigirá a tomada do poder político pela classe trabalhadora e para isso tornar-se 

possível é necessário a revolução, ou seja, um movimento prático, tal como nos apresenta o 

trecho abaixo: 

Tanto para a criação em massa dessa consciência comunista quanto para o êxito da 

própria causa faz-se necessária uma transformação massiva dos homens, o que só se 

pode realizar por um movimento prático, por uma revolução; que a revolução, 

portanto, é necessária não apenas porque a classe dominante não pode ser derrubada 

de nenhuma outra forma, mas também porque somente com uma revolução a classe 

que derruba detém o poder de desembaraçar-se de toda a antiga imundície e de se 

tornar capaz de uma nova fundação da sociedade. (MARX; ENGELS, 2007, p. 42) 

 

De modo que, na esteira de Marx e Engels foi que Lênin (2010) compreendeu que 

para a libertação da classe oprimida se tornava necessária a revolução violenta e a supressão 

do aparelho governamental gerido pela classe dominante, já que a classe dominante não 

entregará facilmente o poder, portanto, a tomada do poder pela classe trabalhadora não poderá 

ocorrer por meio de leis nem de decretos parlamentares.  

Sobre os meios para a tomada do poder pela classe trabalhadora Lênin (2010) se 

respalda em Marx e Engels, para nos esclarecer que as condições para que esse empenho 

prático se efetive, não podem ser de conformismo ou em uma espera pacifista e harmoniosa 

do fenecimento do Estado burguês, conforme o trecho a seguir justifica Lênin (2010, p. 25): 

“[...] a doutrina de Marx e Engels sobre a necessidade da revolução violenta se refere ao 

Estado burguês. Este só pode, em geral, ceder lugar ao Estado proletário (ditadura do 

proletariado) por meio da revolução violenta e não por meio do "definhamento"”.  
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Ainda assim, sobre a polêmica em torno da afirmação sobre a revolução violenta 

destacada pelos pensadores, cabe ressaltar que foram esforços empreendidos por Marx, 

Engels e posteriormente por Lênin, para o combate às interpretações conformistas e 

reformistas que emergiam em seu tempo. Pois, não que os militantes fizessem apologia à 

violência, mas se utilizaram desse meio como recurso teórico e prático, caso necessário fosse, 

para assim empreender os objetivos de derrubada do Estado burguês e na instalação da 

ditadura do proletariado, conforme nos esclarece Vázquez (1977, p. 385): 

  

Ao afirmarem a importância da violência, Marx e Engels reagiam contra a tendência 

da historiografia burguesa em negar ou encobrir seu papel no desenvolvimento e na 

transformação revolucionária da sociedade; Lênin, por sua vez, o fazia justamente 

para combater a concepção reformista e oportunista do marxismo, que elevava os 

métodos não violentos de luta ao nível absoluto. Mas nem Marx e Engels, por um 

lado, nem Lênin, por outro, procuravam fazer apologia da violência e, menos ainda, 

considerá-la como um fim em si ou um método exclusivo de luta. Para eles a 

violência era uma necessidade imposta pelas contradições inconciliáveis de uma 

sociedade dividida em classes antagônicas e utilizada, com fins diametralmente 

opostos, [...] A experiência histórica lhes demonstrava, com efeito, que nenhuma 

classe dominante estava disposta a ceder voluntariamente suas posições econômicas 

e políticas vitais e que, nesse sentido, não se deixava prender por considerações 

pacifistas ou humanitaristas; demonstrava-lhes, igualmente, que diante dessa 

resistência as classes oprimidas e exploradas encontravam fechados os caminhos 

pacíficos e, de modo geral, só lhes sobrava o caminho da violência.  

 

Desse modo, podemos compreender que a revolução tem como finalidade a 

emancipação, por isso o movimento deve ser na ordem política, econômica e social, já que 

apenas a emancipação política não garante a emancipação humana. Dessa forma, podemos 

considerar a revolução como processo social que culmina com a tomada do poder.  

Pois, segundo Marx (2010b) ao explicar as condições necessárias ao processo de 

tomada do poder pela classe trabalhadora, portanto, da emancipação real ou prática, diz que: 

“A emancipação política de fato representa um grande progresso; não chega a ser a forma 

definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação 

humana dentro da ordem mundial vigente até aqui”. (MARX, 2010b, p. 41). 

Diante do exposto, podemos apreender que a revolução nasce do movimento 

dialético entre consciência e luta social, tendo como momentos marcantes da luta, 

primeiramente a atuação da classe trabalhadora por dentro do governo, e depois a tomada do 

poder político. De modo que, se a realidade do capital por suas inerentes contradições criam 

as condições objetivas para a ocorrência de uma transformação social revolucionária, então, 

as condições subjetivas precisam ser construídas pela própria classe trabalhadora, posto que, 

para Marx (2008a, p. 48): 
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Uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças 

produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e superiores não 

tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de existência dessas 

relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. 

 

Sobre as condições objetivas e subjetivas para a transformação revolucionária, ou 

seja, de tomada do poder pela classe trabalhador que Marx chama de ditadura do proletariado, 

cabe destacar que “Entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da 

transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também um período político 

de transição, cujo Estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado”. 

(MARX, 2012, p. 43). 

 A ditadura revolucionária do proletariado, portanto, se apresenta como momento 

em que o poder público dominado pela classe burguesa e perpassado pelo complexo da 

alienação perderá “seu caráter político” gerido pelos interesses da classe dominante, e passa a 

ser movimentado pelo controle consciente, por produtores livremente associados. Sobre essas 

condições expostas no trecho a seguir, temos as bases para a emancipação humana:  

 

Quando, no curso do desenvolvimento, desaparecerem os antagonismos de classe e 

toda a produção for concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder 

público perderá seu caráter político. O poder político é o poder organizado de uma 

classe para a opressão de outra. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se 

organiza forçosamente como classe, se por meio de uma revolução se converte em 

classe dominante e como classe dominante destrói violentamente as antigas relações 

de produção, destrói, juntamente com essas relações de produção, as condições de 

existência dos antagonismos entre as classes, destrói as classes em geral e, com isso, 

sua própria dominação como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com 

suas classes e antagonismos de classes, surge uma associação na qual o livre 

desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. 

(MARX; ENGELS, 2005, p. 58-59) 

 

Ainda sobre o movimento revolucionário, Lênin em sua obra O Estado e a 

Revolução (1917), ao extrair a teoria da revolução
60

 dos escritos de Marx e Engels, reforça o 

amadurecimento do marxismo
61

 ante sua concepção da função do Estado e da relevância da 

revolução do proletariado ao Marx e Engels alinharem a parte teórica da atividade 

                                                      
60

 Transformação revolucionária corresponde a um período de transição política, mas também de formação, tal 

como Marx contempla na Crítica do programa de Gotha. Por isso é que retomamos e reafirmamos a Tese 11, 

presente nas Teses sobre Feuerbach: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; o que 

importa é transformá-lo”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 535).  
61

 Vázquez (1977, p. 225) se apoiado em Lênin nos esclarece sobre esse amadurecimento: “não basta ao 

proletariado assenhorear-se do poder para estabelecer sua dominação política [...] sendo necessário destruir o 

aparelho do Estado burguês, isto é, seu aparelho burocrático-militar. Comentando a passagem correspondente da 

obra de Marx O Dezoito de Brumário de Luiz Bonaparte, Lênin ressalta a diferença entre a formulação abstrata 

da questão do Estado no Manifesto e o modo concreto de abordá-la nessa obra, assim como a conclusão precisa e 

prática a que nela se chega”.  
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revolucionária, ao balanço das experiências revolucionárias dos anos de 1848 a 1851, junto 

aos seus estudos sobre as condições objetivas, conforme nos ilustra o discurso a seguir: 

 

A questão de saber em que consiste (do ponto de vista do desenvolvimento 

histórico) essa substituição do Estado burguês pelo Estado proletário, não é 

levantada no Manifesto. Essa questão, colocou-a e resolveu-a Marx em 1852. Fiel à 

sua filosofia do materialismo dialético, funda sua doutrina na experiência histórica 

dos grandes anos revolucionários: 1848-1851. Como sempre, a doutrina de Marx é 

aqui um resumo das lições da experiência, iluminadas por uma concepção filosófica 

profunda e um rico conhecimento da história. (LENIN, 2010, p. 33) 

 

Nesse sentido, é que temos a relação dialética entre a práxis revolucionária e a 

formação social que fundamentaram as mudanças qualitativas necessárias às condições 

objetivas, para a passagem até então exposta, de classe em si para classe para si, da 

consciência espontânea à consciência reflexiva, como teoria apoiada na prática a fim de 

superar as contradições do real de forma prática.  

Destarte, para a superação do antagonismo de classes mediante a passagem do 

reino da necessidade ao reino da liberdade
62

, ou seja, rumo a uma formação social superior 

em que as forças produtivas e os produtos sejam controlados pelos trabalhadores e ajustados 

racionalmente ao melhor proveito de todos, temos os elementos necessários para a conquista 

dessa igualdade substantiva, ou seja, da igualdade não meramente formal. 

Dessa forma, as forças produtivas vão se transformando e se enriquecendo 

mediante os avanços tecnológicos que foram promovidos pelo homem ao longo de seu 

desenvolvimento histórico-social, portanto da atividade social e científica. Esse 

desenvolvimento, citado anteriormente, vai se consolidando ao longo da história humana por 

meio da produção combinada e coletiva, mas com distribuição desigual, já que a classe 

trabalhadora tem o direito, mas não detém o poder de usufruir de muitos produtos que ela 

mesma produz ou colabora na fabricação. Há uma igualdade formal que encobre a 

desigualdade real, tal como nos explica Marx, com auxílio da interpretação de Coggiola 

(1995, p. 45): 

O constitucionalismo burguês não é democrático, no sentido original e preciso da 

palavra, pois seu princípio formal não coincide com o material, ou seja, a regulação 

das relações políticas não coincide com as relações reais. A sociedade humana é 

cindida: o homem é cidadão (homem político) e produtor-consumidor (homem 

privado). A igualdade formal (cidadania) encobre a desigualdade real, fruto da 

propriedade privada (a exploração do trabalho assalariado). O interesse particular 

(burguês) identifica-se com o universal num plano formal e abstrato – a Constituição 

– mistificação que encobre as relações reais, ocultando-as detrás do conceito 

                                                      
62

 Marx (2008, p. 1083-1084) nos demonstra essa passagem como que além dele, no caso do reino da 

necessidade: “[...] começa o desenvolvimento das forças humanas como um fim em si mesmo, o reino genuíno 

da liberdade, o qual só pode florescer tendo como base o reino da necessidade. E a condição fundamental desse 

desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho”. 
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universal de cidadania. O povo aparece então como uma atribuição da Constituição, 

“o povo da Constituição”. 

 

Essa igualdade formal se respalda na superestrutura jurídico-política da 

democracia, que por sua vez “enforma” e conforma o trabalhador a uma condição alienada, 

que o restringe a satisfação de suas necessidades básicas e, sobretudo, o limitando em suas 

possibilidades individuais e sociais, tendo a existência dessa superestrutura como ferramenta 

de manutenção da desigualdade social.  

A desigualdade mencionada resulta do antagonismo entre as classes e se mostra 

como desafio a ser enfrentado em prol de uma transformação social e educacional. Para tanto, 

nos respaldamos nas exposições de Marx, Engels e seus intérpretes, sobre a condição alienada 

na formação da classe trabalhadora, no campo estrito da educação física (ginástica), mental 

(escolar) e politécnica (tecnológica), combinadas a necessidade de sua complementação 

mediante a formação no campo amplo (político e moral).  

Nesse prisma, para esse momento, emitimos acento sobre a formação política, 

mas sem deixar de levar em conta que uma formação cultural superior cabe a educação nos 

dois campos citados (amplo e estrito), mesmo que cientes de que apenas no comunismo a 

formação humana poderá atingir o nível da onilateralidade.  

Sobre essa formação política da classe trabalhadora com vistas à emancipação, 

cabe o empenho de educá-la ideologicamente a analisar a realidade objetiva, para apenas 

assim traçar um roteiro de ações de luta. Com relação a essa missão de fazer com que penetre 

na classe trabalhadora uma consciência socialista, cabe a atuação constante do Partido, que 

Vázquéz (1977, p. 312) conceitua:  

 

Esse setor consciente e organizado ao qual cabe inculcar no resto da classe operária 

a consciência de sua própria missão e dirigir e organizar sua luta, elevando-se sobre 

os interesses imediatos para buscar o interesse geral de sua emancipação, é o Partido 

do proletariado. 

 

 Ainda assim, para a classe trabalhadora a formação do partido emerge como 

instrumento de confronto ao Estado burguês, que por sua vez representa os interesses da 

classe dominante. Posto que, em ambos os casos, seja a formação do partido a favor da classe 

dominante ou em favor da classe trabalhadora, ainda assim, o partido permanece nos dois 

casos tendo as funções de educação, organização e direção do grupo a que representa. E, em si 

tratando da classe trabalhadora, dentro do modo de produção capitalista, cabe o desafio de 

criar as condições objetivas e subjetivas dentro de sua própria práxis para tornar possível a 

revolução. 
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A III Tese sobre Feuerbach expressa essa relação dialética do partido com a 

prática, portanto, entre a modificação das circunstâncias e da educação, pois o partido deve 

estar em constante ação e transformação, conforme se encontra presente em Marx e Engels 

(2007, p. 533): “A doutrina materialista sobre a modificação das circunstâncias e da educação 

esquece que as circunstâncias são modificadas pelos homens e que o próprio educador tem de 

ser educado”. Noutros termos, Gramsci irá aprofundar a temática sobre o partido, por meio de 

sua obra Os intelectuais e a organização da cultura, ao esclarecer que: 

 

[...] o partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que 

representa na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de um 

modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a fusão 

entre os intelectuais orgânicos de um dado grupo -- o grupo dominante -- e os 

intelectuais tradicionais; e esta função é desempenhada pelo partido precisamente 

em dependência de sua função fundamental, que é a de elaborar os próprios 

componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como 

"econômico", até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, 

organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento 

orgânico de uma sociedade integral, civil e política. (GRAMSCI, 1982, p. 14) 

 

 

Como consequência desse processo de intervenção das classes exploradas em luta, 

tem-se a transformação da sociedade e a plena formação humana, cuja confirmação se dará 

por meio da ruptura da sociedade com as relações burguesas. Logo, com o capital, e, posterior 

construção da sociedade livre, movimento este a ser empreendido pelas vias revolucionárias. 

Ainda sobre essas vias revolucionárias, tem-se a exposição de Marx e Engels quando Das 

resoluções do Congresso Geral da HAIA, de 2 a 7 de setembro de 1872, em Amsterdan, 

tocante a Resolução sobre os estatutos nos diz: 

 

A seguir ao parágrafo 7 dos Estatutos deve ser incluído o seguinte parágrafo, que 

resume a resolução IX da Conferência de Londres (Setembro de 1871). 

Art. 7a. — Na sua luta contra o poder colectivo das classes possidentes, o 

proletariado só pode agir como classe constituindo-se a si próprio em partido 

político distinto, oposto a todos os antigos partidos formados pelas classes 

possidentes. Esta constituição do proletariado em partido político é indispensável 

para assegurar o triunfo da Revolução social e do seu objectivo supremo: a abolição 

das classes. A coalizão das forças operárias, já obtida pela luta económica, deve 

servir também de alavanca nas mãos desta classe, na sua luta contra o poder político 

dos seus exploradores. Servindo-se sempre os senhores da terra e do capital dos seus 

privilégios políticos para defender e perpetuar os seus monopólios económicos e 

subjugar o trabalho, a conquista do poder político torna-se o grande dever do 

proletariado. (MARX; ENGELS, 1982b, p. 317) 

 

Segundo Chasin (1987), essa condição necessária de emancipação dos 

trabalhadores foi exposta por Marx em entrevista concedida ao Chicago Tribune, em que o 

pensador afirma que a chegada à emancipação seria uma questão: de tempo, de educação e de 

desenvolvimento das formas sociais superiores. Desse modo, para a conquista de uma 
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mudança verdadeiramente radical a formação se apresenta, em grande medida, como 

elemento de intervenção efetiva, que pode retirar o homem da condição estranhada que se 

encontra sob o jugo do capital, a partir de uma formação enquanto sujeito efetivamente 

revolucionário.  Conforme descrito por Sousa Junior (2015, p. 64-65) ao relatar que: 

 

Colocando noutros termos, no primeiro momento a grande questão que se coloca é 

quanto à relação dos trabalhadores com o momento da produção, sua relação direta 

com o trabalho: a jornada; a exploração; o desgaste e esgotamento físico e espiritual; 

a formação; o enfrentamento da unilateralidade; o controle sobre as tarefas, sobre a 

tecnologia utilizada, sobre o saber produzido; a necessidade de lutar pela articulação 

da produção com a instrução geral etc.; já no segundo momento se colocam questões 

mais diretamente articuladas com a formação dos trabalhadores enquanto sujeitos 

sociais efetivamente revolucionários nos quais a formação assume caráter mais 

eminentemente político que produtivo e atuam mais decisivamente como agentes, 

como educadores coletivos, os sindicatos, partidos e organizações de luta dos 

trabalhadores. 

 

De modo que, para a efetividade desse intento da formação ampla requer atuação 

além-muros das instituições educacionais formais e foi para esta empreitada que Marx e 

Engels convocaram a classe operária, rumo ao abandono do conformismo e da subordinação à 

ordem estabelecida pela lógica do capital, para adoção de posturas efetivamente práticas por 

uma transformação emancipadora pautada em uma práxis político-educativa e revolucionária, 

da luta.  

Pensemos agora, como seria a construção desses espaços de atuação da práxis 

político-educativa e revolucionária, portanto, que congregassem as lutas dos trabalhadores, ou 

seja, estruturas organizativas de associação de trabalhadores, que possibilitassem ir das 

reivindicações parciais para seguir frente à luta revolucionária universal, em que cabe citar as 

coalizões operárias: 

Quando os artesãos comunistas se unem, vale para eles, antes de mais nada, como 

finalidade a doutrina, propaganda etc. Mas ao mesmo tempo eles se apropriam, 

dessa maneira, de uma nova carência, a carência de sociedade, e o que aparece como 

meio, tornou-se fim.  Este movimento prático pode-se intuir nos seus mais brilhantes 

resultados quando se vê operários (ouvriers) socialistas franceses reunidos. Nessas 

circunstâncias, fumar, beber, comer etc., não existem mais como meios de união ou 

como meio que unem. A sociedade, a associação, o entretenimento, que novamente 

têm a sociedade como fim, basta a eles; a fraternidade dos homens não é nenhuma 

frase, mas sim verdade para eles, e a nobreza da humanidade nos ilumina a partir 

d[ess]as figuras endurecidas pelo trabalho. (MARX, 2010, p. 145-146) 

 

Desta maneira, a conquista dessa nova ambiência social, segundo Marx e Engels, 

está na desalienação da humanidade, ou seja, a partir de uma teoria comprometida com a 

mudança social aliada a força material das massas e ao tempo de desenvolvimento humano. 

Portanto, necessita de esforço material e espiritual, objetivo e subjetivo, da prática e da 
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consciência para a conquista dessa nova ambiência social, o comunismo, que emerge como 

possibilidade que se efetivará por meio de uma transformação revolucionária. 

Nessa perspectiva, podemos inferir que esta transformação revolucionária objetiva 

suplanta o sistema de alienação e liberta o gênero humano à universalidade de sua liberdade 

de desenvolvimento multilateral, conforme nos explanam os teóricos sociais: “[...] a libertação 

de cada indivíduo singular é atingida na mesma medida em que a história transforma-se 

plenamente em história mundial” (MARX; ENGELS, 2007, p. 41).  

A libertação do indivíduo singular buscando a libertação de todos, como premissa 

admitida pelos pensadores, se apresenta como possibilidade ao desenvolvimento humano em 

uma outra realidade de formação social que diverge da capitalista e busca o “enriquecimento 

espiritual e material” da humanidade, conforme Barata Moura (1978, p. 243) defende: 

 

[...] uma cultura que reflicta as novas condições materiais da existência social 

decorrentes da abolição da exploração do homem pelo homem, uma cultura que 

contribua verdadeiramente para o enriquecimento espiritual e material dos homens 

levando-os a desenvolverem harmoniosamente as suas diferentes potencialidades, 

uma cultura ao serviço da descoberta e da transformação da realidade objectiva 

numa perspectiva de paz e de progresso social, e não ao serviço das forças da 

mistificação, da guerra e da exploração.  

 

Nesse sentido, para o desenvolvimento e a transformação efetivada da realidade 

objetiva cabe agir sobre os determinantes que minam o desenvolvimento integral dos 

indivíduos na sociedade sob o jugo do capital.  Com objetivo de combate aos determinantes 

capitalistas de exploração do homem pelo homem, da propriedade privada e do excedente de 

produção é que emergem a possibilidade e a necessidade histórica do desenvolvimento do 

sujeito sócio-histórico potencialmente revolucionário
63

, para a efetiva consolidação do 

enfretamento e derrubada das manifestações estranhadas presentes no capitalismo.  

Na busca pela emancipação da classe explorada se encontra a concepção de 

emancipação para todos, por meio da libertação do homem e da possibilidade de seu 

desenvolvimento polifacetado em uma organização sem classes sociais, conforme nos 

esclarece Suchodolski (1976, p. 197-198): 

 

No terceiro volume de O Capital, Marx demonstra no estudo da economia 

capitalista que tal economia destrói mais homens e o seu trabalho vivo que qualquer 

outro modo de produção, e gasta não só carne e sangue, mas também nervos e 

espírito. O problema da libertação do homem conseguida através da libertação da 

opressão e exploração constitui para Marx um problema que não é absoluta nem 

exclusivamente <material> nem exclusivamente <político>. Constitui igualmente 

um problema humanista e pedagógico. [...] O seu conteúdo fundamental é libertar o 

                                                      
63

 Esta definição se funda no conceito de sujeito potencialmente revolucionário desenvolvido em Souza Junior 

(2010). 
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homem da sua actual dependência do mundo dos seus próprios produtos, despertar 

nele a consciência das próprias forças criadoras e dar novas possibilidades de um 

desenvolvimento polifacetado. 

 

O que nos leva a inferir que a conquista da emancipação parte da articulação entre 

formação e transformação, mas sem prescindir das conquistas materiais alcançadas na 

sociabilidade burguesa, ou seja, incorporando suas conquistas e confrontando seus limites, 

movimento este mediado pela práxis revolucionária que confronte o complexo da alienação 

em suas manifestações e desdobramentos, objetivos e subjetivos. Podemos verificar a 

preocupação de Marx e Engels com o processo e conquista da emancipação, tal como o trecho 

a seguir confirma em A ideologia alemã: 

 

[...] na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de atividade 

exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam, a sociedade 

regula a produção geral e me confere, assim, a possibilidade de hoje fazer isto, 

amanhã aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-me à criação de 

gado, criticar após o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade, sem que eu 

jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico. (MARX; ENGELS, 2007, p. 

38) 

 

Dito de outra forma, tem-se na obra Grundrisse as condições e os meios para o 

sucesso dessa empreitada em que o homem poderá dedicar-se aos campos de atividades que 

lhes aprouverem, para que assim, seja oportunizado o desenvolvimento das individualidades, 

conforme esclarece o trecho a seguir: 

 

[Dá-se] o livre desenvolvimento das individualidades e, em consequência, a redução 

do tempo de trabalho necessário não para pôr trabalho excedente, mas para a 

redução do trabalho necessário da sociedade como um todo a um mínimo, que 

corresponde então à formação artística, científica etc. dos indivíduos por meio do 

tempo liberado e dos meios criados para todos eles. [...] A capacidade de fruição é 

condição da fruição, ou seja, seu primeiro meio, e essa capacidade é 

desenvolvimento de uma aptidão individual, força produtiva. A poupança de tempo 

de trabalho é equivalente ao aumento do tempo livre, i.e., tempo para o 

desenvolvimento pleno do indivíduo, desenvolvimento este que, como a maior força 

produtiva, retroage sobre a força produtiva do trabalho. (MARX, 2011, p. 28; 950) 

 

Nessa ordem complexa que envolve práxis e fruição, que por sua vez engendra o 

processo transformador que a formação humana pode conter, é que temos a possibilidade de 

tornar-se real uma práxis produtiva que negue e suplante o complexo de alienação e suas 

reverberações, de forma a potencializar e articular consciência e criatividade de modo livre e 

coletivo. Imbuídos dessa determinação é que partimos às considerações finais dessa pesquisa. 
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4 CONCLUSÃO 

 

É a transformação consciente e objectivamente fundada do real que possibilita a 

passagem da humanidade do reino da necessidade ao reino da liberdade com o 

consequente progresso social daí derivado. É designadamente esta transformação 

consciente do real, que nos nossos dias, deve e pode orientar – como prática do que 

ocorre nos países que constroem a sociedade socialista avançada e preparam a base 

material para a passagem ao comunismo demonstra – o desenvolvimento da 

revolução científica-técnica contemporânea. (BARATA MOURA, 1978, p. 290) 

 

O trecho em epígrafe de forma sintética relata a tentativa de escrita a que nos 

propomos ao longo desta investigação e exposição, sobre a existência de uma preocupação 

com a formação humana nas obras de Marx, Engels e seus intérpretes. Nesse sentido, 

expomos os principais elementos que compõem os limites e as possibilidades da formação 

humana, compreendida como processo educativo em seu sentido amplo e estrito, no exercício 

da práxis produtiva, ou seja, do trabalho, bem como da práxis social, em que destacamos a 

expressão política. 

Sem a pretensão de esgotar um tema de tamanha envergadura, o trecho instado na 

epígrafe dessa conclusão simplifica boa parte dos caminhos realizados nessa pesquisa. Posto 

que, o intérprete contemporâneo, José Barata Moura, na esteira de Marx, ao escrever sobre a 

“transformação consciente e objetivamente fundada no real”, nos recorda a ação socialista 

soviética. Ao tempo que, também nos atualiza da urgência de ações que possibilitem o 

alcance de uma nova sociabilidade, a comunista, mas sem negarmos o desenvolvimento 

técnico e científico, que por sua vez foi ampliado na sociabilidade burguesa. 

A vasta bibliografia deixada pelos pensadores e desenvolvida por seus intérpretes 

nos ajudaram a entender as possibilidades e limitações da plena formação humana, portanto, 

dos limites da onilateralidade na sociedade sob o jugo do capital. Desse modo, mesmo cientes 

da tarefa complexa de enumerar os elementos necessários para a conceituação da 

onilateralidade, encaminhamos a pesquisa desenvolvendo alguns deles, como da práxis 

produtiva, política e educativa, mas tendo em vista as múltiplas possibilidades da práxis 

humana a serem investigadas. 

Dentre essas possibilidades da práxis, nos saltou aos olhos a relevância da estética 

à formação humana, quanto à compreensão da relação do homem com a realidade, mas que 

devido às limitações temporais e a complexidade do tema deixaremos a investigação e a 

exposição de seu caráter de classe, função social, educativa e ideológica, tanto na arte quanto 

na literatura, segundo Marx, Engels e seus intérpretes, como aprofundamento de pesquisas 

posteriores. 
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Ainda que os pensadores, assim como sobre a educação, não tenham deixado um 

“tratado” específico sobre a estética, alguns intérpretes como Lukács, se debruçaram em 

esquadrinhar nas obras de Marx e Engels suas contribuições sobre o assunto e a importância 

da estética para a conquista de uma nova sociabilidade de vivência da onilateralidade humana.  

Tendo em vista que a estética se apresenta como um dos elementos essenciais da 

formação humana, por se apresentar como momento da práxis histórica e social em que o 

homem por meio da arte e da literatura pode apreender o real, o cotidiano, e assim extrair 

impressões que poderão ser objetivadas na forma de reflexos superiores, processo este 

chamado de catarse.  

Nesse sentido, foi que Lukács (1982, 1978) detalhou o modo peculiar do reflexo 

estético da realidade objetiva em que ocorre o processo de catarse, ou seja, a elevação do 

homem, mesmo que por alguns instantes, da condição de homem inteiro (imerso no cotidiano) 

para a condição de homem inteiramente (usufruidor das objetivações superiores), tendo em 

vista seu retorno enriquecido ao real. 

De modo geral, retomando o esforço de pesquisa empreendido, analisamos a 

formação em seu sentido amplo e estrito.  Para iniciarmos, pesquisamos dentro das obras de 

Marx, Engels e seus intérpretes a práxis, em sua expressão produtiva, ou seja, tratamos da 

atividade humana materialmente transformadora que relaciona o homem e a natureza como 

processo formativo humano, portanto, educativo, ao longo do desenvolvimento histórico-

social da humanidade, mas com destaque à sociedade capitalista. 

Ainda assim, na introdução, buscamos perfazer uma breve imersão frente ao 

método dialético concebido por Marx e utilizado como recurso à pesquisa pelos pesquisadores 

posteriores. Dito isto, comprovamos a pertinência do método marxiano para fundamentar a 

proposta que esta pesquisa de cunho bibliográfico foi submetida, para então adentrarmos ao 

primeiro capítulo ancorado na categoria trabalho. 

A espiral dialética em que se movimentou o capítulo inicial levou em conta a 

propriedade do trabalho em formar os seres humanos e, portanto, de diferi-los dos demais 

organismos inorgânicos e orgânicos. Deste modo, a investigação e a exposição se 

estruturaram de forma a apresentar o desenvolvimento humano para além do meramente 

biológico, de hominização, e chegar a sua humanização, ou seja, emitindo relevância ao 

processo social que relaciona dialeticamente o homem primeiramente com a natureza para 

posteriormente envolvê-lo na interação com os outros homens. 

Para defesa dessas relações positivas entre homem-natureza e entre si, logo da 

formação humana, que têm no trabalho sua categoria fundante, foi que Marx desenvolveu ao 



126 
 

que nomeamos como sua teoria social, e, constructo que nos auxiliou a compreensão do 

processo de formação do ser social, bem como a contribuição do trabalho para esse processo 

formativo. 

Ainda sobre esse processo de formação como um ser cada vez mais humano, 

mediado pela práxis produtiva, adentramos na relação entre carência, necessidade e 

satisfação, com o ato de fruição. Nesse ínterim, pudemos evidenciar o surgimento da carência 

como pressuposto para a satisfação de sua condição vital, ou seja, da sobrevivência imediata, 

enquanto as necessidades posteriores emergem como necessidades cada vez mais refinadas. 

Dessa maneira, a formação humana enquanto tal pode ser entendida como 

processo de acúmulo social que parte do trabalho, mas não se fecha em si mesmo. Posto que, 

novas elaborações podem ser conquistadas fora da atividade laborativa, em um desenrolar 

dinâmico e contraditório, que por sua vez ultrapassa os vários modos de produção. Sobre essa 

passagem de um modo de produção a outro emitimos destaque à saída do homem primitivo 

para a Antiguidade, momento em que se funda a exploração do homem pelo homem, o 

excedente de produção e a propriedade privada. 

 Nesse ínterim formativo ao longo dos diversos modos de produção ocorreram os 

movimentos entre a necessidade e a liberdade ao longo das experiências humanas, ainda que 

ao longo da história humana o ato laborativo tenha sido objetivado para suprir as necessidades 

vitais e tenha adquirido formas variadas de acepção, como escravo, servil e assalariado.  

Em virtude dos tipos de relações travadas socialmente e a propriedade humana de 

conscientemente decidir em produzir para satisfazer suas necessidades ou decidir por não 

satisfazê-las, é que chegamos aos elementos que influenciam a determinação da necessidade e 

da liberdade, sejam elas biologicamente determinadas ou socialmente construídas. Pois, a 

partir do trabalho pudemos elencar o que amplamente podemos nomear de saltos da 

consciência, que parte da carência-necessidade, se realiza primeiramente por meio do 

trabalho, mas sem se limitar a ele, e se finaliza como processo na fruição. 

Subjacente ao tratamento dessa matéria tem-se, segundo Marx e Engels e seus 

intérpretes, a formação humana dominada pelo capital ou sob o jugo dele, que se inicia a 

partir do modo de produção capitalista. Mas que suplanta o próprio modo de produção, 

portanto, como totalidade social desumana, coisificada e desta maneira eivada de alienação e 

estranhamento. 

Dito de outro modo, a consciência social que se forma mesmo contendo em si 

potencialidades passa por uma formação fraturada, ou seja, unilateralizada, em que tanto os 

donos dos meios de produção quanto os trabalhadores findam longe de chegar a uma 
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formação integral ou onilateral. Tendo em vista que as determinações do capital priorizam a 

reprodução do próprio sistema mediado pelo valor, em detrimento da reprodução natural, seja 

ela, inorgânica, orgânica ou do ser social. 

O que se forma como produto social, do processo exposto anteriormente, é a 

consciência estranhada, alienada e perpassada por elementos de dimensão individual, postos 

no trabalho ou fora dele, pois em ambos os momentos o homem permanece sob condições que 

o limitam e o afrontam de modo a estranhar-se com o trabalho, o produto dele, sua generidade 

e entre seus pares. 

No capítulo seguinte da pesquisa, analisamos como se apresenta a categoria práxis 

com foco em sua expressão social, dentro das obras de Marx e Engels e seus intérpretes, e sua 

contribuição junto ao processo de formação humana, logo, da educação. Isto posto, 

verificamos as motivações e ações em que repousam a atividade transformadora da práxis que 

se funda no trabalho, mas não se limita a ele, originando as demais expressões da práxis em 

que repousam variadas objetivações. 

Em traços largos fizemos uma breve digressão no desenvolvimento histórico-

social, relacionando à práxis social e a formação humana, em que tal movimento prático nos 

levou a relacionar a realidade objetiva, as propostas de transformação social a que se 

propunham os pensadores. De forma que, nos debruçamos na conceituação da categoria 

segundo Marx, bem como as possibilidades modais em que ela pode se apresentar de forma 

objetiva. 

A formação humana nesse contexto, dada a abrangência da práxis, pode se 

materializar na forma ampla e estrita, trazendo para o real a defesa de Marx na Tese 3, ao 

afirmar a necessidade das mudanças nas circunstâncias e na educação. Na consecução dessa 

abrangência da categoria ampliamos nossa compreensão sobre a origem da necessidade 

partindo da teoria do reflexo. Levando em conta que as possibilidades variadas da práxis 

serviram como alicerces para justificar o despertar de infinitas singularidades humanas, por 

meio do reflexionar da natureza e da materialidade humana, posta quando na ampliação de 

pores teológicos. 

Desta feita, pudemos evidenciar que necessidade e liberdade se engendram em 

uma simbiose que movimenta significado e significante, mas que sob o jugo do capital se 

processam de forma castradora para a formação humana consciente e criativa. Pois, a 

formação submetida a esse ambiente estranhado se modela aos interesses da classe dominante 

que busca a reprodução do sistema.  Dessa maneira, pudemos inferir segundo Marx e Engels 

que a formação sob o jugo do capital subsume o homem de sua apropriação multilateral e do 



128 
 

desenvolvimento de suas capacidades historicamente conquistadas e repassadas socialmente, 

ou seja, o limitando a condição de existência unilateral e estranhada.  

O movimento em questão de carência/necessidade-práxis-fruição, agora 

reestruturado dentro da abrangência da práxis, ganha maior amplitude, dadas as novas 

possibilidades socialmente construídas, a exemplo das expressões política e estética, em que 

apenas o trabalho mesmo sendo fundante não deu conta. Mesmo sabendo que a fruição é aqui 

concebida como manifestação de liberdade, ainda assim está condicionada às determinações 

do capital. 

Sob essas circunstâncias de jugo do capital, portanto, que priorizam a reprodução 

do sistema em detrimento do homem, é que os pensadores apreenderam e confrontaram 

conscientemente o real alienado visando substituí-lo por outra forma de sociabilidade plena e 

livremente associada, ou seja, em busca de uma transformação social, apenas possível 

mediante a formação do sujeito potencialmente revolucionário. 

É no interior dessa discussão sobre a formação do sujeito potencialmente 

revolucionário que trazemos ao debate a preocupação de Marx e Engels com a formação 

humana, notadamente a da classe trabalhadora e, portanto, de forma mais singular as 

formulações sobre a instrução formal, logo, de sentido estrito, bem como no sentido amplo. 

De modo que, nela se complexificam imediata e mediatamente tanto a esfera do trabalho 

quanto as demais esferas que pertencem a outras modalidades práxicas que se concebem fora 

do trabalho. 

Dessa preocupação dos pensadores com a formação da classe trabalhadora é que 

se construíram as notas dos pensadores, sobre o que concebemos como teoria de formação 

marxiana desenvolvida para a esfera de reprodução da vida social. Na materialização dessa 

teoria de formação busca-se empreender um processo formativo que atue em confronto direto 

com o capital e seu complexo de alienação, dentro e fora das instituições formalizadas, 

portanto, contra a unilateralidade promovida pelo capital, que por sua vez promove processos 

formativos coisificados. 

Enfim, a totalidade ampla da atividade teórica e prática de Marx e Engels 

consagraram e ainda são marcos de atividade teórica e política, que objetiva oferecer à classe 

trabalhadora os elementos para a adequada apreensão da realidade objetiva do capital com 

vistas a sua radical transformação. Nesse sentido, o legado marxiano desempenha papel 

fundamental aos processos mediados, que chamamos de tomada de consciência, por parte da 

classe trabalhadora, tanto em seu tempo como na contemporaneidade. 
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Em outras palavras os pensadores se mostraram ao longo da pesquisa como 

educadores revolucionários, interfaceando tanto aspectos singulares quanto coletivos da vida 

humana, ao proporem uma nova forma de organização social, de formação e produção livre e 

associada. Com efeito, o objetivo de transformação revolucionária perpassa todas as obras de 

Marx e Engels, e consigo, busca elevar a consciência individual, singular à consciência social, 

partindo da investigação e crítica às condições objetivas do real e a relacionar os elementos 

necessários à sua transformação. 

Essa organização coletiva para a transformação se pauta na formação mediada 

pela atividade livre, universal, criativa, autocriativa e que transcende o trabalho, já que 

alberga a atividade produtiva como apenas uma dentre as infinitas possibilidades de expressão 

da atividade humana. Portanto, da formação tanto do campo biológico ou físico como do 

intelecto, por meio das instituições formais, sobretudo por meio da interface do trabalho e 

ensino, de viés politécnico mesmo que em contexto alienado.  

Nesse prisma, a formação ou educação no sentido estrito, ou seja, do ensino 

institucionalizado, bem como no sentido amplo, de atividade política, estética, moral etc. 

Como elementos imprescindíveis à formação do sujeito potencialmente revolucionário, 

portanto, como processo de luta social e revolucionária a ser empreendida pela classe 

trabalhadora. Já que a formação humana não ocorre apenas no ambiente institucionalizado, 

mas também nas representações que surgem fora dele e que por sua vez consubstancia a 

práxis revolucionária, como processo essencialmente emancipatório e sendo assim, a 

emancipação só pode ser revolucionária.  

De modo que a contribuição de nossa pesquisa reside além da retomada do estudo 

dos pensadores clássicos e críticos da realidade que se apoiam no materialismo dialético para 

apreender e transformar o real, mas, sobretudo, da importância do desenvolvimento e da 

materialização de uma perspectiva revolucionária de formação humana frente à necessidade 

histórica da revolução social. 

Sobre essa perspectiva revolucionária e transformadora que busca destruir as 

bases capitalistas que perpetuam a exploração do homem pelo homem é que, segundo Sousa 

Junior (2010), deve ser posto em prática o Programa Marxiano de Educação, que bem poderia 

inclusive, por sua amplitude de extração da intencionalidade de Marx e Engels chamar-se 

Programa Marxiano de Formação Humana, com vistas à chegada a outra sociabilidade 

comunista em que a formação se tornaria integral ou onilateral.  

Nesse sentido, concluímos que para a transformação revolucionária da estrutura 

social alienada cabe a efetivação de mudanças radicais, que nas palavras de Marx, reiteramos 
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a assertiva da Tese 3 que versa sobre as mudanças nas circunstâncias e na educação, como 

condição necessária para a formação humana integral ou onilateral, portanto, à emancipação 

possível na sociabilidade comunista.  

Por fim, deixamos como proposta para pesquisas posteriores além do 

aprofundamento acerca da práxis estética e sua contribuição para a formação onilateral, 

também cabe o confronto da proposta de Marx e Engels para a formação humana, 

especificamente para a classe trabalhadora, e o atual status da educação brasileira frente aos 

objetivos formativos contemporâneos e os ambicionados pelos pensadores. 
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