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A doutrina materialista segundo a qual os homens são produtos das circunstâncias e
da educação e, portanto, segundo a qual os homens transformados são produtos de

outras circunstâncias e de uma educação modificada, esquece que são precisamente
os homens que transformam as circunstâncias e que o próprio educador deve ser
educado. 1.../. A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade

humana ou alteração de si próprio só pode ser apreendida e compreendida
racionalmente como práxis revolucionária.

Karl Marx

a essência da educação consiste em influenciar os homens a fim de que, frente às
novas alternativas da vida, reajam do modo socialmente desejado. Ora, este propósito

se realiza sempre - em parte - e isto contribui para manter a continuidade na
transformação da reprodução do ser social.

Gyõrg Lukács

A transformação social emancipadora radical requerida é inconcebível sem a
contribuição positiva mais ativa da educação no seu sentido amplo 1...[, E vice-versa:

a educação não pode funcionar suspensa no ar. Ela pode e deve ser articulada
adequadamente e redefinida constantemente no seu inter-relacionamento dialético

com as condições em mudança e as necessidades da transformação social
emancipadora progressiva. As duas têm êxito ou falham, sustêm-se ou caem juntas.
Cabe-nos a todos - todos, porque sabemos bem demais que "os educadores também

têm que ser educados" - a sua manutenção e não a sua queda. Os riscos são
demasiadamente elevados para se contemplar a hipótese de fracasso.

Istvá n Mészáros



RESUMO

o presente trabalho tem três objetivos fundamentais: a) expor a natureza e
especificidade da atividade educativa no âmbito da práxis social em geral; b) discutir
as mediações que operam entre a categoria do trabalho e a da educação na
perspectiva da ontologia marxiana/lukácsiana e c) recolocar, numa perspectiva
ontológica, o problema da função da educação frente aos imperativos da
transformação social. O arrimo teórico-metodológico é fornecido pelo materialismo
dialético e está desdobrado da seguinte forma: no primeiro capítulo procedemos à
exposição da categoria trabalho a partir principalmente do capítulo I do volume II da
"Ontologia do ser social" de Gy6rg Lukács. E onde procuramos deslindar os nexos
constitutivos desta categoria e demonstrar seu caráter fundante da forma de vida '
humana. Argumentamos ainda que o trabalho exige e põe em processo de gênese
complexos de atividades que já não têm a natureza por objeto, mas que se voltam
sobre o próprio homem/sociedade, porquanto trata-se de atividades ontologicamente
diferentes do próprio trabalho. No segundo capítulo caracterizamos a categoria da
reprodução social tendo por base o capítulo II do volume II da "Ontologia do ser
social" de Lukács. Interessou-nos fundamentalmente demonstrar que a reprodução
social se processa dinamicamente sobre a base de atividades objetivadoras, o trabalho
e a práxis em geral; por isto, ela se caracteriza como um incessante fluxo de criação
de novidades. As novidades assim engendradas são armazenadas em vetores
materiais como os instrumentos, a linguagem, as relações sociais, o conhecimento, a
arte, e são preservadas no curso da história. Cada nova geração e cada indivíduo têm
de apropriar-se dessa experiência acumulada como condição de sua inserção ativa e
produtiva na vida social. Porquanto, a apropriação da experiência passada aparece
como condição de possibilidade da articulação de respostas frente às necessidades
colocadas pela totalidade social no presente. Como os indivíduos sempre respondem
em circunstâncias novas colocadas pela reprodução social, aquilo que eles reproduzem
do passado é re-elaborado, é transformado, em função das demandas inéditas que se
apresentam em suas vidas. Nesse sentido, a reprodução social é uma dinâmica que
comporta dois movimentos que se interpenetram constantemente: a reprodução do já
adquirido e a produção do novo. Por isso ela só pode ser caracterizada como uma
dialética da continuidade na mudança e da mudança na continuidade. A educação,
enquanto complexo de atividades voltado para mediar a apropriação por cada
indivíduo daquilo que faz parte da experiência sócio-histórica dos homens, tem sua
gênese posta pela reprodução social. Este é o objeto do terceiro capítulo, onde
desdobramos a abordagem de Lukács e a de Leontiev e procuramos realizar uma
síntese destes dois autores. Com efeito, nossa argumentação é no sentido de mostrar
a necessidade que põe a gênese da educação, a função social deste complexo de
atividades, suas finalidades, seu sujeito e seu objeto. Baseado nisto, procuramos
demonstrar que a educação é fundada pelo trabalho, mas é ontologicamente diferente
deste. Nas considerações finais demonstramos que, enquanto atividade social que
medeia a apropriação - pelos indivíduos - da massa de conhecimentos, habilidades,
valores, reclamada pela sociedade, a educação é inerentemente ideológica e, como
tal, é afetada na sua forma e conteúdo pelo antagonismo de classes. Embora seja um
momento determinado pela dinâmica do conflito que se desenrola na sociedade, a
educação no sentido amplo e restrito constitui uma trincheira de disputa muito
significativa para os que lutamos pela emancipação humana.

Palavras-chave: Trabalho, Práxis social, Reprodução social, Educação



Abstract

The present work has three basic objectives: a) displays the nature and specific ways ofthe
educative activity in the scope of social "praxis" and in general; b) argue the mediations
that operate between the category of the work and the education in the perspective of the
ontology from Marx and Lukács and c) to replace, in an ontological perspective, the
problem of the function of education front to the imperatives of the social transformation.
The support theoretician-rnethodological is supplied by the dialectic materialism and it is
unfolded in the following form: in the first chapter we proceed to the exposition at the work
category from mainly the chapter I of volume Il of the "Ontology of the social being" of
Gyõrg Lukács. It is where we look for to define the constituent nexuses of this category and
demonstrate to its original character of the human being life formo We still argue that the
work demands and puts in complex genesis process of activities that already do not have
the nature as object, but turns over the man/society himself, inasmuch as one is about
activities ontologically different of the work itself. In the second chapter we characterize
the category of the social reproduction having for base the chapter 11 of volume II of the
"Ontology of the social being" of Lukács. We were basica1ly interested to demonstrate that
the social reproduction processes itself dynamically over the base of objective activities, the
work and the "praxis" in general; for this, ít characterizes itself as an incessant flow of
creation of new features, The new features produced are stored in material vectors as
instruments, the language, the social relations, the knowledge, the art, are preserved in the
course of history. Each new generation and each individual have to assume themselves of
this accumulated experience as condition of its active and productive insertion in the social
life. Inasmuch as, the appropriation of the last experience appears as condition of
possibility of the joint answers front to the necessities placed for the social totality in the
present. As the individuais always answer in new circumstances placed by the social
reproduction, what they reproduce from the past is re-elaborated; it is transformed, in
function of the unknown demands that present in their lives. In this meaning, the social
reproduction is a dynamics that holds two movements that interpenetrate themselves
constantly: the reproduction of the already acquired and the production of the new.
Therefore it only can be characterized as dialectic of the continuity in the change and the
change in continuity. The education, while complex of activities turned to mediate the
appropriation for each individual of that is part of the social-historical experience of men,
have their genesis placed for the social reproduction. This is the object of the third chapter,
where we unfold the boarding of Lukács and of Leontiev and we look for to do a synthesis
of these two authors. With effect, our argument is the meaning to show the necessity that
puts the genesis of the education, the social function of this complex of activities, its
purposes, its subject and its object. Based on this, we demonstrate that the education is
established by the work, but it is ontologically different. In the final considerations we
demonstrate that, while social activity that mediates the appropriation - for the individuais -
from the mass of knowledge, skills, values, complained by the society, the education is
inherently ideological and, such as, it is affected in its form and content for the antagonism
of classes. Although it is a determined moment by the dynamics of the conflict that uncurls
in the society, the education in the ample and restricted direction constitutes a trench of
very significant dispute for those who we fight for the human being emancipation.

Key word-: Work, Social "Práxis", Social reproduction, Education
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INTRODUÇÃO

1. O solo do problema investigado

No seu livro Escola e Democracia o Filósofo da Educação Professor Dermeval

Saviani sintetizou um acalourado debate que se arrastava no interior da teoria

educacional no Brasil desde meados dos anos 1970. Este debate, travado por

integrantes de várias linhas do pensamento social e educacional, centrava-se em

torno a questões fundamentais como a natureza e especificidade da categoria da

educação no âmbito da práxis social mais geral, bem como versava sobre a função

social deste importante complexo da atividade humana frente aos imperativos da

transformação social. Este debate operou um divisor de águas entre dois grupos de

concepções teóricas, como bem se lê na referida obra. De um lado, encontram-se as

concepções liberais de educação, claramente informadas pelo idealismo e pelo ideário

de continuidade das relações sociais dominantes na sociedade capitalista; de outro, se

posicionam as concepções que, partindo de uma crítica às relações sociais do

capitalismo, desenvolvem uma visão profundamente negativa do complexo da

educação em virtude da vinculação desta com a continuidade das ditas relações

sociais de dominação. Se do lado das teorias liberais a educação é arrancada de seus

condicionantes sociais e ganha poder extraordinário na redenção dos problemas

sociais, do outro vai-se para o polo oposto: trata-se de mostrar a função

essencialmente mantenedora da educação em face das determinações estruturais do

capitalismo, destituindo-a de qualquer positividade frente aos imperativos de

transformação estrutural da sociedade. Não por outro motivo o filósofo aludido

denominou as teorias do primeiro grupo de não-críticas e as do segundo grupo de

crítico-reprodutivistas.

Não é nossa intenção retomar toda esta discussão acerca das teorias liberais

e crítico-reprodutivistas, embora reconheçamos, com Ozir Tesser, que ela ainda é
carente de maiores aprofundamentos. Sem dúvida que uma revisita à teoria da escola

como aparelho ideológico de estado e à teoria da escola dualista tem muito a nos dizer.

sobre as formas recentes de rearticulação do domínio ideológico das classes

dominantes e o ataque do capital sobre as conquistas do trabalho nos países do centro

e da periferia capitalista. Não obstante, para os objetivos que temos em mente,

importa assinalar a postura teórico-metodológica empunhada por Saviani - e por um



grupo de seus colaboradores e ex-alunos - no interior desse debate, fundamentada

no materialismo dialético, cuja finalidade era elaborar um terceiro caminho que

superasse a bipolaridade instaurada pelas concepções assinaladas. Sobre esta base, o

autor faz avançar várias teses que no seu conjunto oferecem o esboço de uma

corrente pedagógica de marcante presença no ideário e na prática educacional

brasileira: a pedagogia histórico-crítica. Nesse sentido, já no seu polêmico e clássico

"Escola e democracia" enceta um vigoroso combate às teorias conservadoras da

educação tanto aquelas vinculadas à vertente tradicional-tecnicista, como àquelas que

faziam moda à época e ainda gozam de grande audiência na teoria e prática

educacional brasileira contemporânea: a pedagogia nova de claro viés pragmatista e .

psicologista. Com efeito, ele procura recuperar a função positiva da educação escolar,

entendendo-a como instituição voltada para a socialização do saber clássico;

argumenta que a especificidade da escola nas sociedades modernas condensa-se no

ensino/assimilação destes saberes; argumenta o quanto estes conteúdos são

imprescindíveis para a elevação da consciência fragmentária das massas

trabalhadoras à forma de consciência elaborada; enfrenta as tendências politicistas

que procuram inverter a ação pedagógica em ação política como forma de colocar os

processos escolares a favor da transformação social; demonstra que a universalização

da escola interessa aos trabalhadores e como esta instituição não é blindada contra as

idéias vinculadas aos interesses da transformação social; ensaia uma articulação das

notas de Marx sobre o método com o campo da pedagogia, elaborando lineamentos

gerais de um método dialético materialista de ensino; recupera a noção de educação

como mediação que opera no âmbito das relações sociais.

o conjunto destes elementos fornece importantes pistas para a elaboração de

uma concepção materialista dialética da atividade educativa, mas dado o caráter de

ocasião que os marca - muitos dos textos foram elaborados para serem proferidos

verbalmente e às vezes foram proferidos e depois transcritos - eles se apresentam de

maneira difusa. Sua estruturação num todo coerente carece de desdobramentos

teóricos mais profundos. É para responder a esta necessidade que o autor envida

esforços muito profícuos no sentido de expor a "natureza e especificidade da

educação" no âmbito da práxis social em geral num texto que leva este título,

publicado no livro "Pedagogia histórico-crítica". No texto, o autor procura expor o

conceito de educação derivando-o da categoria trabalho.

Ora, é precisamente neste ponto que a abordagem de Saviani exibe limites.

Com efeito, quando tenta extrair a educação do trabalho termina operando uma

homogeneização destas duas categorias, perdendo de vista precisamente as

mediações que as coneetam e as tornam heterogêneas uma em relação a outra. Ao

2



invés de tematizar estas mediações, prefere prosseguir um desdobramento puramente

formal para encontrar a diferença entre o trabalho e a educação depois de operar a

identidade destas categorias. Assim é que qualifica a educação e todas as outras

atividades que têm o homem/sociedade por objeto como trabalho não-material

diferentemente da atividade que realiza o intercâmbio do homem/sociedade com a

natureza, o trabalho material. Esta identificação de trabalho e educação realizada pelo

autor tem sido admitida sem ressalvas por pesquisadores muito significativos no

interior do pensamento educacional crítico, como Newton Duarte (2003) e Bete

Oliveira (1996).

Outro ponto que carece de sistematização no interior da pedagogia histórico-

crítica refere-se à categoria da reprodução social. Com efeito, esta tendência do

pensamento pedagógico brasileiro notabilizou-se pela crítica superadora que

direcionou às teorias crítico-reprodutivistas, abrindo importantes sendas para a

compreensão da positividade da educação frente aos imperativos da transformação

social. Porém, nesse ponto, a crítica parece suspensa no ar uma vez que não se

fundamenta numa sólida abordagem dialética da categoria da reprodução que ofereça

um contraponto conseqüente aos construtos teóricos de Bourdieu e Passeron,

Althuesser dentre outros. Em verdade, a saída encontrada não pode ultrapassar a

forma de um amálgama expresso em fórmulas do tipo a educação se presta à

reprodução, mas também à transformação; é como se se dissesse que a educação

reproduz o status quo dominante, pero no mucho. E tudo se passa como se

conservação e mudança, continuidade e descontinuidade, fossem elementos que se

relacionam externamente, quando na verdade trata-se de dois momentos de um

mesmo e único processo: o da reprodução social.

Estas lacunas têm inviabilizado o deslindamento adequado da categoria da

educação na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. A conseqüência disto é que a

corrente pedagógica tem se sustentado sobre a base de alguns postulados teóricos

assentados por Dermeval Saviani que não se encontram devidamente desenvolvidos.

Ainda quando as tentativas de apanhar o fenômeno educativo através das categorias

da mediação e da contradição, como fazem Guiomar Namo de Meio e Carlos Roberto

Jamyl Cury, colaboradores e ex-alunos de Saviani, as categorias da educação e da

reprodução social não aparecem devidamente tratadas, ainda que grande parte dos

esforços dos autores se concentre em combater o tratamento dado pelas teorias

crítico-reprodutivistas.

No entanto, hoje nos encontramos em condições mais favoráveis para realizar

este empreendimento em função das sendas abertas por dois trabalhos: um, de
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Newton Duarte, que se coloca abertamente no interior da corrente pedagógica

fundada por Savlanl: outro, do Professor Ivo Tonet, que não advoga filiação à corrente

pedagógica mas que traz inúmeras contribuições para aquilo que apontamos como

lacunas teóricas no interior dessa corrente. O primeiro, intitulado "A individualidade

para-si" trata de uma exploração das categorias objetivação, apropriação, alienação e

generidade humana para, sobre esta base, caracterizar o processo pelo qual a

individualidade se constitui e desenvolve no curso da história. Laborando com o mais

fino senso da concepção materialista dialética da história, o autor dá um contributo

inestimável aos que pesquisamos na área da educação sob a orientação do marxismo.

Por seu turno, em sua tese de doutorado intitulada "Educação, cidadania e

emancipação humana" Ivo Tonet empreende densa crítica da cidadania fundamentado

no legado marxiano, mostrando seu caráter essencialmente particularista, fundado no

domínio de classes. Contrapõe à cidadania a emancipação humana como uma

realização histórica urgente e possível colocada no horizonte das lutas encetadas pelo

conjunto das classes subalternas. Demonstra as condições de possibilidade da

realização desse projeto alternativo de sociedade sob o ponto de vista ontológico e

sócio-histórico para, depois, mostrar como a educação é uma categoria envolvida

desde o início na construção deste projeto. Assim, é chamado a laborar com o

conceito de educação, o que o faz utilizando-se, inclusive, dos progressos feitos por

Saviani. Estes dois trabalhos abrem sendas muito promissoras para a pesquisa sobre a

natureza do fenômeno educativo a partir da ontologia marxiana e, desta forma,

fornecem ao mesmo tempo o estímulo e o horizonte do estudo que apresentamos

adiante.

2. Caracterização do problema e a forma de exposição

Três questões norteiam o presente trabalho. A primeira refere-se à natureza e

especificidade da atividade educativa dentro da práxis social em gerali a segunda

concerne às relações que esta atividade mantém com o trabalho; e a terceira

pergunta pela função social da educação em face dos imperativos de transformação da

realidade. Estas questões estão expressas no título deste trabalho, porquanto elas

reenviam ao tratamento de três categorias fundamentais: o trabalho, a reprodução

social e a educação. Buscamos responder às questões assinaladas procedendo da

seguinte forma. No primeiro momento tratamos de caracterizar a esfera social do Ser,

demonstrando sua necessária ligação com a base natural e o seu ir além desta base.

Para tanto, partimos da demonstração daquela que é a categoria responsável pelo

intercâmbio do homem/sociedade com a natureza, o trabalho, e que, por isto, é o
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momento fundante da esfera social de ser. Este é o objeto do primeiro capítulo, onde

procuramos nos apropriar dos nexos fundamentais que constituem o trabalho a partir

da abordagem de Marx e principalmente do tratamento dado a esta categoria pelo

filósofo marxista húngaro Gyõrg Lukács na sua "Ontologia do ser social".

Começar a exposição pela categoria do trabalho é triplamente vantajoso para

os fins que almejamos alcançar. Primeiro porque, sendo o trabalho a atividade

responsável pela produção dos meios de existência do homem/sociedade, esta

categoria detém o estatuto de fator fundamental na gênese e desenvolvimento da

esfera social de ser. Com efeito, todas as outras categorias que compõem a forma de .

ser social - a linguagem, a educação, a política, o direito, por exemplo - pressupõem

a relação material do homem com a natureza que se realiza pelo trabalho. A análise,

pois, dos nexos constitutivos desta categoria fornece os fundamentos teóricos sobre

os quais podemos entender e caracterizar outras categorias que compõem o ser

social, no nosso caso específico a categoria da educação. Em segundo lugar, a análise

do trabalho põe às claras o sentido mais profundo de práxis, como uma atividade

consciente que arranca do que já existe novas formas de objetividade, ou, como é de

costume afirmar, uma atividade que transforma a realidade. O caráter essencialmente

ativo do comportamento do homem para com seu ambiente natural e social é

cristalinamente verificável no escopo do trabalho. A reta compreensão disto é

imprescindível para o entendimento da educação como uma atividade que medeia a

apropriação ativa pelos indivíduos singulares da cultura produzida pela sociedade

como um todo. Em terceiro lugar, a análise do trabalho demonstrará que ele só pode

se efetivar mediado por um conjunto de relações sociais baseadas em atividades

finalistas que já não têm a natureza por objeto, mas os próprios homens. Assim, o

trabalho implica no surgimento e desenvolvimento de um conjunto cada vez mais

amplo de outras atividades que, tendo-o por fundamento e modelo, são

ontologicamente diferentes dele. É aqui que se abre a possibilidade do entendimento

da especificidade da educação na sua relação mediata com a esfera da produção

material da vida.

Sobre a base das aquisições teóricas auferidas no primeiro capítulo,

procedemos à caracterização mais ampla da forma de ser social através da exploração

da categoria da reprodução social na Ontologia de Lukács. Se, na exposição sobre o

trabalho ficou claro que a atividade característica do homem é criadora, é uma

atividade objetivadora, então a reprodução do ser social só pode caracterizar-se pela

incessante produção de novidades. Quer-se dizer que a reprodução social se processa

como síntese das várias atividades desenvolvidas pelos homens no trabalho e na

práxis social em geral; como todas estas atividades resultam na criação de novas
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objetividades, novas circunstâncias, então a reprodução da totalidade social só pode

se caracterizar como um fluxo cuja continuidade radica precisamente na produção de

novas formas de objetividade. A continuidade não se estilhaça no fluxo das mudanças

precisamente porque a práxis social põe em ser vetores materiais que armazenam e

fixam a experiência humana; este é o caso dos instrumentos, da linguagem, das

relações sociais e dos vários complexos da atividade humana como a educação, a

moral, a política, o direito, etc. A experiência assim acumulada têm que ser

reproduzida na consciência dos indivíduos que, através de seus atos, processam-na,

dinamizam-na e fazem-na prosseguir à frente. Desta forma a continuidade no interior

da reprodução social caracteriza-se pelo entrecruzamento contínuo entre o já

acumulado no fluxo da experiência passada e as novidades que emergem das decisões

objetivamente operadas pelos indivíduos na sua práxis social. A educação constitui um

momento fundamental dessa dinâmica.

A continuidade no interior da reprodução social só é possível na medida em

que os indivíduos se apropriam da experiência acumulada no passado e generalizada

sobre a forma de conhecimentos, habilidades, normas de conduta social etc. e

reproduzem-na nos seus atos cotidianos. O complexo de atividades que medeia esta

apropriação pelos indivíduos constitui a educação. É desta categoria que nos

ocupamos no terceiro capítulo, onde procuramos caracterizá-Ia a partir da sua função

social e dos nexos que a constituem: seu sujeito, seu objeto, suas finalidades e meios.

Ao final procede-se a uma demonstração sintética das diferenças ontológicas entre a

atividade educativa e a atividade do trabalho, quando encetamos um diálogo crítico

com o precursor da Pedagogia Histórico-Crítica, o filósofo Dermeval Saviani, com o fim

de discutir e fornecer pistas para a superação dos limites acima aludidos.

Nas considerações finais desenvolvemos um aspecto que fora sugerido no

corpo do trabalho, mas que ficou sem o devido tratamento: o caráter inerentemente

ideológico da educação e a relação entre este complexo da atividade humana e o

conflito que se desenrola entre as classes sociais. O objetivo maior aqui é colocar as

bases teóricas para um reto entendimento da função social da educação frente aos

imperativos da transformação social. Por isto argumentamos em favor da tese de que

educação não é o momento predominante no desencadear das transformações sociais,

nem tampouco é um fator que se mantém inerte neste processo sendo convocado

apenas post festum para colher os frutos da revolução e dar seu contributo para a

construção da sociedade e do homem emancipados. Em verdade, ela é um momento

determinado, mas muito ativo, da práxis revolucionária das forças que personificam o

trabalho.

6



3. Advertências necessárias

Três advertências devem ser feitas quanto ao material, ao recorte e ao

referencial teórico utilizado. A primeira refere-se ao fato de que na exploração dos

capítulos I e II do volume II da Ontologia de Lukács utilizamos uma tradução, até

onde sabemos, feita da edição italiana da obra do filósofo húngaro e para uso pessoal

dos tradutores. A tradução do capítulo I, que trata do trabalho, foi feita pelo Professor

Ivo Tonet e a do II, que trata da reprodução social, foi levada a cabo pelo Professor

Sérgio Lessa, ambos da Universidade Federal de Alagoas. O fato das traduções não

terem sido feitas com o fim de publicação e, portanto, carecerem de rigorosa revisão, .

pode propiciar alguma dissonância pontual com os originais, mas certamente nada que

possa comprometer as categorias assimiladas no presente trabalho.

Em segundo lugar, deve-se ter presente que a apropriação que fizemos

destes dois capítulos da Ontologia de Lukács obedeceu a um recorte preciso, vinculado

aos objetivos que tínhamos em mente: deslindar os nexos do trabalho e da

reprodução social que mais diretamente se vinculam à categoria da educação. Por

isto, a apropriação não acompanha os capítulos na sua inteireza, embora tenhamos

primado pela reprodução mais fiel das categorias obedecendo à arquitetônica do

próprio texto examinado.

Em terceiro lugar devemos delimitar a razão por que utilizamos parte da obra

do psicólogo Alexis Leontiev no capítulo em que tratamos da educação se, como se

verifica facilmente, este autor não figura entre os referenciais adotados no primeiro e

segundo capítulos. Esta escolha deve-se ao fato que é praticamente impossível

elaborar uma caracterização da atividade educativa, assentando a necessidade que a

põe em gênese, a sua função social, o seu caráter de atividade finalista, seu sujeito e

seu objeto, a partir das parcas indicações deixadas pelo filósofo húngaro no capítulo

sobre a reprodução. No que pese as grandes possibilidades de tematização da

educação a partir do universo categorial deste capítulo da sua Ontologia,

possibilidades que aqui aproveitamos apenas parcialmente, o autor não oferece um

tratamento mais sistemático do fenômeno educativo. Este tratamento encontramos

em Leontiev cujo norte teórico-metodológico coaduna-se perfeitamente, neste

particular, com o de Lukács. Até onde conseguimos perceber não há contradições

entre a abordagem de Lukács sobre o fenômeno da reprodução social e a de Leontiev

sobre a categoria da educação. Por isto, resolvemos incorporar o construto do famoso

psicólogo russo, cuja obra mereceria maior atenção por parte dos que lidamos com o

fenômeno educativo numa perspectiva emancipatória.
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CAPÍTULO I

TRABALHO COMO FUNDAMENTO DO SER SOCIAL

Três objetivos norteiam o presente capítulo. O primeiro procura demonstrar que o

trabalho é a categoria intermediária entre o homem/sociedade e a natureza que

responde pela reprodução da vida humana. Trata-se, portanto, de uma eterna

necessidade da existência humana. O segundo trata de uma análise interna desta

categoria, onde se procede à descrição dos nexos fundamentais que a estruturam.

Sobre estes fundamentos, adentramos ao terceiro objetivo que se direciona à

explicitação da relação entre o trabalho e o conjunto das outras atividades que

compõem a práxis social em geral. Os fundamentos assim adquiridos nos permitem

avançar até a categoria da reprodução social, no segundo capítulo, e a da educação,

no terceiro capítulo.

1.1 Trabalho como relação do homem com a natureza

O homem é, antes de mais, um ser vivo. Como tal, ele tem de retirar da

natureza os elementos necessários à sua existência. E ele o faz interagindo com ela.

Esta é também a condição de existência dos animais. Com efeito, todos os seres vivos

desenvolvem alguma forma de interação com o meio, senão eles morrem. O que, de

fato, diferencia as várias espécies vivas é o caráter desta interação, é o caráter da

atividade através da qual trocam substância com o meio. Marx (1993: 164) se

pronunciou sobre isto afirmando que no "tipo de atividade vital reside todo o caráter

de uma espécie."

A espécie humana se distingue das demais espécies vivas porque sua

atividade vital é consciente, porquanto através dela o homem transforma ativamente

a realidade exterior adequando-a aos sues carecimentos, ao invés de apenas adaptar-

se às circunstâncias do meio, como o fazem os animais. A atividade vital humana, isto

é aquela que realiza seu metabolismo com a natureza e garante sua reprodução como

ser vivo, é o trabalho. Marx (1996: 202) assim a definiu:

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a
natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona,
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de
seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos
da natureza, imprimindo-Ihes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria
natureza. Desenvolve as potencial idades nela adormecidas e submete ao seu
domínio o jogo das forças naturais. / .../ Uma aranha executa operações
semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir .
sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele
figura na mente sua construção antes de transformá-Ia em realidade. No fim do



processodo trabalho apareceum resultado que já existia antes idealmentena
imaginaçãodo trabalhador. Ele não transforma apenaso material sobre o qual
opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientementeem mira, o
qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de
subordinarsuavontade.

Analisemos esta citação. Depreende-se dela que o trabalho é a atividade

através da qual o homem troca substâncias com a natureza. Nesse sentido podemos

chamá-Ia de atividade vital, porque responsável pela reprodução da vida humana.

Esta atividade realiza o intercâmbio do homem com a natureza de forma determinada:

através dela o homem regula e controla este intercâmbio, apropria-se dos recursos da

natureza fazendo deles suas próprias forças, imprimindo-Ihes forma útil à vida

humana. Desta forma o homem modifica a natureza externa ao passo que modifica

sua própria natureza porque, no decurso da atividade, põe em movimento as forças

naturais do seu corpo, desenvolvendo nelas as potências que se encontravam

adormecidas. De onde devém o princípio regulador de todo este processo?

Exatamente do fato que o homem figura na mente aquilo que quer construir antes de

transformá-Io em realidade. Conseqüentemente, pelo trabalho, o homem não

transforma apenas o material sobre o qual opera, mas imprime nele o projeto que

tinha conscientemente em mira. Isto quer dizer que o objeto surgido a partir do ato de

trabalho não é apenas uma forma diferente, um desdobramento, do que já existia

antes, mas isto sim, é algo radicalmente novo porque expressa uma síntese do projeto

idealizado pelo homem e da matéria pré-existente.

Por seu turno, também a natureza interna do homem é engastada nesse

processo de transformação porque, no decurso do trabalho, o homem experimenta

suas forças, põe-nas em prova prática, com o que faz desabrochar nelas as potências

que se encontravam adormecidas. Por este meio, ele se apropria de suas próprias

forças, movimentos, impulsos instintivos, submetendo-os ao projeto figurado na

mente. Com efeito, o projeto idealizado não somente regula e controla a atividade

externa do homem para com a natureza circundante, mas constitui a lei determinante

do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. Desta feita, o

processo de trabalho faz surgir daquilo que já existe na natureza interna do homem

algo qualitativamente novo.

Estes desdobramentos nos autorizam a dizer que o trabalho é uma atividade

que cria o novo a partir do já existente, fazendo emergir uma esfera de ser

ontologicamente diferente da inorgânica e da orgânica, a esfera social. O trabalho

marca, pois, o salto da esfera natural à social. Com efeito, a esfera inorgânica repousa

sobre um movimento que, através de mutações físico-químicas, opera transformações

nos objetos dando origem a outro objeto diferente. Na esfera orgânica, a reprodução

da vida caracteriza-se pela adaptação do organismo às mutações do meio. Esta
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adaptação se processa nos indivíduos, mas somente enquanto a estrutura genética

atribuída pela espécie é capaz de incorporá-Ias em si mesma. Por conseqüência,

mesmo naqueles animais que apresentam uma elástica capacidade de adaptação, o

que marca sua forma de ser é sempre a reprodução da mesma estrutura genética, do

mesmo modo de vida. Diferentemente, na esfera social, uma vez inserido o trabalho

como atividade que responde às necessidades do homem, este processo ganha nova

legalidade: aqui a reprodução da vida se processa pela constante produção do novo.

Isto quer dizer que ao invés de uma atividade que adapta o organismo ao meio, temos

uma atividade que transforma o meio para adequá-Io às necessidadesdo homem.

Se tomarmos em conta a citação de Marx, veremos que toda novidade

característica da esfera social reside no tipo de sua atividade vital, porquanto ela se

estrutura sobre a base de dois momentos distintos: a prévia-ideação ou teleologia e a

realidade pré-existente ou causalidade. No decurso da atividade, estes dois momentos

se sintetizam, dando origem a novas formas de objetividade tanto do lado do mundo

exterior como no sujeito que trabalha. E é esta incessante e sempre renovada

produção do novo que caracteriza o ser social do homem. O trabalho é, pois, uma

atividade pela qual uma finalidade posta idealmente fecunda a materialidade pré-

existente, a causalidade, fazendo surgir dela algo completamente novo. Por sua

natureza, este é um processo de objetivação. A análise destas categorias dar-nos-é

uma compreensão da estrutura interna do trabalho e nos capacita a prosseguir

adiante na busca da natureza do ato educativo e dos seus nexos com o trabalho.

1.2 Teleologia, causalidade e objetivação

A compreensão adequada do trabalho como atividade teleológica exige uma

delimitação precisa do lugar em que surge e opera a teleologia. Lukács adverte que,

diferentemente de Aristóteles e Hegel, em Marx "fora do trabalho (da práxis humana),

não há qualquer teleologia." Portanto, "O trabalho não é uma das muitas formas

fenomênicas da teleologia em geral, mas o único lugar onde se pode demonstrar

ontologicamente a presença de um verdadeiro por teleológico como momento efetivo

da realidade material." (1981: 23). Isto implica no reconhecimento de que toda forma

de objetividade (natural ou social) que existe fora do trabalho e da práxishumana

constitui uma causalidade: "é um princípio de automovimento que repousa sobre si

mesmo e que mantém este caráter mesmo quando uma série causal tenha o seu

ponto de partida num ato de consciência". (Lukács, 1981: 20). Desta forma, a

causalidade engloba todos os entes naturais que existem independentemente do

homem; envolve todos os objetos criados pelo trabalho, isto é o conjunto das criações
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que resultam da ação do homem sobre a natureza; envolve também o conjunto de

relações e forças que o homem põe em ser na práxis social. Se considerarmos a

história humana como este conjunto de objetos e forças sociais engendrados pelo

trabalho e pela práxis social dos homens, logo veremos que ela também exibe um

caráter causal. Portanto, não há lugar na teoria de Marx e Lukács para a tese de que a

história é teleologicamente guiada, tampouco os processos naturals.!

Em sentido cronológico, podemos dizer que a natureza é anterior ao próprio

homem e, conseqüentemente, também o é em relação ao trabalho e à práxis social.

Conseqüentemente, o ato de pôr teleologia é um produto tardio do desenvolvimento

da matéria. Isto em nada diminui seu estatuto de força material porque é

precisamente pelo concurso de atos teleológicos, presentes primariamente no

trabalho, que o homem pode intervir na causalidade, combinar suas propriedades e,

por esta via, fazer brotar do que já existe objetos, relações, forças, completamente

inéditas. Com efeito, as novidades assim surgidas jamais poderiam brotar do princípio

de auto-movimento que caracteriza a causalidade. Nessesentido, conclui Lukács:

1..,/ o fato de que Marx limite, com exatidão e rigor, a teleologia ao trabalho (à
práxis social), eliminando-a de todos os outros modos do ser, de modo nenhum
restringe o seu significado; pelo contrário, a sua importância se torna tanto
maior quanto mais se toma consciência de que o mais alto grau do ser que
conhecemos, o social, se constitui como grau específico, se eleva a partir do
grau em que está. baseada a sua existência, o da vida orgânica, e se torna uma
nova espécie autônoma de ser, somente porque há nele este operar real do ato
teleológico. Só é lícito falar do ser social quando tivermos compreendido que a
sua gênese, o seu distinguir-se da sua própria base, o processo de tornar-se -
algo autônomo, se baseiam no trabalho, isto é, na continuada realização de
posições teleológicas. (1981: 23-24).

Note-se que a mediação entre a posição teleológica e os novos objetos que

caracterizam o mundo dos homens se efetiva pela continuada realização de posições

teleológicas. A objetivação é este movimento pelo qual o homem realiza uma posição

teleológica, imprimindo-a num objeto. Nas palavras de Marx, ao final deste processo,

"O trabalho está incorporado ao objeto sobre que atuou. Concretizou-se e a matéria

está trabalhada. O que se manifestava em movimento, do lado do trabalhador, se

revela agora qualidade fixa, na forma de ser, do lado do produto. Ele teceu e o

produto é um tecido." (Marx, 1996: 205). É deste processo que emergem as

novidades que marcam e especificam o mundo humano. Porém, deve-se ter claro que

o caráter de novidade das objetivações humanas - e isto é válido para toda e

qualquer objetivação, embora aqui nos' refiramos apenas à esfera do trabalho - não

significa que as propriedades da matéria natural hajam sido obliteradas, eliminadas. A

objetivação significa, isto sim, que as propriedades inerentes à matéria natural foram
'.

combinadas, foram inseridas em novas relações, foram postas de acordo com o

projeto idealizado. Por esta via, as propriedades inerentes à matéria natural dão

origem a funções e modos de operar para os quais não estavam destinadas em si
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mesmas.f Em outras palavras, a objetivação opera uma síntese de teleologia e

causalidade, tanto do ponto de vista do processo de trabalho como do objeto criado,

dando origem a uma nova forma de objetividade: a causalidade posta. Mas quer isto

dizer que há uma identidade entre sujeito e objeto, entre teleologia e causalidade?

Sérgio Lessa afirma a este respeito que

o seu "ser-posto" [da causalidade] não implica a eliminação da objetividade
primária do ser e sua conversão em subjetividade. Pelo contrário, o caráter
posto expressaa mediaçãopela qual a objetividade primária do ser se subordina
a dadas posiçõesteleológicas, as quais têm o poder de articular as propriedades
da naturezaem novasformas e relações,dandoorigem a uma novaobjetividade
(o mundo dos homens); mas tendo também o limite de não poder alterar o
caráter ontologicamente primário do ser. A causalidade posta, portanto,
continua a ser causalidade,não se transformando em teleologia - todavia, por
ser causalidadeposta, está articulada a uma nova malha causalcuja origem é
necessariamentea atividade teleologicamenteorientada. (2002: 74).

Entendamos: a causalidade posta só pode surgir como resultado da atividade

teleologicamente orientada; ela tem sua origem precisamente nesta atividade. Mas na

sua condição de ser-posto, mantém aquelas propriedades que constituíam sua

objetividade primária e que foram articuladas em novas relações, dando origem a uma

nova objetividade. Na objetivação, não se perdem as propriedades imanentes da

causalidade nem tampouco seu caráter objetivo, porquanto na causalidade posta a

diferença fundamental entre subjetividade e objetividade se mantém.

Aqui é necessário pelo menos assinalar que o caráter objetivador do trabalho

comparece em todas as atividades que compõem a práxis social. Por conseqüência, o

conjunto de relações sociais trançadas pelos homens e os produtos destas relações -

idéias, valores, conhecimento, ideologia etc. - confrontam-se com os indivíduos como

uma realidade tão objetiva quanto os produtos do trabalho. Mais adiante trataremos

das diferenças ontológicas de uma causalidade posta no intercâmbio com a natureza e

uma causalidade posta pela ação recíproca dos homens, uns sobre os outros. O

registro aqui se presta a realçar que a dinâmica social exibe um claro caráter causal

no confronto com as posições teleológicas dos indivíduos singulares. E se as relações

que põem a totalidade social em movimento têm como médium precisamente a

consciência dos indivíduos, é necessário notar que elas se apresentam como leis

objetivas que fornecem o solo e as possibilidades dos atos singulares. Neste sentido,

elas não dependem da vontade do indivíduo tomado isoladamente. Mais adiante

trataremos deste assunto de forma mais detida.

Por enquanto, temos de analisar a teleologia a partir de seu próprio interior

porque aqui se revelarão elementos essenciais ao entendimento do estatuto ontológico

da educação.
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1.2.1 Teleologia: fim, meios e reflexo

Seguindo Nicolai Hartman, Lukács dividiu a teleologia em dois momentos: a

posição do fim e a busca dos meios para efetivação da finalidade. Esta divisão não

trata de mero recurso lógico, mas da própria forma de como se estrutura o processo

de objetivação. Isto é plasticamente visível na estrutura do trabalho. Com efeito, a

posição de uma finalidade na consciência implica imediatamente que o homem pense

o como realizá-Ia praticamente. Em outras palavras, o homem tem de encontrar os

meios, isto é, escolher os materiais mais adequados para a realização da finalidade.

Portanto, pensar o como implica, dentre outras coisas, que a consciência se dirija ao

objeto procurando descobrir aquelas suas propriedades que pode ser os móveis

materiais da realização da finalidade. Então, a busca dos meios, enquanto momento

do pôr teleológico desencadeado no interior de um processo de objetivação, consiste

nisto: na apropriação pela consciência das propriedades, forças e formas de

movimento do objeto. Para Lukács (1981: 25-26) "a busca dos meios para realizar o

fim não pode deixar de implicar um conhecimento objetivo do sistema causal dos

objetos e dos processos cujo movimento pode levar a alcançar o fim posto." Nesse

sentido, esta busca tem dupla função: "de um lado evidenciar aquilo que governa os

objetos em questão independentemente de toda consciência; de outro lado, descobrir

neles aquelas novas conexões, aquelas novas possíveis funções que, quando postas

em movimento, tornam efetivável o fim teleologicamente posto." (Idem.: 26).

Tomado um ato de trabalho no seu isolamento, a busca dos meios aparece

como um momento subordinado à posição do fim. De fato, o homem coloca finalidade

em função da necessidade que urge e para respondê-Ia tem buscar os materiais e as

formas de operação mais adequados. Consequentemente, esta busca aparece como

um momento preparatório do próprio ato de intervenção sobre o meio natural para

realizar o fim e, assim, responder à necessidade. Todavia, é na busca dos meios que o

homem escolhe os materiais segundo o conhecimento de suas propriedades; também

é no decurso dessa busca que ele estabelece as melhores formas de atuar sobre tais

materiais. Com efeito, os conhecimentos assim adquiridos sobre a matéria natural e

sobre o método de operação se cristalizam nos instrumentos de trabalho. É esta

fixação objetiva dos conhecimentos adquiridos no decurso da busca dos meios, vale

dizer este tornar-se independente da consciência que o engendrou, que garante a sua

generalização para outros atos singulares de trabalho e para as gerações futuras. Com

isto, os instrumentos se revelam como móveis materiais que conservam através do

tempo aquilo que foi conquistado em termos do saber fazer e do conhecimento
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abstrato das propriedades inerentes à natureza. A técnica e a ciência têm, portanto,

na busca dos meios o seu momento de gênese.

Nesse sentido, tomado o processo de desenvolvimento do trabalho através da

história, ver-se-é que a busca dos meios assume preponderância sobre os fins. Isto

porque ela constitui o momento em que as formas de movimento da natureza são

exploradas e elevadas ao nível do conhecimento abstrato e da generalização. Uma vez

que o saber fazer e os conhecimentos das leis naturais se cristalizam nos

instrumentos, estes passam a ser o veículo material da continuidade dos progressos

obtidos, bem como a base para os progressos futuros do trabalho. Nesses termos é

que se pode afirmar, em conformidade com Lukács (1981: 29), que ocorre "uma certa

inversão nesta relação [entre fins e meios], que, não sendo certamente absoluta e

total é, mesmo assim, de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade e

da humanidade." E conclui afirmando:

Uma vez que a pesquisa da natureza, indispensável ao trabalho, está, antes de
tudo, concentrada na preparação dos meios, são estes o principal instrumento
de garantia social de que os resultados dos processos de trabalho permaneçam
fixados, que haja uma continuidade na experiência de trabalho e especialmente
que haja um desenvolvimento ulterior. E por isso que o conhecimento mais
adequado que fundamenta os meios (utensílios, etc.) é, muitas vezes, para o ser
social, mais importante do que a satisfação daquela necessidade (finalidade).

É importante realçar essa ligação entre ciência e o intercâmbio do homem

com a natureza porque ela põe às claras o fato de no trabalho já aparecer o germe de

complexos de atividade que, no seu desenvolvimento ulterior, vão se distanciando da

produção material da vida a ponto de - sob um olhar imediato - não se enxergarem

mais os liames que os conectam. De fato, não só a ciência e a técnica, mas um

conjunto de outras atividades que surgem como momento preparatório do trabalho,

inclusive a educação, vão se expandindo pari passu ao desenvolvimento do próprio

trabalho. Neste processo de expansão, estas atividades vão se tornando campos

exclusivos cuja forma de ser e as mudanças que sofrem já não derivam diretamente

da esfera do trabalho. Com o desenvolvimento social, elas assumem uma autonomia

relativa no seu confronto com o momento originário (trabalho), isto é sua relação com

o trabalho é cada vez mais realizada por uma extensa e densa cadeia de mediações.

Autonomia relativa tem aqui um sentido bem específico: no caso do conhecimento

orientado para a natureza, ainda que assuma preponderância sobre as finalidades no

fluxo da história humana, isto não significa que ele seja neutro em relação às

necessidades e finalidades humano-sociais. Ao contrário, a ciência - em que pese sua

relativa autonomia - é engastada na reprodução social e responde àquelas

necessidades colocadas por esta processualidade. Por isso o aparato científico não

pode ser entendido sem conexão com os interesses, as finalidades que movimentam e

orientam a produção econômica nem nos primórdios - quando ainda aparece
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claramente como momento preparatório do trabalho - tampouco no curso do seu

desenvolvimento ulterior.

Fizemos este excurso com o fim de mostrar, acompanhando o raciocínio de

Lukács, o quanto o trabalho implica no surgimento de complexos sociais muito

heterogêneos em relação a si mesmo. Isto se fez necessário porque é nosso objetivo

extrair a educação do âmbito do trabalho, razão porque é instrutivo entender já aqui,

através do caso da ciência, como isto se processa. Agora devemos voltar ao que nos

interessa mais diretamente, isto é ao problema da apropriação espiritual dos objetos

externos como necessidade do trabalho.

Vimos que a busca dos meios conduz a uma apropriação espiritual do objeto e

que esta é mesmo uma necessidade interna do processo que realiza a síntese de

teleologia e causalidade, a objetivação. Se ocorrer erro nesta apropriação, e a

depender do caráter e gravidade deste erro, os nexos causais "sequer podem chegar a

ser postos, em sentido ontológico" continuando "a operar de modo natural", em

virtude do que "a posição teleológica se suprime por si mesma, uma vez que, não

sendo realizável, se reduz a um fato de consciência devido à impotência diante da

natureza." (Lukács, 1981: 27). Esta apropriação da legalidade causal dos objetos pela

consciência toma a forma de reflexo. Dados os preconceitos e os mal-usos

relacionados a esta categoria, é necessário delimitar o pensamento do filósofo

húngaro a respeito dela.

O ponto crucial a considerar na análise lukácsiana do reflexo refere-se à tese

segundo a qual a heterogeneidade entre teleologia e causalidade, entre sujeito e

objeto, posta pelo trabalho, se repõe como "fundamento ontológico da práxis social e

até do ser social no seu conjunto." (Idem.: 36). Com efeito, ela se reproduz também

no ato de refletir os objetos externos. Por conseqüência, nem de longe lukács

concebe o reflexo como submissão da subjetividade ao objeto, nem tarnpouco como

cancelamento da objetividade causal; o reflexo é, isto sim, uma atividade da

consciência que tem de apropriar-se da malha causal dos objetos externos de modo

tal que reproduz a heterogeneidade irreprimível entre sujeito e objeto. Delimitado este

ponto, passemos à argumentação do autor. Ele parte da afirmativa de que os atos

heterogêneos que fundamentam o mundo dos homens são "de um lado, o reflexo

mais exato possível da realidade considerada e, de outro lado, o correlato pôr aquelas

cadeias causais / .. ./ indispensáveis para efetivar a posição teleológica." (Idem.: 36). E

prossegue no mesmo parágrafo:

Iniciando, então, a nossa análise do reflexo, imediatamente encontramos a
precisa separação que existe entre objetos, que existem independentemente do
sujeito, e sujeitos, que podem reproduzi-Ios de modo mais ou menos correto
mediante atos de consciência, que podem apropriar-se deles espiritualmente.
(Idem.: 36-37).
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Colocada a tese é mister cobrar do autor a sua demonstração. Numa palavra:

trata-se de entender quais as mediações que operam a passagem do reflexo mais

exato da realidade ao ato de pôr as séries causais, bem como a passagem das séries

causais à condição de reflexo, sem que isto opere nenhuma identidade entre estes

momentos. Começaremos demonstrando os argumentos do autor sobre as mediações

pelas quais as séries causais são apropriadas ativamente pela consciência.

O primeiro movimento do autor é no sentido de delimitar a tese de que a

busca dos meios implica na apropriação espiritual do sistema causal do objeto. Assim

diz ele:

É preciso, porém, delimitar dialeticamente isto que afirmamos para que, dado o
exagero, não se converta em algo não verdadeiro. Uma vez que todo objeto
natural, todo processo natural tem uma infinidade intensiva de propriedades, de
inter-relações com o mundo que o circunda, etc., o que dissemos só se refere
àqueles momentos da infinidade intensiva que, dada a sua posição teleológica,
tem uma importância positiva ou negativa. Se para trabalhar fosse necessário
um conhecimento mesmo que somente aproximado desta infinidade intensiva
em si, o trabalho jamais poderia ter surgido nas fases iniciais da observação da
natureza (quando não havia um conhecimento no sentido consciente). (Idem.:
27-28)

Depreende-se que a apropriação espiritual a que se refere Lukács não

significa que a consciência consiga ou tenha de capturar todas as propriedades, forças

e movimentos do objeto e, ainda mais, todas as conexões do objeto com a natureza

circundante. Apanhar o sistema causal do objeto quer dizer capturar alguns dos

momentos da infinidade intensiva que o constitui, ou, sendo mais preciso, apropriar-se

daquelas propriedades que representam as possibilidades e os limites materiais da

objetivação da posição teleológica. Numa palavra, a consciência tem de capturar no

próprio objeto aquelas propriedades que podem ser móveis de realização da finalidade

e aquelas que se opõem à efetivação desta. Conseqüentemente, mesmo sob o jugo da

necessidade de correspondência com o em-si do objeto, esse conhecimento que brota

no interior da objetivação não domina a totalidade intensiva que constitui todo objeto

natural." Já por este motivo não é correto falar de uma identidade entre reflexo e

objeto externo.

O segundo argumento refere-se a que a realidade externa não salta para

dentro da consciência com toda sua malha determinativa, mas a subjetividade é que

opera uma reprodução da realidade no plano da consciência. O reflexo é esta

reprodução ativa operada pela subjetividade que, como tal, realiza um distanciamento

do objeto ao invés de uma identidade. Este distanciamento "tem como resultado que

as reproduções jamais possam ser cópias fotográficas mecanicamente, fiéis da

realidade. Elas são sempre determinadas pelas finalidades, vale dizer, em termos

genéricos, pela reprodução social da vida, na sua origem pelo trabalho." (Idem.: 39).

Aqui é o próprio impulso para o conhecimento do objeto que é informado pela posição
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teleológica. Ora se se leva em conta que toda posição teleológica vincula-se a uma

necessidade colocada pela sociedade ou pelo grau de ser ao qual o indivíduo pertence,

conclui-se que o conhecimento é determinado socialmente. Para Sérgio Lessa, isto

significa que "se na imediaticidade de cada ato de reflexão 'o reflexo é determinado

por seu objeto', não menos verdadeiro é que esse ato de reflexão é uma atividade

te/eologicamente orientada." E acrescenta:

Ainda que espontâneo em sua origem, este impulso em direção ao real não
apenas alcança um ser-para-si cada vez mais desenvolvido com o avanço da
sociabilidade,mas também é ele próprio cada vez mais intensamente posto de
forma teleológica.A teleologia operante nessecomplexo, por isso,sempre influi,
por vezes de forma decisiva, sobre a inserção do conteúdo imediatamente
refletido na totalidade dos conhecimentosjá adquiridos.

E à guisa de exemplo, cita na seqüência:

A queda livre dos corpos, que na imediaticidadede cada reflexãoteve sempre o
mesmo conteúdo, pôde ser compreendidadas formas as mais diversasao longo
da história. Isso todavia não significa que a objetividade da queda livre dos
corpos seja de algum modo "relativa", seja de algum modo constructo da
subjetividade humana. Pelo contrário, apenas porque a subjetividade precisa
capturar determinações do ser-precisamente-assim existente, e o reflexo
correspondea essa necessidade,pôde a consciência,em diferentes momentos
históricos e imersa em distintas relaçõessociais, construir hipótesesdistintas e
tendencialmente cada vez mais próximas do real de um fato objetivamente
existente. (Lessa, 2002: 100).

A determinação social do reflexo, ou se quisermos a vinculação do

conhecimento a determinados interesses, constitui outro importante elemento daquela

diferença ontológica entre o reflexo e o objeto refletido. Com o surgimento das

sociedades de classes esta determinação assume uma forma plasticamente visível:

doravante o reflexo do real se processa mediado pelas ideologias que expressam os

interesses de cada classe particular. Nestas circunstâncias, os processos gnosiológicos

são profundamente influenciados pelo conflito de interesses existentes na sociedade.

Mais uma vez o que está em tela é o fato de que a subjetividade se apropria

ativamente da realidade exterior.

O terceiro e mais contundente argumento de Lukács afirma que a reprodução

operada pela subjetividade constitui uma nova forma de objetividade, heterogênea em

relação à própria realidade exterior. Diz o autor:

No reflexo da realidade a reprodução se destaca da realidade reproduzida,
coagulando-senuma "realidade" própria da consciência.Pusemosentre aspasa
palavra realidade porque, na consciência,ela é apenas reproduzida; nasceuma
nova forma de objetividade, mas não uma realidade, e - exatamente em
sentido ontológico - não é possívelque a reproduçãoseja da mesma natureza
daquilo que ela reproduze muito menos idêntica a ela. (Lukács, 1981: 38).

Nesse ponto é necessário cobrar do autor que qualifique, com a máxima

precisão, o caráter, a natureza dessa nova forma de objetividade que ele diz não ser

uma realidade. Com efeito, se o reflexo não é uma realidade como pode ser móvel do

pôr as séries causais no interior da objetivação? Ademais, se não é uma realidade

como pode ser uma objetividade? De que Lukács está falando? Ao procurar qualificar
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esta nova forma de objetividade o filósofo húngaro lança mão de mediações assaz

confusas e até mesmo, como quer Sérgio Lessa, incompatíveis com a estrutura geral

de sua ontologia. Referimo-nos à idéia do reflexo como não-ser, como contrário a todo

ser, idéia que entra em contradição com a tese até então defendida de que a

teleologia, e no seu interior o reflexo, tem força material na forma de ser social. Ora,

se o reflexo é um não-ser não pode ser móvel do surgimento de nenhum ser e, no

entanto, é pela sua mediação que pode ocorrer a objetivação, isto é, a transformação

da causalidade dada em causalidade posta; isto é um paradoxo! A idéia do reflexo

como não-ser, segundo Lessa, "é uma passagem em que o caráter póstumo,

inacabado, de Para uma ontologia do ser social se manifesta fortemente." Todavia,

entende Lessa, "É viável, tendo em vista a estrutura conceitual geral da obra,

compreender o que Lukács quer dizer". (Lessa, 2002: 117). E o que quer dizer

Lukács? Em verdade o não-ser do reflexo quer expressar o seu caráter de

possibilidade. Deixamos aqui de lado toda a discussão que ele faz do não-ser do

reflexo e adotamos a saída encontrada por Lessa com lastro na compreensão da

estrutura mais geral da obra do filósofo húngaro, mas também com sólidas bases

assentadas no capítulo sobre o trabalho, que é matéria de nosso estudo. A discussão

sobre a polêmica idéia de não-ser do reflexo, bem como o enfrentamento das críticas

dos ex-alunos do pensador e integrantes da famosa Escola de Budapeste, é feita por

Sérgio Lessa na Introdução e no capítulo IV do Mundo dos homens. A nós interessa ir

direto ao sentido atribuído ao reflexo como possibilidade.

Analisamos até então o processo de reprodução da realidade pela consciência.

Agora a demonstração do significado do reflexo como possibilidade exige que

analisemos as mediações pelas quais se processa a passagem da teleologia, e no seu

interior o reflexo, ao ato de pôr as séries causais. Com este movimento a idéia de

Lukács segundo a qual o reflexo é uma objetividade de novo tipo será explicitada

completamente. Partamos da afirmação segundo a qual o reflexo "é o meio através do

qual surgem novas objetividades no ser social, por meio do qual se realiza a sua

reprodução no mesmo nível ou em um nível mais alto. Deste modo, a consciência que

reflete a realidade adquire um certo caráter de possibilidade." (Lukács, 1981: 39).

A categoria da possibilidade é utilizada por Lukács no sentido de potência, no

sentido da dynamis aristotélica. Com efeito, para o estagirita, "a potência (dynamis) é

a 'faculdade de conduzir a bom fim uma dada coisa e de realizá-Ia segundo a própria

intenção"'; e logo depois concretiza assim esta determinação: "De fato, precisamente

em virtude deste princípio, mediante o qual o objeto passivo sofre alguma alteração,

dizemos que ele tem a potência de sofrê-Ia, tanto no caso em que ele possa sofrer

alguma alteração como no caso em que ele possa não sofrer nenhuma... " (Lukács,
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1981: 41). Tomemos o exemplo da lapidação de uma pedra para uso como

instrumento pelo homem primitivo. De fato a intenção do homem primitivo é

conduzida a bom termo somente se estiver de conformidade com a potência da pedra

para tornar-se o que ele quer que ela seja. Se a alteração desejada pelo homem

realizou-se de fato - a lapidação da pedra e seu uso como instrumento - isto quer

dizer que a pedra tinha, nela mesma, a potência para tanto. Ela não estava destinada

a isto na sua existência natural, mas foi posta pelo trabalho do homem primitivo e

algumas de suas possibilidades naturais efetivaram-se permitindo que ela adentrasse

o mundo social com uma função exclusiva. O ato de objetivação constitui o móvel pelo

qual aquilo que era apenas potência torna-se efetividade. Ao mesmo tempo, este ato

deve levar o homem a conhecer aquelas potências inscritas na própria pedra que não

lhe permite ser transformada para outra finalidade. Porquanto, se a pedra se revelou

como um instrumento contundente ou de corte, revelou-se também como não passível

de ser ingerida. Quanto ao primeiro caso ela tinha a potência de ser; quanto ao

segundo, a de não-ser.

Interessa notar que tanto a potência de ser como a de não-ser constituem

determinações objetivas da própria coisa, embora estivessem lá sujeitas apenas ao

princípio do auto-movimento da causalidade. O processo de objetivação operado pelo

homem é que leva à atualização destas potências imanentes às coisas passivas. Uma

vez que o homem se aproprie adequadamente das propriedades e forças inerentes às

próprias coisas, ele pode combiná-Ias de variadas formas e até o seu limite, fazendo

brotar delas objetividades totalmente novas. Mas o fato de existirem limites quer dizer

precisamente que as propriedades originárias das coisas não são destruídas e no seu

lugar construídas outras; não. Isto quer dizer que o homem pode conformá-Ias de

nova forma, mas sempre de conformidade com a sua potência de ser e de não ser.

Com efeito, ele pode moldar a argila e fabricar um utensílio; pode submeter o utensílio

ao cozimento e torná-to mais forte e durável; pode utilizar tal utensílio para várias

finalidades sociais. Tudo isto revela a potência de ser da argila misturada à água etc.

Mas o homem não pôde transformar a argila + água em instrumento de corte para

uso na caça e na agricultura. Em relação a isto estas matérias impõem limites

indomáveis, intransponíveis. Suas propriedades não podem ser móveis de realização

desta finalidade, portanto diz-se que elas não têm a potência de ser em relação a isto.

Toda forma de objetividade é composta, pois, por duas dimensões inscritas em si

mesma: aquilo que já é e aquilo que pode tornar-se. Esta é precisamente a idéia de

potência conforme apropriada por Lukács do filósofo grego.

Analisemos agora o reflexo como potência (dynamis). Quando uma prévia-

ideação se estrutura sob a forma de intervenção prática sobre a causalidade,
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resultando numa objetivação exitosa, pode-se dizer que aquilo que era potência

atualizou-se e que, portanto, o reflexo tinha a potência de ser. Mas pode ocorrer pelo

menos duas situações que conduzam à não atualização da posição teleológica.

Primeiro, se ocorrer erro na apreensão dos nexos causais do objeto, e a depender da

gravidade do erro, a prévia-ideação, e com ela o reflexo, será refutada no processo de

objetivação. Segundo, pode ocorrer simplesmente que a prévia-ideação não

desencadeie o processo de objetivação, mesmo que ela esteja baseada no mais sólido

conhecimento do objeto. Em ambos os casos, o reflexo mostra sua potência de não-

ser.

Isto nos conduz ao fato que a passagem da teleologia, e no seu interior o

reflexo, ao ato de pôr as séries causais não depende unicamente da corretude do

conhecimento que a embasa. Não resta dúvida de que nos atos singulares de trabalho,

o conhecimento mais adequado do objeto e dos meios de trabalho, ressalvando-se a

presença do acaso, é uma condição do êxito da objetívação." Todavia, de per si, este

conhecimento não garante que o projeto antecipado na mente do trabalhador se

efetive. Com efeito, ele pode simplesmente recusar-se a desenvolver o projeto por

decisão própria ou impelido pela necessidade colocada pelo grupo ou pelo grau de ser

ao qual pertence. Isto significa que o momento efetivamente mediador na passagem

da teleologia à objetivação é a escolha entre alternativas. 5

1.3 Alternativa como medtação entre teleologia e objetivação

A mediação da alternativa na passagem da teleologia à objetivação aparece já

na posição do fim e se desdobra em toda a cadeia de atos de objetivação até chegar

ao produto final. A seleção dos materiais mais adequados à efetivação de uma

finalidade não passa de uma escolha em função da qual aqueles objetos cujas

propriedades mostram-se apropriadas para o fim estabelecido são selecionados em

detrimento de outros, cuja observação e experiência demonstraram serem

inapropriados para aquele fim. Uma vez selecionado o material e estabelecido o

método de atuação, o processo de objetivação é desencadeado a partir de outra série

de decisões alternativas. Somente então, os objetos do trabalho, enquanto coisas

sujeitas à causalidade natural, são postos, assumindo funções tais para as quais não

eram direcionados em si mesmos. Portanto, "o elo ontológico que articula o reflexo,

que participa de uma prévia ideação, com o produto resultante do processo de

trabalho, no contexto da ontologia lukacsiana, é a categoria da alternativa." (Lessa,

2002: 104).
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Note-se que as decisões singulares não se dão isoladamente, mas em cadeia.

Com efeito, desde a posição do fim, passando pelo estabelecimento dos meios até

chegar à realização prática do projeto interpõe-se uma cadeia de decisões alternativas

intimamente conectadas umas as outras. Mesmo depois da objetivação, o produto

assim criado exige atos de manutenção em função do desgaste pelo uso ou da

degeneração das propriedades naturais que continuam a operar nele. Por isso, aquela

cadeia de decisões alternativas que deram origem ao produto se liga a outra cadeia

que se desdobra durante o seu uso.

Este encadeamento de decisões expressa o caráter social do trabalho e traz à

tona o fato de que cada indivíduo se vê cada vez mais confrontado com causalidades

postas, que lhe chegam às mãos através da ação de outros indivíduos. Isto quer dizer

que suas decisões já não se realizam em face de uma matéria natural dada, isto é, ela

já não se dirige imediatamente pela utilidade imediata do produto a ser criado, como

era em tempos primitivos. O desenvolvimento social da produção implica na

complexificação das cadeias de decisões alternativas, de modo que, aqui, os

indivíduos atuam não apenas em função da utilidade, mas em função da lei social que

regula o conjunto das complexas interações do qual ele é apenas uma parte." Desta

forma, o caráter de alternativa marca todo o comportamento ativo do homem na

relação com a natureza e também naqueles complexos relacionais que vão para além

do trabalho: a práxis social. "O desenvolvimento do trabalho - diz o filósofo húngaro

- contribui para que o caráter de alternativa da práxis humana, do comportamento

do homem para com o próprio ambiente e para consigo mesmo, se baseie sempre em

decisões alternativas." (Idem.: 45).

Colocamos em evidência o quanto a alternativa marca os atos dos indivíduos

para com a transformação de um objeto natural, para com os outros indivíduos e para

consigo mesmo. Vimos que o conhecimento do ser-precisamente-assim (no exato

sentido assinalado, de aproximação ao objeto) é uma necessidade para que a

objetivação aufira êxito, mas jamais a condição necessária para o desencadear dos

atos objetivadores. Concluímos que o momento efetivamente de passagem entre uma

prévia-ideação e a realização prática é a decisão alternativa. É necessário, pois,

estabelecer daqui para a frente, com muita clareza, o caráter duplo da alternativa: ao

mesmo tempo que ela vem a ser através de um ato de escolha que tem na

consciência do indivíduo ou do grupo decisor o médium efetivo, este ato não é

desprovido de determinação. E aqui comparece um dos pares dialéticos mais caros ao

pensamento marxiano e marxista: a liberdade e a necessidade como momentos que

se necessitam. Acompanhemos o raciocínio de Lukács na seguinte passagem:

1..,/ não se pode esquecer que a alternativa 1..,/ somente pode ser uma
alternativa concreta: a escolha de uma pessoa concreta (ou de um grupo de
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pessoas)a respeito das condiçõesconcretamente melhores para realizar uma
finalidade concreta. Isto quer dizer que toda alternativa (e toda cadeia de
alternativas) no trabalho nuncapodese referir à realidadeem geral, mas é uma
escolhaconcreta entre caminhoscuja meta (em última análise a satisfação da
necessidade)foi produzida não pelo sujeito que decide, mas pelo ser social no
qual ele vive e opera. (Idem.: 48).

Duas coisas devem ser sublinhadas nesta passagem. A primeira refere-se ao

caráter particular da alternativa. Com efeito, o indivíduo ou o grupo decide em face de

uma situação imediata que caminhos tomar e quais potências da realidade imediata se

Ihes podem servir de móveis da realização da finalidade posta idealmente. Com efeito,

sua decisão não pode ter em tela toda a realidade, mas apenas uma seção bem

específica dela. Ainda mais, o indivíduo ou o grupo em questão realiza a escolha para

cumprir uma meta que não foi criada por si mesmo, mas que foi colocada pelo ser

social no qual vive e opera. Este é o segundo aspecto da citação que, embora resulte

redundante, ajuda a compreender o caráter particular da alternativa, desdobrando sua

natureza determinada. Por conseqüência, completa o filósofo, "O sujeito só pode

tomar como objeto de sua finalidade, de sua alternativa, as possibilidades

determinadas sobre o terreno e por este complexo de ser que existe

independentemente dele." (Idem. Ibid.).

A determinidade social da escolha alternativa pode ser plasticamente vista na

utilização de uma pedra para fabricar um instrumento na pré-história da humanidade.

Com efeito, tanto a necessidade que exige a lapidação de uma pedra para usá-Ia como

instrumento, como o grau de conhecimento sobre a natureza que dá base à fabricação

de instrumentos de pedra são criações sociais, vale dizer, são resultado do

desenvolvimento da força social do trabalho. Por conseguinte, a determinação social

não se expressa apenas na colocação das necessidades, que devem tomar a forma de

posição teleológica nos indivíduos singulares, mas também no fato de que a sociedade

é que fornece as possibilidades de concretização das finalidades assumidas por estes

indivíduos. Este aspecto é reforçado por Lukács à página 49:

É precisamenteo processosocial real, do qual emergem tanto as finalidades
quanto a busca e a aplicação dos meios, que determina, delimitando-o
concretamente,o espaçodas perguntas e respostaspossíveis,das alternativas
que podemser realmentetransformadasem prática.

As alternativas são algo de concreto e determinado. Longe de Lukács, como

de Marx, derivá-Ias do imperativo de uma vontade abstrata que reina para além de

tudo o mais. Pelo contrário, o processo social é que coloca as necessidades e delimita

concretamente o espaço das perguntas e respostas que são articuladas pelos

indivíduos.

Todavia, se não há lugar para postular uma vontade abstrata, também não há

em Lukács nenhuma aproximação com a tese de que a consciência seja uma

derivação mecânica da matéria. A análise do reflexo - que é um momento da

22



consciência - já nos prova isto. Agora, a análise da categoria da alternativa,

precisamente pelo seu caráter objetivo, tem muito a nos mostrar sobre a força

material que a consciência detém no âmbito do ser social. Com efeito, "a decisão de

assumir uma posição teleológica, afirma Lukács, nunca pode ser inteiramente e com

necessidade absoluta das condições que a precedem." (Idem.: 48). O fato de as

alternativas terem um caráter objetivo quer dizer que elas existem como potência no

plano da própria coisa (objeto do trabalho) e nas relações sociais (objeto da práxis

social). Mas o seu transformar-se em ato não depende de si mesmas, mas

precisamente da decisão dos indivíduos em assumi-Ias e operá-Ias pratícernente." E o

órgão desta decisão é a consciência dos indivíduos. No mesmo parágrafo da citação

acima nosso filósofo esclarece este ponto, afirmando:

Por mais precisa que seja a definição de um campo concreto, não se elimina o
fato de que, no ato da alternativa, está presente o momento da decisão, da
escolha, e que o «lugar» e o órgão de uma tal decisão seja a consciência
humana; e é exatamente esta função ontológica real que retira do estado de
epifenômeno em que se encontravam as formas da consciência animal
totalmente condicionadas pela biologia. (Idem.: 49).

Detenhamo-nos nesse ponto. Na tomada de decisão, o que faz o indivíduo é

escolher dentre várias alternativas aquela que se lhe apresenta mais apropriada para

levar a efeito a finalidade. Na realização prática desta escolha, uma nova objetividade

passa a compor o quadro do que já existia e outras possibilidades são recusadas. Este

fato de se escolher uma alternativa e preterir outras constitui o momento em que se

determina a direção dos acontecimentos. Com efeito, se se tem em mente que as

decisões alternativas formam cadeias, isto é se sintetizam no fluxo social, ver-se-é

que elas constituem um momento muito ativo da dinâmica e do rumo que o processo

de trabalho e a dinâmica social tomam. Por isso mesmo, a função da consciência

nestes desdobramentos complexos não pode ser apenas a de receptora de

determinações externas, mas ela se ergue como força material precisamente porque

assume as possibilidades existentes e as põe de outra forma. A consciência deixa, por

isso, de ser um epifenômeno da reprodução biológica ou um mero receptáculo

mecânico das determinações exteriores e passa a ser uma força estruturadora da

forma de ser do homem: o ser social.

Este elevar-se da consciência para além da condição de mera função da

reprodução biológica torna-se ainda mais verdadeiro se se leva em conta as

necessárias transformações que o sujeito sofre enquanto trabalha. No início deste

capítulo citamos uma passagem de O capital onde Marx argumenta que, pelo trabalho,

o homem domina a natureza externa e interna; ele submete à finalidade não somente

os objetos externos, mas suas próprias forças, seu modo de agir, sua vontade.

Comentando a dita passagem, Lukács assim se pronuncia exemplificando com o ato

de lapidar uma pedra para usá-Ia como instrumento:
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aquilo que acontececom o ser natural da pedrae que é totalmente heterogêneo
com relação ao seu uso como faca ou como machado, podendo sofrer essa
transformaçãosomente quando o homem põe as cadeiascausaiscorretamente
conhecidas,acontece também com os seus movimentos etc., na sua origem
biológico-instintivos. O homem deve pensá-los expressamente para aquele
determinado trabalho e executá-tos em contínua luta contra aquilo que há nele
de meramente instintivo, contra si mesmo. Também neste caso a dynamis
aristotélica / .../ revela-se como a expressãocategorial de uma tal passagem.
(Lukács, 1981: 52).

Vê-se assim que o trabalho implica um contínuo domínio da consciência sobre

aquilo que há no homem de puramente instintivo. Não apenas os movimentos dos

membros e as forças do homem devem ser controlados de forma adequada ao

processo em ato, mas os próprios afetos e a vontade tem de ser submetidos à lei

determinante do ato de trabalho: a teleologia. E assim como a ação desencadeada

sobre o objeto externo pressupõe uma decisão do sujeito, também o uso controlado

das forças, dos movimentos, dos afetos, da vontade do sujeito que trabalha passa a

ser mediado por decisões alternativas. Consequentemente, o comportamento ativo do

homem para com a natureza, para com os outros e para consigo mesmo não se

determina mais unicamente pela força cega dos mecanismos biológicos. Dado que

toda objetivação implica num distanciamento entre a consciência que põe finalidade e

o objeto desta finalidade, também no que se refere às transformações operadas no

sujeito este distanciamento ocorre, de modo tal que tudo "aquilo que pode ser colhido,

imediatamente, por instinto, é sempre substituído ou pelo menos dominado por atos

de ccnsclêncla.r" Isto quer dizer que há um impulso de dentro do próprio trabalho

para o crescente domínio da consciência sobre aquilo que há no homem de

meramente instintivo. A importância desse fato para o surgimento do homem é assim

sumariada por Lukács:

O homemfoi definido como o animal que constrói os seus próprios utensílios. É
correto, mas é preciso acrescentar que construir e usar instrumentos implica
necessariamente,como pressupostoimprescindívelpara o sucessodo trabalho,
que o homem tenha domínio sobre si mesmo. Essetambém é um momento do
salto a que nos referimos, da saída do homem da existência puramente
animalesca. / .../ Também sob este aspecto o trabalho se revela como o
instrumento da autocriaçãodo homem como homem. Comoser biológico,ele é
um produto do desenvolvimento natural. Com a sua auto-realização, que
também implica, obviamente, nele mesmoum retrocessodas barreirasnaturais,
emborajamais um completo desaparecimentodelas, ele ingressanum novo ser,
autofundado:o ser social.

Podemos aqui sumariar a discussão até agora feita para podermos avançar

até outro patamar de exposição. Através do trabalho o homem imprime um projeto

que tinha em mira nos objetos naturais, fazendo brotar do que já existia antes novas

formas de objetividade. Esse processo implica no conhecimento da legalidade causal

dos objetos naturais e é com base no conhecimento assim adquirido que o homem

põe as propriedades naturais de uma forma totalmente nova, combinando-as e

relacionando-as de acordo com a finalidade que tinha na mente. Este processo, do
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começo ao fim, da posição da finalidade, ao estabelecimento dos meios e à efetivação

prática da teleologia, é realizado com base em decisões alternativas.

Consequentemente, o decidir entre possibilidades concretamente existentes é o móvel

prático-efetivo que faz a passagem da teleologia à objetivação. Por meio desta, o

homem põe a natureza de outra forma e, sem obliterar suas propriedades, utiliza-se

delas para fazer valer os seus propósitos. Por isso Lukács, depois de Marx, entendeu

que pela objetivação o homem vai afastando as barreiras naturais precisamente e na

medida em que vai aumentando seu raio de domínio sobre elas e subordinando-as à
sua vontade.

Mas as mudanças não ocorrem apenas do lado de fora do sujeito, no objeto.

Também o sujeito sofre transformações no decurso da objetivação. Com efeito,

enquanto trabalha, o homem põe em efetividade suas forças, desenvolve em sua

natureza aquelas faculdades que estavam adormecidas; aquilo que é apenas potência

natural, atualiza-se no curso da atividade. Mais que isto: o processo de trabalho

implica que o sujeito se volte, conscientemente, sobre si mesmo; ponha finalidade em

relação ao seu próprio comportamento, dirija seus afetos, controle seus impulsos e

instintos. Por conseqüência, o comportamento ativo do homem para com o meio,

precisamente por se concretizar através de atos de objetivação, implica num domínio

crescente da consciência sobre o meramente instintivo. E aqui também, tal como

verificamos com os objetos externos, ocorre um processo de afastamento das

barreiras naturais.

É este processo de afastamento das barreiras naturais e a repetida criação de

novas formas de ser objetivas e subjetivas que caracteriza o mundo humano. E o

trabalho constitui o momento fundador desta processualidade em dois sentidos:

primeiro porque ele é a atividade pela qual o homem troca substâncias com a

natureza e através da qual se processa a passagem, ativa e produtiva, do ser

meramente biológico do homem ao seu ser social. Todas as outras categorias que

compõem o mundo humano (pense-se na linguagem) pressupõem o ser social já em

vida. Em segundo lugar porque sua própria estrutura interna implica no surgimento de

categorias que, no confronto com a natureza e com o próprio trabalho, representam

algo de qualitativamente diferente. Quer dizer, o trabalho remete sempre e

necessariamente para além de si mesmo. Pensemos, só para exemplificar, na busca

dos meios como o momento interno ao trabalho que dá origem à ciência. Pensemos

também, no quanto os contínuos e incessantes atos de decidir entre alternativas

implicam no surgimento de categorias como os valores, o costume, a moral, a ética.

Por outro lado, é nestas escolhas que reside o. germe da liberdade humana.

Consequentemente, categorias fundamentais da vida humana aparecem in status
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nascendi já na estrutura do trabalho. Por conta disto, Lukács pôde afirmar na

introdução do capítulo que "No trabalho estão gravadas in nuce todas as

determinações que / ...1 constituem a essência de tudo que é novo no ser social.

Deste modo, o trabalho pode ser considerado o fenômeno originário, o modelo do ser

social" (1981: 14).

1.4 Trabalho como fundamento e modelo da práxis social

A análise do trabalho como um ato isolado, tal como fizemos até agora, teve

um objetivo preciso: deslindar sua estrutura interna, encontrar seus nexos

constitutivos, para, com base neles, podermos compreender suas formas mais

concretas de ser. Devemos sublinhar, agora, que não existe trabalho senão como uma

atividade social, ou seja, uma atividade que se efetiva mediada por uma forma

particular de cooperação. Conseqüentemente, o homem se objetiva sobre a natureza

sempre e necessariamente mediado por um conjunto mais ou menos complexo de

relações com os outros homens, este tecido que constitui a comunidade humana.

Para efeito do que nos interessa no presente momento, é bastante frisar que

dado o caráter social do trabalho, sua simples existência, e ainda mais seu

desenvolvimento ulterior, implica que os homens tenham de agir uns sobre os outros

no sentido de coordenarem adequadamente suas ações de modo que a atividade como

um todo resulte exitosa. E aqui apenas concretizamos mais um pouco a idéia

retrocitada de que o exercício do trabalho implica que o trabalhador tenha de voltar-se

sobre si mesmo, pensando seus movimentos, controlando seus afetos, de acordo com

a finalidade posta idealmente. Agora que pudemos avançar até o caráter social do

trabalho, este voltar-se sobre si mesmo assume a forma de atos exercidos pelos

homens no sentido de fazer os outros atuarem de determinada forma, fazê-Ios

assumir determinadas posições teleológicas. Surgem, desta maneira, posições

teleológicas que já não se dirigem diretamente à fração da natureza que se quer

transformar, mas que funcionam como um momento preparatório, uma mediação, da

transformação efetiva da natureza. Trata-se, aqui, de posições teleológicas voltadas

sobre os próprios homens cujo "conteúdo essencial 1..,/ é a tentativa de induzir uma

outra pessoa (ou grupo de pessoas) a realizar algumas posições teleológicas

concretas." (Lukács, 1981: 56). Pela função que ocupa no processo de objetivação, ou

seja, pelo fato de ser uma mediação do momento de efetiva produção de um valor de

uso, esta é uma teleologia secundária; aquela que se dirige imediatamente à natureza

é uma teleologia primária. Fique claro que esta classificação não é valorativa, de

maneira nenhuma quer expressar alguma diferenciação de grau de importância dos
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dois tipos de teleologias; antes ela apenas expressa o lugar e a função que cada uma

ocupa no processo de transformação da causalidade natural em causalidade posta.

As posições teleológicas secundárias já comparecem nos primeiríssimos

estágios de desenvolvimento do trabalho socíal? e assumem a forma de atividades

acessórias da produção de valores de uso. Com a crescente socialização da economia,

estas atividades não só aumentam em quantidade, mas vão se descolando de sua

base originária até constituírem complexos relativamente autônomos. No presente

momento, interessa expor sua estrutura, procurar encontrar seus momentos de

identidade bem como os de não-identidade em relação ao trabalho. Este é um recorte

necessário em função daquilo que pretendemos expor com relação à categoria da

educação. Esta abordagem não segue, pois, os passos do texto lukácsiano tal como se

apresenta no tópico O trabalho como modelo da práxis social, embora esteja

fundamentada nele e na abordagem feita por Sérgio Lessa no seu Mundo dos homens.

É mister notar que estas atividades mantêm com o trabalho um momento de

identidade: trata-se de atividades objetivadoras. Com efeito, as atividades que

compõem a práxis social surgem como resposta a necessidades colocadas pelas

relações trançadas entre os homens, relações estas que são na origem mera função

da produção dos valores de uso pelo trabalho. Como atividades objetivadoras, elas se

estruturam sobre a base da relação solidária entre dois elementos inerentemente

distintos: o sujeito e o objeto, a teleologia e a causalidade. Tal como no trabalho, o

sujeito aqui põe finalidades e busca os meios mais eficazes para efetivá-Ias. A busca

dos meios implica no conhecimento a respeito do próprio homem e do seu

comportamento social, colocando, assim, as bases para o desenvolvimento das

ciências humanas. Este conhecimento fixa-se sob a forma de métodos e instrumentos

voltados para obter maior eficácia na ação sobre os outros homens. A exemplo do

trabalho, também aqui a mediação entre a teleologia e a objetivação toma o caráter

de escolha entre alternativas. Com efeito, na sua práxls social os homens respondem

a necessidades que, ao fim e ao cabo, foram colocadas pelo ser social no qual vivem e

operam, mas eles o fazem decidindo entre as possibilidades realmente existentes."

Malgrado estes momentos de identidade dos nexos constitutivos das

atividades que compõem a práxis social e aqueles que estruturam o trabalho, é

necessário delimitar muito claramente a heterogeneidade destas duas esferas de

atividade. Com efeito, o trabalho é um ato de pôr teleologia sobre o mundo natural;

seu objeto é movido exclusivamente por propriedades físico-químicas; trata-se de um

objeto passivo. Esta causalidade exibe um seu caráter permanente, não no sentido de

que não esteja em transformação, mas no sentido de que suas propriedades são fixas.

Na sua ação prática sobre esta causalidade, o homem captura suas leis, abstrai-as e
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as generaliza através da ciência. O conhecimento assim adquirido exibe um elevado

grau de objetividade e certeza, com o que os instrumentos são aperfeiçoados

garantindo uma intervenção cada vez mais precisa do homem sobre as leis naturais.

Nestas condições, e abstraindo dos condicionantes de ordem social e da ocorrência de

acasos, o processo de posição das finalidades exibe certa univocidade no sentido de

que o telus normalmente é alcançado com um elevado grau de justeza. O processo de

pôr as cadeias causais naturais exibe, pois, um grau de correspondência muito

elevado entre a finalidade posta na consciência (momento ideal) e o seu resultado

final (momento da objetivação).

Por seu turno, as atividades que se exercem sobre os homens têm, na

origem, um claro caráter mediador da ação dos homens sobre a natureza. A função

destas atividades de novo tipo é estabelecer e garantir o ambiente social adequado ao

exercício do trabalho para que assim o processo de produção de valores de uso tenha

êxito e se garanta a sobrevivência da comunidade. Por isto dissemos que elas surgem

como mediação social necessária à produção de valores de uso. Como tais, estas

atividades têm um objeto ontologicamente diferente daquele do trabalho: elas incidem

sobre os próprios homens e intentam direcionar suas disposições psíquicas, sua

vontade, seus afetos, para determinado fim. O objeto aqui é a própria consciência dos

indivíduos, precisamente o médium responsável pela tomada de decisão. Não se trata

mais daquele objeto passivo e indiferente à ação teleológica, a causalidade natural;

trata-se, agora, de um objeto dotado de consciência, que também põe teleologia.

Conseqüentemente, a objetivação aqui já não trata de moldar o objeto como se o faz

no trabalho, mas de lnduzl-lo a assumir, por si mesmo, determinadas escolhas. O que

se pretende com estas atividades é desencadear um processo de criação de

disposições afetivas, atitudinais, nos homens que os levem a desenvolver sua

atividade sobre o meio (causalidade natural ou social) de uma forma determinada. Por

isto a transformação final da causalidade, neste caso, já não depende unicamente da

teleologia que está no início desta cadeia; é claro que ela interfere no resultado final,

ao influenciar a atividade dos indivíduos que devem realizar a atividade de posição das

séries causais reais. Mas isto não elimina o fato de que, no final das contas, são os

indivíduos que sofreram a ação os responsáveis pela transformação da matéria e que

isto implica em tomadas de decisão por parte destes." Lukács se pronuncia sobre isto

da seguinte forma:

... no próprio trabalho a posição das séries causais se refere a objetos e
processos que, relativamente ao seu ser-postos, são inteiramente indiferentes
em relação ao fim teleológico, ao passo que as posições que têm por objetivo
suscitar nos homens determinadas decisões entre alternativas, trabalham sobre
um material que por si mesmo, espontaneamente, já é levado a decidir entre as
alternativas. Assim, esse tipo de posição pretende mudar, isto é, reforçar ou
enfraquecer certas tendências na consciência dos homens, e por isso trabalha
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sobre um material que em si mesmonão é indiferente, mas, ao contrário, já tem
em si movimentos favoráveis ou desfavoráveis,tende a colocar-seobjetivos. A
própria indiferençaeventual dos homensnos confrontosde intençõesdessetipo
só têm em comum o nome com a indiferençaantes referida do material natural.
Quandoreferida à natureza,a indiferençaé apenasuma metáforacom a qual se
quer indicar a sua perene, imutável e totalmente neutra heterogeneidadecom
respeito às finalidades humanas, ao passoque a indiferençados homens para
com estas intençõesé um modo concretode comportar-se,que tem motivações
sociais e individuais concretas e que, em certas circunstâncias,é modificável.
(1981: 63-64).

A diferença ontológica entre o objeto do trabalho e o da práxis social

condiciona que todo o processo de objetivação da práxis social seja diferente daquele

do trabalho. Desta maneira, o conhecimento racional da objetividade sobre a qual

atua a práxis social exibe um grau de complexidade muito maior que aquele

relacionado à natureza;" Porquanto, aqui se trata de tendências de comportamento

dos indivíduos, formas de movimento cujo médium é a própria consciência destes

indivíduos. Desnecessário dizer que se trata de um objeto muito mais complexo, cujas

leis exibem um elevado grau de mutabilidade em comparação ao movimento e formas

da natureza. Por isto mesmo, a direção que se pretende imprimir na prática social dos

homens não pode ser alcançada de forma unívoca como o que ocorre no exercício das

teleologias primárias (concernentes ao intercâmbio com a natureza). E isto porque

entre a posição do fim e o resultado final opera decisivamente momentos de tomadas

de decisão por parte dos indivíduos que sofrem a ação. Estas decisões intermediárias,

que todavia serão as que realmente porão em movimento as séries causais reais,

podem tomar rumos muito diferentes e até contraditórios em relação à finalidade

inscrita na ação que sofrem. Por conta disso, estas atividades são condicionadas por

um grau de variabilidade imensamente maior do que aquele que opera nas posições

teleológicas primárias. Isto quer dizer que as possibilidades de que o resultado final

seja muito diferente daquilo que se planejou são imensamente maiores do que

aquelas presentes nos atos de trabalho.

Em síntese, a tese de que o trabalho constitui a protoforma e o modelo de

toda e qualquer atividade humana não deve ser entendida como uma identificação

entre essas esferas de atividade. Ser a protoforma da atividade humana quer

expressar o fato, já aludido, de o trabalho exibir um caráter claramente intermediário

entre o homem e a natureza com o que se patenteia como a categoria fundante da

esfera social do ser, enquanto todas as demais categorias pressupõem o salto para

fora da esfera natural já dado. Basta pensar na linguagem como uma das categorias

mais fundamentais da formação e desenvolvimento do ser do homem: ela responde a

necessidades postas pelas relações sociais trançadas pelos homens enquanto

produzem seus meios de existência; porquanto sua forma de ser supõe a existência de

homens vivos atuando em sociedade, supõe, portanto, o ser social. Afirmar o trabalho
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como protoforma do ser social significa, ainda, que é no seu interior que se põe pela

primeira vez e de forma inédita a posição teleológica como princípio regulador de uma

atividade que implica na produção de novidades a partir do que já existe. É assim que

o homem engasta um processo de reprodução, baseado na produção do novo, que em

contraste com a natureza nada tem de idêntico.

O trabalho é também o modelo da práxis social precisamente porque, tanto lá

como aqui, a atividade se estrutura sobre a base de uma relação reflexiva entre um

sujeito que põe finalidade e uma forma de objetividade existente. Trata-se tanto lá

como aqui de atividades objetivadoras cujo momento resolutivo entre a posição

teleológica e o desencadeamento da ação concreta é a decisão alternativa. Com efeito,

também na práxis social, o que se pretende é transformar a objetividade pré-

existente, imprimir nela uma forma útil, um valor, compatível com as necessidades

postas pela reprodução social, necessidades que exigem e implicam uma resposta do

homem. E se na transformação da natureza o valor se expressa como algo de

objetivo, sob a forma de uma fração da natureza que fora transformada e por isso

adquirira valor de uso para os homens, também no âmbito da práxis social os valores

não são desprovidos de objetividade. O fato de, neste caso, se tratar de valores

espirituais não quer dizer que cada indivíduo arranque de dentro de si mesmo seu

sistema valorativo, nem que este sistema seja atribuição de uma idéia ou de um

espírito puro. É a processualidade real do grau de ser no qual o homem vive e se

reproduz, e no máximo de abrangência a reprodução da totalidade social, o solo onde

brotam os valores e se estruturam sob a forma de instituições sociais.

Em verdade, os valores que norteiam a ação dos indivíduos na sociedade têm

uma existência real, concreta, e se expressam sob a forma de normas sociais

sedimentadas no que chamamos de costume, na tradição, na moral, posteriormente

no direito, na ética. Mas, como surgem estes sistemas senão através das ações dos

próprios indivíduos que se sintetizam, formam tendências objetivas e assumem a

forma de normas objetivadas? E o que quer dizer isto senão que os indivíduos, na sua

práxis social, reforçam ou refutam esta ou aquela tendência objetiva de normatização

da vida? O qualificativo espiritual quer expressar, pois, que se trata de valores que

não se imprimem nas coisas sensíveis, mas que incidem sobre a consciência dos

indivíduos no sentido de dirigir sua conduta, direcionar suas escolhas na sua prática

social. Vê-se, desta forma, que toda atividade social reproduz o modelo de pôr

teleológico do trabalho, sem que isto os identifique. Ao contrário, Lukács faz notar,

sempre e repetidas vezes, que "as marcas específicas do trabalho não podem ser

transferidas sem mais nem menos para formas mais complexas da práxis social."

Porquanto, a relação entre o momento fundante (o trabalho) e o fundado (a práxis
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social) não é de identidade direta, mas constitui uma identidade de identidade e não-

identidade. No caso em apreço, isto "remonta / .. ./ ao fato de que o trabalho realiza

materialmente a relação radicalmente nova do intercâmbio orgânico com a natureza,

ao passo que as outras formas mais complexas da práxis social / .. ./ pressupõem este

intercâmbio orgânico com a natureza, este fundamento de reprodução do homem na

sociedade." (Lukács, 1981: 65-66).

Julgamos bastantes estes desdobramentos para o fim que almejamos: extrair

do trabalho a atividade educativa, capturando a natureza e especificidade desta a

partir da exposição das suas diferenças em relação ao trabalho. Como um momento

interno da práxis social, a educação se funda no trabalho, mas vai além dele. Não

somente a relação desta com seu momento fundante se processa por mediações cada

vez mais expressivas com a evolução social, mas sua própria estrutura interna exibe

uma clara diferença da estrutura do trabalho.

Todavia, se estes desdobramentos já nos bastam para o fim específico que

perseguimos neste trabalho, é mister salientar que eles não exaurem o

desdobramento categorial encetado pelo filósofo húngaro no restante do capítulo

sobre o trabalho. Com efeito, a discussão sobre os valores, cuja gênese já se processa

no pôr as finalidades e nas escolhas alternativas no interior do trabalho, é feita

doravante tendo por fundo as formas de atividade puramente sociais - a práxis social

dos homens. No que pese a importância da categoria do valor para o deslindamento

da atividade educativa, não a incorporamos no presente trabalho na medida em que

não temos condições de o fazermos agora. O mesmo pode-se dizer a respeito da

liberdade humana que já se apresenta in gérmen nos atos de decisão que marcam a

objetivação dos homens no trabalho e na práxis social, bem como no que respeita

àquelas relações construídas socialmente que opõem obstáculos à plena explicitação

da liberdade humana - a categoria da alienação. Este complexo de questões

encontra-se tratado com rigor, tendo por base o construto lukácsiano, nos capítulos V,

VI e VII do livro Mundo dos homens de Sérgio Lessa. Escolhemos, pois, sempre que

necessário, remeter diretamente ao texto de Lessa, sem nos preocuparmos em expor

o conteúdo destas complicadas categorias do ser social.
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Notas do capítulo I

1 Escolhemos qualificar com precisão o que os autores entendem por causalidade, mormente a
partir do pensamento de Lukács, porque isto é da maior importância para a dialética
materialista. Não raro, ainda hoje, alardeia-se que em Marx e no marxismo encontra-se uma
filosofia da história como um desdobramento de finalidades. No escopo dessa falsificação é que
se advoga que Marx teria estabelecido etapas necessárias do desenvolvimento histórico até o
presente e, mais que isto, teria ele antecipado aquele que seria o último estágio da história
humana, o comunismo, para onde caminharíamos irremediavelmente. Estas falsificações ainda
encontram audiência nos dias que correm, no âmbito das ciências humanas, seja por parte
daqueles desavisados, ou dos não iniciados na teoria marxiana e marxista. Importa notar que
estas contrafações normalmente se ligam a interesses ideológicos bem precisos. Por isto nem
sempre sua profissão constitui um ato de ignorância. Em verdade, existe mesmo uma luta
militante por parte de alguns intelectuais em professa-Ias aos quatro ventos porque esta é a
forma de defenderem sua vinculação ideológica aos mecanismos de manutenção do status quo
vigente, o capitalismo, esta forma social contra a qual o materialismo dialético oferece um
combate renitente.

2 Comentando Hegel, que viu com bastante clareza o trabalho como processo teleológico, diz
Lukács (1981: 26-27): "Vale a pena notar que o conceito de astúcia da razão, tão importante na
filosofia da história de Hegel, aparece aqui, na análise do trabalho, talvez pela primeira vez. Ele
vê com precisão os dois lados deste processo: por um lado, a posição teleológica 'simplesmente'
faz uso da atividade que é própria da natureza; por outro lado, a transformação desta atividade
torna-a o contrário de si mesma. Isto significa que esta atividade natural se transforma numa
atividade posta, sem que mudem, em termos ontológico-naturais, os seus fundamentos. Deste
modo, Hegel descreveu um aspecto ontologicamente determinante do papel que a causalidade
tem no processo de trabalho: algo inteiramente novo surge dos objetos, das forças da natureza,
sem que haja nenhuma transformação interna; o homem que trabalha pode inserir as
propriedades deles, as leis do seu movimento, em combinações completamente novas e
atribuir-Ihes funções e modos de operar completamente novos."

3 Na conhecida obra Materialismo y empiriocriticismo, Lênin travou polêmica acirrada com a
corrente de pensamento intitulada empiriocriticismo e com o idealismo reinantes na filosofia de
sua época. Nessa empreitada, o líder da Revolução Soviética dá grande contribuição para o
problema de uma teoria do conhecimento a partir da dialética materialista. Às páginas 105 ele
assenta três princípios gnoseológicos fundamentais do ponto de vista do materialismo dialético,
a saber: "1) Existen cosas independentemente de nuestra consciencia, independentemente de
nuestra sensación, fuera de nosotros ... "; "2) No existe, ni puede existir absolutamente, ninguna
diferencia de principio entre el fenómeno y Ia cosa en sí. Existe simplemente diferencia entre 10
que es conocido y 10 que aún no es conocido ... "; "3) Em Ia teoría dei conocimiento, como em
todos los otros dominios de Ia ciencia, hay que razonar com dialéctica, o sea, no suponerjamás
que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, sino indagar de qué manera el conocimiento
nace de Ia ignorancia, de qué manera el conocimiento incompleto e inexato lIega a ser más
completo y más exacto." Nesses princípios se reconhece não só a existência da causalidade, do
movimento da natureza e/ou da realidade social exterior à nossa consciência, mas também se
coloca corretamente o problema do conhecimento dessa objetividade, dessa exterioridade, de
suas leis e conexões como um processo de aproximação. Mas defender o caráter aproximativo
do conhecimento não seria cair prisioneiro do relativismo? Não. Em sentido materialista-
dialético - e é este o norte filosófico do presente estudo - o fato do conhecimento ter um
caráter aproximativo significa, primeiro, que os objetos externos à consciência estão inseridos
numa teia de conexões, um gradiente de relações recíprocas; são, pois, constituído de uma
infinidade intensiva de propriedades impossíveis de serem apanhadas de um só golpe ou
definitivamente. Segundo, esta totalidade de relações constitutiva de toda e qualquer realidade
material não é inerte, mas movimenta-se, muda constantemente, pelo que o conhecimento de
um fenômeno, por exato que seja, poderá sempre sofrer alterações, complementações e até ser
refutado mais adiante. Terceiro, isto quer dizer, em última análise, que a realidade exterior e a
sua representação na consciência não coincidem, com o que o desenvolvimento da história
jamais terá um caráter teleológico - e sujeito e objeto jamais coincidiram ou coincidirão. Às
páginas 141 da mesma obra Lênin afirma: "La dialéctica - como ya explicaba Hegel -
comprende el elemento dei relativismo, de Ia negación, dei escepticismo, pero no se reduce ai
relativismo. La dialéctica materialista de Marx y Engels comprende ciertamente el relativismo,
pero no se reduce a él, es decir, reconoce Ia relatividad de todos nuestros conocimientos, no en
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el sentido de Ia negación de Ia verdad objetiva, sino en el sentido dei condicionamiento histórico
de los límites de Ia aproximación de nuestros conocimientos a esta verdad."

4 É instrutivo nesse sentido, o exemplo utilizado por Lukács (1981: 46) da montagem de uma
fábrica moderna. Com efeito, diz ele, "O modelo (a posição teleológica) é elaborado, discutido,
calculado etc. por um coletivo às vezes muito amplo, mesmo antes de se tornar realidade pela
produção. Embora esteja ligada ao processo de elaboração desse modelo a existência de muitas
pessoas, embora o processo de formação do modelo tenha, de modo geral, uma sólida base
material (escritórios, rnáqumas, instalações etc.), no entanto o modelo - no sentido de
Aristóteles - permanece uma possibilidade que só pode se tornar realidade através da decisão,
fundada em alternativas, de executá-Io ... " E mais adiante, arremata: "Um projeto, mesmo que
complexo e delineado com base em reflexos corretos, que seja rejeitado, permanece um não-
existente, ainda que esconda em si a possibilidade de tornar-se um existente. Em resumo, pois,
só a alternativa daquela pessoa (ou daquele coletivo de pessoas) que põe em movimento o
processo da execução material através do trabalho, pode efetivar essa transformação da
potencial idade em um existente." (Idem.: 47).

5 Cf. Lukács (1981: 42): "A passagem do reflexo, como forma particular do não-ser ao ser,
ativo e produtivo, do pôr nexos causais, apresenta uma forma desenvolvida da dynamis
aristotélica, que pode ser considerada como caráter alternativo de qualquer pôr no processo de
trabalho. Este caráter aparece, em primeiro lugar, na posição do fim do trabalho. E pode ser
visto com a máxima evidência também examinando atos de trabalho muito primordiais. Quando
o homem primitivo escolhe, de um conjunto de pedras, uma que lhe parece mais apropriada aos
seus fins e deixa outras de lado, é óbvio que se trata de uma escolha, de uma alternativa. E no
exato sentido de que a pedra, enquanto objeto em-si-existente da natureza inorgânica, não
estava direcionada, em sua forma, a tornar-se instrumento deste pôr."

6 A constante socialização do trabalho torna mais complexas as cadeias decisórias. Sobre isto,
diz Lukács (1981: 46): "Certamente o caráter de alternativa da decisão de realizar a posição
teleológica se torna ainda mais complexo, mas isto apenas aumenta a sua importância
enquanto salto da possibilidade à realidade. Para o homem primitivo, o objeto da alternativa é
somente a utilidade imediata em geral, ao passo que, na medida em que se desenvolve o
caráter social da produção, isto é, da economia, as alternativas assumem um modo de ser cada
vez mais diversificado, mais diferenciado."

7 "O caráter de alternativa de todo ato humano certamente é sempre circunstanciado, é uma
decisão alternativa entre alternativas postas pelo real (quer sejam construídas ou não pelos
homens) - é sempre um ato concreto. Todavia, esse caráter concreto em nada diminui seu
caráter de alternativa; pelo contrário, é apenas por meio dessa concretude que, na práxis
social, este pode se objetivar." (Lessa, 2002: 110). Isto põe por terra, ao mesmo tempo, o
estruturalismo, que faz desvanecer a ação dos indivíduos, o materialismo vulgar, que concebe o
homem como produto do meio, e o idealismo subjetivista, que faz vistas grossas ao caráter de
lei das relações sociais e atribui a evolução da história ao império da vontade. A compreensão
de que os indivíduos sempre decidem entre alternativas postas pelo movimento da totalidade
social coloca antes de tudo a convicção de que "as circunstâncias fazem os homens assim como
os homens fazem as circunstâncias" e que, portanto, a transformação social só pode efetivar-se
pela práxis revolucionária, que deve mudar o homem e as circunstâncias simultaneamente.
(Marx e Engels, 1993: 56).

8 Lukács continua a citação advertindo que é um engano pensar que os atos tornados
automáticos na esfera do trabalho não exibem um caráter consciente. Diz ele: "Não nos deve
induzir ao engano o fato de que no trabalho costumeiro a maior parte dos atos singulares
parece já não ter um caráter diretamente consciente. O elemento "instintivo", "inconsciente" se
origina aqui da transformação de movimentos de origem consciente em reflexos condicionados
fixos. No entanto, não é isto que os distingue das expressões instintivas dos animais superiores,
mas, ao contrário, o fato de que este caráter inconsciente é continuamente revogável, sempre
pode acabar. Foram fixados por experiências acumuladas no trabalho, mas outras experiências
podem, a cada momento, substituí-Ios por outros movimentos também fixos e revogáveis. A
acumulação das experiências do trabalho segue, portanto, um duplo caminho, eliminando e
conservando os movimentos usuais, os quais, porém, mesmo depois de fixados como reflexos
condicionados, sempre guardam em si a origem de um pôr que cria uma distância, determina os
fins e os meios, controla e corrige a execução." (Lukács, 1981: 53).
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9 Cf. Lukács (1981: 56): "Pensamos na caça no período paleolítico. As dimensões, a força e a
periculosidade dos animais a serem caçados tornam necessária a cooperação de um grupo de
homens. Ora, para tornar essa cooperação funcional e eficaz, é preciso distribuir os
participantes de acordo com as funções (batedores e caçadores). As posições teleológicas que
aqui se verificam têm, na realidade, um peso secundário em relação ao trabalho imediato; deve
ter havido uma posição teleológica anterior que determinou o caráter, o papel, a função, etc.
das posições singulares concretas e reais cujo objetivo é um objeto natural. Deste modo, o
objeto dessa finalidade secundária já não é um elemento da natureza, mas a consciência de um
grupo humano; a posição do fim já não visa a transformar diretamente um objeto natural, mas
a fazer surgir uma posição teleológica que tenha, porém, como finalidade alguns objetos
naturais; da mesma maneira, os meios já não são intervenções imediatas sobre objetos
naturais, mas pretendem provocar estas intervenções por parte de outras pessoas."

10 Cf. Lukács (1978: 6): "Toda práxis social, se considerarmos o trabalho como seu modelo,
contém em si esse caráter contraditório. Por um lado, a práxis é uma decisão entre alternativas,
já que todo indivíduo singular, sempre que faz algo, deve decidir se o faz ou não. Todo ato
social, portanto, surge de uma decisão entre alternativas acerca de posições teleológicas
futuras." Mas tais decisões se efetivam a partir de premissas pré-existentes, embora seu
resultado jamais possa derivar diretamente delas. Uma dessas premissas trata precisamente
das condições sociais presentes, por isso mesmo Lukács continua a citação dizendo: "A
necessidade social só se pode afirmar por meio da pressão que exerce sobre os indivíduos
(freqüentemente de maneira anônima), a fim de que as decisões deles tenham uma
determinada orientação. Marx delineia corretamente essas condições, dizendo que os homens
são impelidos pelas circunstâncias a agir de determinado modo 'sob pena de se arruinarem'.
Eles devem, em última análise, realizar por si as próprias ações, ainda que freqüentemente
atuem contra sua própria convicção." A busca do tertium datur lukácsiano se expressa aqui de
forma plástica. Com efeito, a coação social é mediada pela tomada de decisão dos indivíduos; a
continuidade da reprodução social só se torna possível porque, em algum grau, as decisões dos
indivíduos correspondem à necessidade colocada pela totalidade em movimento. Mas, uma vez
objetivada a decisão, o resultado jamais poderá ser deduzido das condições pré-existentes. O
que colocamos aqui em tela é a dialética da continuidade na mudança e da mudança na
continuidade que caracteriza a reprodução social. As decisões individuais não são meros
acidentes derivados da lei geral, tampouco podem se exercitar sem a determinação do meio.

11 O caráter mediador das teleologias secundárias é plasticamente verificável nas formas de
controle sobre os trabalhadores instauradas pela empresa capitalista. Com efeito desde a
chamada Escola de Relações Humanas o controle sobre os trabalhadores passou a se preocupar
fortemente com técnicas de indução comportamental em função da descoberta de que a
extração de maior quantidade de trabalho de cada trabalhador - e, portanto, o aumento da
produtividade e dos lucros da corpo ração - dependia em grande parte das disposições afetivas
dele. Daí por diante os setores responsáveis pela gestão do que se chama Recursos Humanos
ou mais recentemente Gestão de Pessoas passou a se preocupar fundamentalmente em
desenvolver formas de captura dos afetos, da subjetividade, do trabalhador com o fim de
direcioná-Io, tanto física como espiritualmente, para a produção de valor. Na impossibilidade de
o trabalhador enxergar o sentido do seu trabalho nele mesmo e o significado social daquilo que
faz, a mobilização de seus afetos, de suas forças interiores para o aumento da produtividade só
pode se dá através da manipulação aberta ou disfarçada. O professor Gustavo Moura resumiu
este fato da seguinte forma: "o comprador da força de trabalho não pode se apropriar
diretamente da mercadoria adquirida, mas somente na medida em que consiga que o seu
portador mobilize o seu próprio potencial subjetivo durante o trabalho. E o trabalhador, embora
tenha 'livremente' vendido a sua mercadoria, pode negar-se a utilizá-Ia por completo ou pode
fixar limites para esta utilização com os quais o comprador poderá não estar de acordo, uma
vez que a este interessa, em primeiro plano, a produção de mais-valia, a acumulação de capital.
Para este fim ele adquiriu a mercadoria força de trabalho. O sujeito trabalhador, portanto, se
coloca, ao mesmo tempo, como mediação necessária à efetiva mobilização de sua capacidade
de trabalho e como possível obstáculo à sua utilização.
"Diante desta ambigüidade, a relação capital/trabalho - mediada pela ação gerencial - parece
oscilar em relação a dois extremos: por um lado, a tentativa de negar a subjetividade do
trabalhador, procurando reduzi-to a um autômato humano, adestrado para realizar tarefas
detalhada mente prescritas, de forma a limitar, ao máximo, o espaço de controle sobre o seu
próprio trabalho - o sonho de Taylor; por outro lado, a tentativa de incorporar todo o potencial
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subjetivo do trabalhador - a sua vontade, iniciativa e criatividade - como fonte de incremento
de mais-valia relativa, redução dos custos com capital constante e melhoria da qualidade dos
produtos." (Moura, 2004: 78-79; 2003).

12 No seu estudo sobre o problema da ideologia na ontologia lukácsiana, Ester Vaisman (1989:
414-415) assegura corretamente: "Já vimos que no caso do trabalho, embora haja uma certa
margem desconhecida, um certo coeficiente de incerteza, a efetivação do telus depende,
todavia, de um conhecimento real da parte fundamental dos meios materiais a serem postos em
movimento. Já no outro tipo de posições teleológicas 'o círculo do desconhecido é
incomparavelmente mais amplo'. Isto significa, como já foi visto, que, se no intercâmbio
orgânico com a natureza, 'as legalidades fundamentais do objeto podem ser conhecidas', isso já
não se processa do mesmo modo quando este outro tipo de posição teleológica está em jogo,
pois, ao desencadear forças e nexos reais pode propiciar o aparecimento de 'novas formas de
novas legalidades', fazendo com que seja difícil, mas obviamente não impossível, 'captar as
verdadeiras tendências evolutivas dos fatos'."
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CAPÍTULO II

REPRODUÇÃO SOCIAL COMO PROCESSO DE AFASTAMENTO DAS BARREIRAS
NATURAIS

No capítulo anterior ficou claro que o comportamento do homem para com o meio é

ativo e produtivo, isto é, através do trabalho ele insere na realidade formas de

objetividade sem par na natureza. Ficou demonstrado também que o trabalho implica

no surgimento de um conjunto de outras atividades que já não tensionam a natureza,

mas dirigem-se ao próprio homem/sociedade. Estas atividades, a exemplo do

trabalho, são objetivadoras no sentido de que são guiadas por finalidades e, por isto,

ao se efetivarem concorrem para transformações na esfera da subjetividade e da

objetividade. É sobre a base do trabalho e da práxis em geral que o ser social se

ergue na medida em que engendra um mundo de objetos, forças e relações que em

confronto com a base natural representa algo de qualitativamente novo; trata-se do

mundo dos homens. O processo de reprodução da forma de ser social tem, pois, como

uma característica fundamental a criação e o reforçamento constante dos traços e

categorias novas engendradas pelo trabalho e pela práxis em geral, enquanto reduz o

poder determinativo das forças e categorias naturais sobre a forma de vida humana.

Desta forma, ainda que as esferas inorgânica e orgânica sejam a base ineliminável de

existência do ser social, o comportamento ativo e produtivo do homem implica no

engendramento de forças e relações que funcionam como premissas da forma de vida

humana e que não exibem mais nenhum traço de natureza. Trata-se do processo de

afastamento das barreiras naturais conforme exposto por Lukács no capítulo da sua

Ontologia dedicado à exposição da reprodução social. O presente capítulo tem como

primeiro objetivo caracterizar esta dinâmica pela qual o ser social engendra suas

próprias premissas de existência enquanto faz retroceder - embora jamais possa

eliminar - a dependência das forças naturais.

As novas forças e relações engendradas pelo trabalho e pela práxis em geral se fixam

no fluxo das relações sociais formando o conteúdo da generidade humana. Com efeito,

os indivíduos não nascem humanos, mas tornam-se humanos na medida em que se

apropriam das forças e relações engendradas pelo conjunto dos homens em sociedade

e que constituem a essência ou a generidade humana. Resulta que, diferentemente

dos animais, indivíduo e gênero não coincidem mas se relacionam através de

mediações. A exposição dessa trama categorial que produz a generidade num pólo da

reprodução social e no outro a individualidade constitui o segundo objetivo deste

capítulo.



Em seguida procuramos demonstrar que a continuidade no interior da reprodução

social, isto é aquelas relações e forças que se mantêm no fluxo da história, radica

precisamente nas sínteses sociais dos atos singulares, vale dizer, nas sínteses das

escolhas objetivadas pelos indivíduos no curso de sua práxis cotidiana. A reprodução

social tem que se expressar na consciência dos indivíduos, mesmo que estes nos seus

atos ordinários não tenham presente a teia de conexões que os entrelaça uns aos

outros e, desta forma, não tenham a devida consciência dos liames que conectam

seus atos particulares e o movimento da história. A exposição de como a continuidade

se expressa na consciência dos indivíduos e como estes reagem às forças e relações

sociais ativamente, decidindo entre alternativas, constitui o terceiro objetivo deste

capítulo.

Para concluir, argumentamos que a reprodução social se processa sempre e

necessariamente como uma dinâmica que repousa sobre dois movimentos

fundamentais: um que procura fixar e manter o já adquirido e outro que avança sobre

o desconhecido e faz brotar o novo a partir do patrimônio conquistado. A reprodução

social só pode ser entendida, pois, como relação reflexiva do velho e do novo, como

uma dinâmica de continuidade na mudança e de mudança na continuidade. Sobre a

base dessa caraterização torna-se possível expor a categoria da educação, o que

faremos no próximo capítulo.

2.1 Filogênese e ontogênese do homem

Afirmamos no início do primeiro capítulo que todo ser vivo mantém uma

forma específica de relação com o meio circundante e que é por meio desta relação

que se reproduz enquanto tal. Como ser vivente, o homem tem de trocar substâncias

com a natureza exterior para continuar existindo. A reprodução da vida é, pois, "O

traço comum de maior peso" entre a esfera orgânica e social; "em ambas estas

esferas do ser - diz Lukács - a reprodução é a categoria determinante para o ser em

geral; ser significa, em sentido estrito, reproduzir-se." (1981: 145). Em confronto com

a esfera inorgânica, isto é uma novidade já que esta esfera do Ser não conhece

nenhum processo reprodutivo.

Ora, o fato de ter um momento em comum entre a esfera orgânica e a social,

precisamente a reprodução da vida, não quer dizer que haja qualquer identidade do

processo reprodutivo destas duas esferas. Afirmar este momento comum apenas

reconhece que a reprodução social tem como base ineliminável a reprodução da vida

e, por isto, esta reentra no contexto social como um momento insuprimível. Isto não

elimina o caráter ontologicamente diferente da processualidade reprodutiva da esfera
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social em confronto com a esfera orgânica. A diferença destas duas processuaJidades

já pode ser vista com clareza na natureza da interação que os seres vivos e os

homens mantêm com o meio. Naqueles a interação é um mecanismo de adaptação as

mutações do meio externo; nos homens, o trabalho transforma o meio e lhe impr:::-e

forma útil à vida humana. Examinemos isso com mais cautela.

O padrão de comportamento de uma espécie não é dado de uma vez Jc1~é

sempre. Ele resulta sempre da combinação dos mecanismos fixados na estru

genética da espécie e das possibilidades de alargamento destes mecanismos e

absorção de novos comportamentos em face das mutações do meio-ambiente.

parte das espécies vivas, em especial os animais superiores, apresenta grau'--<=:

capacidade de adaptação às mudanças do meio precisamente porque traz em si

potencialidades biológicas que, a depender das exigências do meio, poder-

desencadear verdadeiras mutações na sua morfologia. É a experiência do espécime

individual em face das mutações do meio que dispara o mecanismo de muda

morfológica, que é repassado no gene para as novas gerações. É este o mecanis

pelo qual se processam as mudanças, às vezes consideráveis, das espécies animais.

Com efeito, pode-se falar numa ontogênese na esfera orgânica neste sentido estrito:

que movidos pelas mudanças do meio, os exemplares da espécie sofrem mutações

seu organismo em função do cego embate que desenvolvem para se adaptaren às

novas situações oferecidas pelo meio. Mas tal adaptação depende das possibilidades

genéticas do organismo vivo de incorporar, na sua morfologia, as mudanças

necessárias, porquanto a interação aqui tem de ser entendida sempre no sentido de

processo adaptativo. Tanto é assim que quando as mutações do meio ultrapassam as

possibilidades inscritas no próprio mecanismo biológico do ser vivo, as espécies

entram em franco processo de extinção. A reprodução dos indivíduos singulares

segue, portanto, o padrão genético da espécie. Por este motivo, o processo

reprodutivo na esfera orgânica pode ser caracterizado genericamente como u

processo que repõe sempre o mesmo, "seres viventes com a mesma constituiçã

biológica." (Lukács, 1981: 147).

Por seu turno, o trabalho enquanto atividade que garante a reprodução da

vida humana, impulsiona o ser social para além da mera reprodução biológica. Como

já fizemos notar, ele implica sempre em transformações externas e internas e nu

acúmulo da experiência humana na linguagem e nos instrumentos de trabalho. É certo

que nas condições originárias e por muito tempo depois, o trabalho esteve a serviço

da mera reprodução biológica da espécie humana. Porém, em cada uma das etapas

singulares do seu desenvolvimento, "verificaram-se mudanças contínuas - nos

instrumentos, nos processos de trabalho etc. - as quais, por menores que tenha
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sido, tiveram conseqüências que, em certos momentos nodais, revelaram-se saltos,

transformações qualitativas." (Lukács, 1981: 136). As conquistas do trabalho em

termos de novos conhecimentos e do saber fazer, bem como o aperfeiçoamento dos

instrumentos (de início naturais, depois fabricados pela mão humana), foram se

acumulando até resultar em verdadeiros saltos qualitativos na forma de ser da

comunidade. Pensamos, principalmente, no longo processo durante o qual se criaram

as bases da fabricação de instrumentos de pedra, depois de ferro e bronze, bem como

na longa etapa que precedeu a revolução agrícola e a criação de animais. Estes três

eventos, que representam momentos nodais no desenvolvimento do homem, não

surgiram repentinamente, mas resultaram das mudanças operadas pelo trabalho em

cada etapa da vida humana, mudanças estas que foram sendo fixadas e transmitidas

de uma geração à outra até desencadearem estas transformações fundamentais;'

Isto nos coloca diante da seguinte questão: se durante muito tempo o

trabalho se prestou apenas à reprodução biológica da espécie humana; se através do

seu concurso operaram-se transformações muito significativas na morfologia do

homem; chegou um dado momento em que as transformações organímicas

praticamente estancaram, quando veio à luz o Homo sapiens. Doravante, o

desenvolvimento do ponto de vista da espécie (filogênese) não sofreu mais nenhuma

alteração considerável, enquanto o desenvolvimento social (ontogênese), isto é, o

desenvolvimento do gênero humano, prosseguiu por saltos qualitativos muito

significativos. Dito de outro modo: do lado de cá desse marco da história natural - o

surgimento do Homo sapiens -, as mudanças morfológicas na esfera humana não

tiveram nenhuma relevância quando comparadas às velozes e radicais transformações

porque passa o processo social.

Isto quer dizer que o gênero humano tem no desenvolvimento filogenético

apenas sua base natural, mas de forma nenhuma seu conteúdo e sua forma dimanam

desta base. Com efeito, o gênero humano se constrói, se autofunda pelo trabalho e

pela práxis social (ontogênese); ele é posto sobre a base biofísica como externalidade,

não já como conjunto de caracteres e potências inscritas na própria estrutura genética

dos indivíduos. Ao nascer, o indivíduo humano é já portador dos caracteres da

espécie, senão como efetividade pelo menos como potência. Mas ainda não é humano

na medida em que aquilo que constitui o gênero humano é uma criação social que

existe fora do indivíduo. Por isso mesmo, é uma condição do tornar-se humano do

indivíduo que ele se aproprie daquilo que caracteriza o gênero humano: a riqueza

material e espiritual engendrada pelo trabalho e pela práxis social, vale dizer pelo

conjunto da sociedade no passado e no presente. O gênero humano não se manifesta,

pois, imediatamente em cada indivíduo singular, como acontece com os exemplares
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das outras espécies vivas; o ingresso do indivíduo no gênero se processa pela

mediação e na medida da apropriação que ele desenvolve no decurso de sua atividade

soclal.!

2.2 A entificação do gênero humano como processo de afastamento das

barreiras naturais

Retomemos o ponto de partida: a reprodução social, uma vez esteada numa

cadeia de atividades objetivadoras, caracteriza-se pela constante produção de

novidades. Isto quer dizer que sobre a base biológica o ser social vai pondo categorias

que, no confronto com a reprodução filogenética, representa algo de totalmente novo.

Na resposta a um carecimento de origem orgânica, o homem põe em efetividade o

trabalho, arrancando da natureza algo que ela mesma não estava destinada a suprir.

No curso deste processo, o homem se apropria espiritualmente da natureza e objetiva

os conhecimentos assim adquiridos em instrumentos e métodos de operação, que são

generalizados. Ao fazê-lo, ele não apenas responde de uma forma nova, social, a uma

necessidade de origem biológica, mas cria uma gama de outras necessidades. A tese

de que o trabalho remete sempre para além de si mesmo assume aqui outra

dimensão: ele implica no surgimento de necessidades não mais diretamente

relacionadas com a reprodução da vida, mas derivadas da própria dinâmica social.

Tomemos o caso da criação de um novo instrumento para exemplificar isto.

Deixemos de lado o fato, já debatido, de que o próprio instrumento é já uma

objetividade absolutamente nova no confronto com a base natural e nos fixemos

apenas nas suas conseqüências para a vida da comunidade. Com ele, o trabalho

aumenta sua potência produtiva, fazendo crescer o domínio do homem sobre a

natureza. Certamente ele resulta em aumento da produtividade, colocando à

disposição da comunidade maior quantidade de produtos. Mas ele também exige,

como condição de sua generalização, que os indivíduos desenvolvam em si as

habilidades necessárias ao seu manuseio. Por outro lado, a sua continuidade põe a

necessidade de que parte dos esforços da comunidade se dedique ao seu' fabrico,

conserto etc. Mais adiante, surge a necessidade de que os homens mais versados no

modus operandi do instrumento dediquem parte de seus esforços e do seu tempo

ensinando suas habilidades aos outros.

Compreende-se, desta forma, que toda resposta articulada pelo trabalho

impulsiona a reprodução social, a vida da comunidade, para além do estágio presente

não apenas porque engendra novos objetos, que satisfazem àquela necessidade (na
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origem, biológica), mas porque este ato de responder engendra novas necessidades.

Desnecessário dizer que as necessidades assim geradas já não se ligam diretamente à

reprodução da vida, mas são postas pela própria dinâmica social. Estas necessidades

exigem novas respostas do homem com o que ele realiza novas objetivações inserindo

no mundo da realidade novas objetividades, novas necessidades e assim

sucessivamente. Marx e Engels referiram-se à criação de novas necessidades como o

primeiro ato histórico do homem na medida em que elas expressam um passo além do

determinismo biológico. Assim dizem eles: satisfeita uma necessidade relativa à

reprodução da vida (comer, beber, vestir, habitar etc.) "a ação de satisfazê-Ia e o

instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades - e esta

produção de novas necessidades é o primeiro ato histórico." Marx e Engels (1993:

40).

Aludimos aqui a uma dimensão da mais alta importância para a compreensão

da reprodução social e do desenvolvimento do gênero humano. Com efeito, o trabalho

não implica apenas numa forma nova de resposta às necessidades de origem biológica

ou na criação de novas necessidades. Em verdade, a contínua objetivação dos homens

na sociedade implica em mudanças da própria base biológica. Nas palavras de Lukács

(1981: 146) "pela combinação da atividade social dos homens na reprodução da

própria vida, / .. ./, nascem categorias e relações categoriais completamente novas,

qualitativamente diversas que / .. ./ modificam também a reprodução biológica da vida

humana." A combinação da atividade social dos homens não somente implica numa

transformação cada vez maior e mais profunda da natureza, mas engendra categorias

e relações qualitativamente diversas que formam o conteúdo da vida social. Por isto,

diz o autor, a sociedade "encontra cada vez menos já 'prontas' na natureza as

condições da própria reprodução as quais, ao contrário, ela cria mediante a práxis

social dos homens." (Idem.: 146-47). Como já dissemos, a reprodução biológica é um

momento ineliminável da reprodução social, mas o que caracteriza esta última é o fato

da atividade social dos homens ir construindo um conjunto de novas relações e

categorias não mais determinadas pela base biológica. A reprodução social se

caracteriza pelo contínuo afastamento - ainda que jamais a eliminação - das

barreiras naturais da vida humana.

2.2.1 O significado da expressão 'afastamento das barreiras naturais'

A alimentação é uma necessidade inarrestável de todo ser vivo. Por isto trata

de uma determinação natural que comparece também na esfera humana. Porém, "a

fome que se satisfaz com carne cozida, comida com garfo e faca, é uma fome
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diferente daquela que devora carne crua, com a ajuda das mãos, unhas e dentes."

(Marx, apud Lukács, 1981: 148). Aqui se põe em evidência o caráter socialmente

fundado das formas concretas de satisfação da fome, porquanto o homem produz seu

alimento transformando a natureza. Além de produzir o conteúdo do alimento,

submete-o a outra transformação: o homem prepara seu alimento, utilizando

utensílios, métodos, rituais que foram criados pela sociedade. O homem responde,

pois, a uma necessidade de origem biológica sob uma forma socialmente criada.

Todavia, não é apenas a forma com que o homem responde à fome que

assume determinação social; também a própria fome é alterada na sua forma natural.

em virtude da ação social dos homens. Pensamos nas conquistas do trabalho que

foram se acumulando até chegar o ponto de proporcionar o acúmulo de excedentes de

víveres com a descoberta da agricultura e o criatório de animais. Sem dúvida que

estes acontecimentos reagiram sobre a determinação natural da fome uma vez que

proporcionaram maior acesso dos indivíduos aos alimentos, bem como inseriram no

hábito alimentar o consumo da carne. Porém, se deixarmos de lado o fato do aumento

da quantidade de alimentos e da passagem à dieta carnívora ter provocado

conseqüências biológicas consideráveis, argumenta o filósofo húngaro, "permanece o

fato de que a regulamentação social da posse da comida tem, indubitavelmente,

efeitos biológicos." (Idem.: 148). Com efeito, o direito de posse dos alimentos pode

levar ao paradoxo de parcelas da população não ter o que comer na quantidade e

qualidade necessárias, enquanto outras parcelas desfrutam com abundância destes

bens. A fome sentida pelas populações famintas é biologicamente diferente daquela da

parcela da população que tem acesso, à saciedade, aos alimentos. Outro fato

marcante na determinação social da fome diz respeito ao advento da cozinha

internacional. Com o entrecruzamento dos povos e nações, provocado pelo mercado

mundial, o modo específiCOde se preparar o alimento em cada lugar foi-se tornando

cada vez mais unificado até se internacionalizar. Dessa maneira, os hábitos

alimentares de cada comunidade sofreram mudanças em virtude da adoção, no seu
I

cotidiano, da cozinha de outras comunidades ou até de outras nações. Lukács

argumenta que "o fato de que isto assuma hoje, de várias maneiras, as formas de

manipulação, do consumo de prestígio etc., mostra precisamente a que alto grau de

sociabilização se chegou também neste campo." (Idem.: 149).

Esta "mesma linha evolutiva", pela qual os elementos puramente biológicos

são recobertos por determinações sociais, "podemos verificar em outro setor da vida

biológica: o da sexualidade." (Idem.: 149). É instrutivo, nesse sentido, observar como

as grandes transformações econômicas e sociais ocorridas no fim da barbárie e início

da civilização provocaram mudanças significativas na relação entre os sexos. Assim, o
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desenvolvimento das forças produtivas e o fato dos homens terem assumido posição

de relevo na produção econômica em comparação com o papel das mulheres, levaram

ao desaparecimento da forma de família baseada no direito materno instaurando a

família monogâmica patriarcal. A partir de então, a norma social impunha a devoção

de fidelidade da mulher ao marido, ao contrário de outrora quando esta mantinha

relações sexuais com vários homens. Não é difícil compreender como, uma vez

sedimentada no costume, esta norma operou mudanças significativas na própria

atração entre os sexos.

Porém, se não levarmos em conta apenas as transformações macro-

estruturais, que sem dúvida implicam em mudanças consideráveis no âmbito da

sexualidade, também podemos perceber o quanto as formas fenomênicas do

progresso econômico-social interferem nesta esfera. A manipulação de essências e a

produção de cosméticos para o uso corporal, bem como os modos de vestir

influenciam decisivamente no funcionamento dos instintos sexuais. Todos estes fatos

atestam, pois, que

/ .../a recíproca atração sexual não perde jamais seu caráter essencialmente
físico, biológico, mas a relação sexual, com a intensificaçãodas categorias
sociais, acolhe em si um número crescente de conteúdos que, mesmo se
sintetizando mais ou menos organicamentecom a atração física, têm todavia
um caráter - direta ou indiretamente - humano-socialque é heterogêneoem
relaçãoa ela. (Lukács, 1981: 150).

Pusemos em destaque, acompanhando o raciocínio de Lukács, dois complexos

relacionados diretamente à reprodução da vida: a fome e o sexo. O objetivo era

mostrar que mesmo em se tratando de fenômenos fundados por estrita necessidade

da reprodução biológica, há uma intervenção da lei social sobre tais fenômenos. A

educação constitui outro fenômeno que encontra alguma similaridade nas espécies

animais e que o filósofo húngaro analisa em seguida. Dada a forma como escolhemos

organizar este escrito, deixaremos o tratamento desta categoria para ser feito em

separado, no próximo capítulo. Por enquanto interessa notar que se estas categorias

que medeiam a reprodução biológica e social assumem em si mesmas, cada vez mais,

um conteúdo expressamente social, aquelas que já não se ligam diretamente à
reprodução da vida exibem um caráter social puro desde o início. A estas categorias

chegaremos através da análise do caráter social do trabalho, do excedente econômico

e da divisão do trabalho.

2.2.2 Excedente econômico e desenvolvimento da sociabilidade

Como já argumentamos, o homem se apropria da natureza através do
t

trabalho, mas não o faz no isolamento: esta apropriação é sempre mediada pela
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comunidade humana. Esta, nas condições originárias, não ultrapassa o caráter de um

gregarismo naturalmente fundado que fornece a base para o desenvolvimento do

trabalho. É Marx (1991: 66) quem sustenta que a "comunidade tribal espontânea ou,

se preferirmos dizer, a horda constitui o primeiro passo para a apropriação das

condições objetivas de vida, bem como da atividade que a reproduz e lhe dá

expressão material, tornando-a objetiva (atividade de pastores, caçadores,

agricultores etc.)." Todavia, se a natureza contribuiu com a criação de uma espécie de

vida gregária, uma vez surgida a atividade do trabalho sobre a base desse gregarismo

originário, a comunidade humana foi inserida numa dinâmica peculiar: um processo

histórico caracterizado pela contínua, mesmo que desigual e contraditória, criação de

premissas sociais que recobrem aquelas condições e determinações naturais da

existência do homem. Isto quer dizer que o trabalho engasta o caráter comunal

originário num processo de complexificação que culmina com a própria dissolução da

totalidade originária, dando lugar a formações sociais superiores. Um dos elementos

responsáveis por esta evolução trata da produção de excedentes econômicos.

Já fizemos referência às mudanças contínuas nos instrumentos e processos de

trabalho que, tendo se acumulado no decorrer do tempo, em determinados momentos

impulsionaram verdadeiros saltos qualitativos no desenvolvimento do ser social. Uma

destas ocorrências diz respeito à produção de excedentes econômicos. A partir de

certo estágio do desenvolvimento das forças produtivas, mormente com a descoberta

da agricultura, o trabalho social passou a produzir mais do que o necessário para a

reprodução imediata dos indivíduos. Este fato tem um significado central na crescente

sociabilização da reprodução social. Com efeito, a produção de excedentes econômicos

desencadeou um processo de complexificação das necessidades sociais uma vez que

engendrou as bases materiais da dedicação exclusiva de parte da força de trabalho da

comunidade para aquelas tarefas preparatórias do trabalho. Referimo-nos àquelas

atividades voltadas para a organização da vida social na comunidade e àquelas de

comando e direção do coletivo que trabalha, bem como às atividades de fabrico de

instrumentos de bronze e ferro que exigiam a dedicação de parte da força de trabalho

disponível. Em todos estes casos o pressuposto material é que a comunidade produza

mais que o necessário para a reprodução imediata dos indivíduos, do contrário

nenhum esforço poderia ser deslocado da produção direta de víveres e a sociedade

humana teria estacionado na mera reprodução da vida.

Além desta complexificação das necessidades sociais e das atividades

desenvolvidas pela comunidade, a produção de excedentes fornece o esteio material

para uma das transformações mais marcantes da sociedade humana: o surgimento

das classes sociais. É Lukács (1981: 136) quem afirma:
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... Esta capacidade do trabalho de ir com seus resultados para além da
reprodução do seu executor cria a base objetiva da escravidão, antes da qual
existia apenas a alternativa de matar ou adotar o inimigo feito prisioneiro. Daqui
o caminho leva, através de várias etapas, ao capitalismo, onde este valor de uso
da força de trabalho se torna a base de todo o sistema.

O salto qualitativo operado na sociabilidade salta aos olhos aqui, pois se se

encaram as coisas no sentido ontológico e não imediatamente valorativo, ver-se-é que

o surgimento das classes sociais através do regime de escravidão expressa um

avanço, um progresso da sociabilidade em comparação com a situação anterior. Com

efeito, a igualdade social no primitivismo nada tem de idílico, senão que se funda

precisamente sobre premissas materiais caracterizadas pela carência e pela

dependência direta da natureza. Somente com a produção de excedente, que

expressa um certo estágio no desenvolvimento das forças produtivas e do domínio do

homem sobre a natureza, pode surgir a divisão da sociedade em classes. O

surgimento destas, ao invés de expressar um infeliz desígnio natural, patenteia o

poder autodeterminativo da sociedade humana: as classes são uma criação exclusiva

do mundo social; seu surgimento nada deve a determinantes de ordem natural.

O fato, porém, do excedente econômico fornecer a base para o surgimento

das classes sociais, não nos deve conduzir a valorações negativas. Porquanto, o reino

da liberdade na sociedade comunista "também repousa sobre esta peculiaridade

fundamental do trabalho de produzir mais do quanto é necessário para a reprodução

do trabalhador." (Idem.: 136). No exato sentido materialista do termo, o reino da

liberdade só pode se erguer sobre a base de forças produtivas capazes de produzir

muito além do necessário para a existência imediata da sociedade, pois assim se

põem as bases para a liberação de tempo para que os indivíduos possam desenvolver

suas potências espirituais não mais como meio, mas como fim em si mesmas. Na

medida que o tempo disponível é uma condição do desenvolvimento multilateral do

homem, a categoria sobretrabalho - e o seu correlato do lado do produto, o

excedente econômico - continua sendo uma premissa econômica de uma formação

social comunista. Claro que, nestas circunstâncias, estas categorias assumem uma

nova forma e um novo conteúdo: ao invés de serem os grilhões que aprisionam os

trabalhadores, intervertem-se na condição fundamental de fruição e desenvolvimento

de todos os indivíduos; ao invés de representarem uma força hostil frente ao trabalho,

são apropriados por este como desdobramento de sua própria potência; ao invés de

atenderem à lógica cega da acumulação de capital, são controlados conscientemente e

por isso existem em função das necessidades mais genuínas dos seres humanos.

Nesse sentido, a negatividade não reside exatamente na capacidade ínsita ao-trabalho

de produzir excedentes, mas precisamente na forma social de produção e apropriação

deste excedente, vale dizer na forma de controle sobre este processo.
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Para efeito do que nos interessa, é bastante salientar que a produção de um

excedente econômico tem peso decisivo na ampliação dos poderes genéricos do

homem precisamente porque dá base a uma ampliação da divisão do trabalho; esta,

por sua vez, constitui uma das mais importantes forças motrizes na evolução social.

2.2.3 Divisão do trabalho como veículo da socialização crescente do ser social

A divisão do trabalho "é, por assim dizer, tão antiga quanto o trabalho, dele é

um produto orgânico necessário." (Lukács, 1981: 136). Ela já comparece nos

primeiríssimos estágios de desenvolvimento da comunidade humana sob a forma de

um agir em conjunto no interior de uma mesma atividade. No início, ela tem por base

elementos naturais, depois esta determinação vai sendo suplantada, recoberta por leis

puramente sociais. O desdobramento desta tese far-se-á através da análise da divisão

sexual do trabalho, das diferentes funções sociais dos anciãos e dos jovens em

sociedades tradicionais, o surgimento das profissões, a divisão entre trabalho material

e intelectual e o surgimento das classes sociais.

Nas comunidades originárias ocorre uma distribuição das atividades tendo em

vista atributos fisiológicos dos indivíduos. Este é o caso da divisão do trabalho entre

homens e mulheres. Porém, se as diferenças fisiológicas entre os sexos ensejou esta

primeiríssima forma de divisão do trabalho, não menos verdade é que, com o

desenvolvimento social, a atribuição de papéis e status diferenciados para homens e

mulheres passou a ser determinado unicamente pelas relações sociais existentes.

Desta forma é que o destaque ou rebaixamento do lugar que as mulheres ocupam na

sociedade vai depender, por um lado, de fatores de ordem econômica que dizem

respeito à relevância das suas funções para o aumento da produção social, e, por

outro lado, das concretas formas com que a sociedade institui e atribui papéis,

funções aos indivíduos. Por isso, houve situações históricas em que as mulheres

preponderavam socialmente exatamente porque não só as funções que assumiam no

interior da força coletiva eram vitais para a comunidade (pense-se nos primórdios da

agricultura e da domesticação de animais), mas também porque tão somente através

delas eram conhecidos os descendentes do clã e, portanto, a mulher constituía o

critério de repartição do produto social no seio da comunidade. Tão logo estas

premissas foram superadas pelo próprio desenvolvimento da sociedade - a primeira

pelo domínio masculino das atividades mais importantes na produção do excedente

econômico e a segunda pelo advento da família monogâmica - as mulheres foram

sendo relegadas a posições inferiores na estrutura social.
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Este determinismo social ocorre também com aquela relação de

preponderância dos anciãos sobre os mais novos nas sociedades tradicionais.

Aparentemente, esta diferenciação de papéis, de status, parece radicar numa

determinação biológica, qual seja a longevidade dos anciãos. Em verdade, porém, "a

vida mais longa não é senão a base biológica sobre a qual se realiza a acumulação das

experiências de vida socialmente importantes." (Lukács, 1981: 139). Uma vez que os

saberes mais relevantes relacionados ao convívio social e à produção econômica se

baseiam, nestas sociedades, na experiência, os anciãos só podem ter um lugar de

destaque, uma vez que são os portadores desta experiência, daquilo que chamamos

de sabedoria. Porém, "À medida em que as experiências socialmente decisivas não

são mais acumuladas por via empírica e conservadas na memória, mas são deduzidas

por generalizações, esta posição exclusiva dos anciãos vai gradualmente decaindo."

(Idem.). A lei social se impõe, também neste caso, aos elementos de ordem biológica.

A distribuição do trabalho na comunidade segundo atributos fisiológicos

resulta na fixação de determinados indivíduos no desempenho daquelas atividades

preparatórias, fazendo surgir as profissões. Pensamos principalmente na fixação das

mulheres no fabrico de utensílios e na tecelagem, bem como na fixação de alguns

homens no fabrico de instrumentos. Em todos os casos, a fixação faz com que estes

indivíduos desenvolvam habilidades para além do normal naquele ramo de atividade,

desencadeando o surgimento dos ofícios profissionais. Doravante, o exercício do ofício

já não deriva de atributos fisiológicos, mas do aprendizado, às vezes muito longo, do

seu saber fazer. E dado que a diversificação em profissões é uma conquista da qual

não é possível regredir, a própria dinâmica social passa a alocar cada vez mais braços

e mentes ao seu cultivo, impulsionando, assim, uma crescente diferenciação no seio

da comunidade. O fato biológico é recoberto por normas socialmente assentidas, com

o que a diferenciação do grupamento humano segue, em todos os casos aludidos,

uma dinâmica cujo impulso, rota e ritmo dependem de fatores puramente sociais.

Esta diferenciação interna à comunidade determinada por leis puramente

sociais mostra-se com toda a força na divisão entre trabalho material e intelectual. É

fato que o trabalho implica em dois tipos de teleologias que se relacionam

reflexivamente: as primárias e as secundárias. A divisão do trabalho material e

intelectual tem seu germe plantado no fato que, com o desenvolvimento social, as

teleologias secundárias vão assumindo cada vez mais a forma de atividades

exclusivas, vão exigindo a dedicação exclusiva de algumas pessoas enquanto as

outras cuidam da transformação da natureza." Desta forma, começa a se engendrar

uma separação entre os que lidam com as atividades organizativas da sociedade

(baseadas nas teleologias secundárias) e os que se dedicam ao trabalho no sentido
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estrito (teleologias primárias). O que está em tela é o tornar-se autônomo daquelas

atividades preparatórias (busca dos meios, estudo da natureza, planejamento,

controle etc.) e as de execução material do trabalho. Com a produção de excedentes,

esta divisão se cruza e se determina reflexivamente com a divisão de classes. Com

efeito, as posições teleológicas secundárias

1.. ,/ podemser postasa serviçode um domínio, independentede quem se sirva
disto, por via espontâneaou institucional.Daqui a freqüente ligaçãodo trabalho
intelectual, tornado autônomo, com os sistemasde domínioclassista,ainda que
seus iníciossejam mais antigos e, apesarde, no cursoda luta de classes,como
se observa no ManifestoComunista,uma parte dos próprios representantesdo
trabalho intelectual se deslocar,com uma certa necessidadesocial, para o lado
dos oprimidosque se rebelam. (Lukács, 1981: 155).

Devemos nos deter um pouco no caráter desta vinculação das atividades

intelectuais com o domínio de classe porque ela tem muito a revelar acerca do

predomínio das leis sociais na reprodução da sociedade. A primeira coisa a notar é que

o filósofo húngaro diz que estas atividades podem ser postas a serviço de um domínio

por via espontânea ou institucional. Isto quer dizer duas coisas fundamentais:

primeira que a separação entre trabalho material e intelectual delimita,

concretamente, a posição que os indivíduos ocupam na esfera econômica e social. Isto

quer dizer que uma vez instituída socialmente a separação entre atividades

intelectuais e materiais, os indivíduos só podem reproduzir-se reentrando nesta

estrutura que é independente de si mesmo, ao mesmo tempo em que é uma condição

da existência dos indivíduos singulares. Conseqüentemente, a ligação existente entre

as atividades intelectuais e o domínio de classe é, antes de tudo, uma lei social; vale

dizer, é uma ligação que se determina pelo lugar ocupado pelos indivíduos na

estrutura econômico-social. Ela não trata, pois, de uma escolha a priori do tipo 'de que

lado devo ficar?'. Antes que os indivíduos se perguntem por isto, eles já ocupam

determinada posição num dos lados em questão." Colocamos, assim, em evidência o

caráter objetivo das classes e frações de classe. Com efeito, a própria posição que os

intelectuais ocupam na estrutura econômico-social, e por conseqüência a defesa que

empreendem de seus interesses particulares (vinculados a esta posição), coloca-os em

ligação com o exercício do poder da classe dominante.

Isto não quer dizer que aquela questão 'de que lado devo ficar' seja

desprovida de força nas escolhas individuais. E este é o segundo aspecto a considerar.

Com efeito, o antagonismo estrutural instaurado com o advento das classes sociais

deve tomar a forma de confrontos parciais ou mais ou menos globais entre as classes.

Através desse confronto, os indivíduos tomam ciência de sua vinculação de classe e

são premidos a se pronunciar a favor ou contra determinados interesses. É nesse

momento e em função das forças desabrochadas pelo conflito, em função da direção

concretamente assumida pelo confronto, que os intelectuais podem renegar sua
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própria posição e se colocar abertamente a favor dos oprimidos. Isto não quer dizer

que a mudança de lado de um ou de vários intelectuais signifique já uma reviravolta

da função social da intelectualidade, porque isto só pode ser revertido sob a forma de

uma revolução que remexa de cima abaixo a estrutura social e instaure a igualdade.

A crescente sociabilização da sociedade engendra instituições, estruturas, que

no confronto com o indivíduo se apresentam como algo de objetivo e, neste sentido,

independente de sua vontade. É este o caso da vinculação de classe do intelectual: a

função estrutural de seu segmento liga-se ao poder dominante. Todavia, isto não

significa que as escolhas individuais sejam privadas de significado. Pelo contrário,

quanto mais a divisão do trabalho impulsiona o ser social para patamares suoerío

de sociabilidade, mais se engendram possibilidades objetivas de que as partes se

diferenciem e assumam determinadas posições em confronto com a lei geral. No

em epígrafe, o intelectual chega mesmo a contradizer a norma geral ao se pôr ao lado

dos dominados. E que uma decisão desta natureza tenha resultados

significativos na vida do indivíduo, bem como nos desdobramentos futuros da luta ae

classes, não resta dúvida.

Pusemos em tela a divisão entre trabalho material e intelectual e se

entrecruzamento com as classes sociais para argumentar que se tratam de ma

puramente sociais. É a própria dinâmica reprodutiva da sociedade que engendra

complexos os quais, por conseguinte, não exibem mais nenhum traço de natu

isto é válido para sua gênese e ainda mais para seu desenvolvimento ulterio ..

Mostramos que estas duas formas de divisão do trabalho constituem estru

objetividades, leis sociais que delimitam concretamente a forma e a direção

decisões alternativas dos homens. Porém, elas mesmas, não são mais que cornp.excs

relacionais formados a partir das decisões assumidas pelos indivíduos que

sintetizam no fluxo da vida social. Portanto, não se trata de uma lei férrea que

reproduza diretamente na esfera da individualidade, senão que ela é sempre mediaoa

pela escolha operada pelo indivíduo. Por isto mesmo, o tipo de relação concretamente

operante entre lei geral e particularidade, desenvolvimento do gênero e do lndlvíduo

no caso humano é radicalmente diferente daquela que opera na esfera biológica. :.a
esfera social, o gênero se põe como totalidade cada vez mais articulada precisame

e na medida em que opera um intenso processo de diferenciação interna. Isto nã

encontra nenhum símile nos processos naturais. A análise da troca e do valor, ana

origem radica na divisão do trabalho, reforçará a tese aqui levantada.
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2.2.4 Divisão social do trabalho, troca e valor

No tópico anterior, partimos da distribuição do trabalho no interior da

comunidade fundada em elementos naturais. Demonstramos como esta diferenciação

originária vai sendo recoberta por categorias puramente sociais através do

desenvolvimento da divisão do trabalho. Agora, devemos partir do fato que cada

"comunidade encontra diferentes meios de produção e diferentes meios de

subsistência em seu ambiente natural" e, por isso, desenvolve modos de produção e

produtos que em contraste com os de outras comunidades apresentam diferenças e

especificidades. Também neste caso trata-se de uma divisão natural do trabalho que

vai ser suplantada, dando lugar a uma divisão do trabalho fundada exclusivamente em

laços sociais. O veículo fundamental desta passagem é a troca, porquanto diz Marx

(1996: 403):

É essa diferença natural que provoca a troca recíproca de produtos e em
conseqüênciaa transformaçãoprogressivadessesprodutos em mercadoria,ao
entrarem em contato as comunidades.A troca não cria a diferença entre os
ramos de produção, mas estabelece relações entre os ramos diferentes e
transforma-os em atividades mais ou menos interdependentes dentro do
conjunto da produçãosocial. A divisão social do trabalho surge aí através da
troca entre ramos de produçãoque são originalmentediversose independentes
entre si.

A divisão social do trabalho tem como veículo basilar a troca realizada entre

comunidades. Com esta, uma diferenciação meramente natural passa a ser realizada

sob forma puramente social, ou seja, a determinação natural passa a constituir

apenas a base sobre a qual se ergue um conjunto de relações econômicas que já não

tem nada de natural: a troca de valores de uso. Por meio desta, inicia-se um processo

de entrecruzamento das comunidades, um movimento de integração em unidades

cada vez mais abrangentes, colocando as bases para a explicitação do gênero

humano.

A troca é um elemento que opera em mão dupla: ao mesmo tempo em que

supera a limitação natural das comunidades, colocando-as em relação umas com as

outras de modo a torná-Ias interdependentes - formando uma totalidade, ou o

'conjunto da produção social' na citação acima - também implica numa diferenciação

interna à própria comunidade, sendo esta um elemento a mais no recobrimento dos

elementos naturais por categorias puramente sociais, conforme discutimos no tópico

anterior. Quer-se dizer que, com o tempo, a troca desborda o relacionamento entre

comunidades e se infiltra no interior delas mesmas tornando-se uma mediação

fundamental no relacionamento entre as unidades privadas de produção, as famílias, e

depois entre os próprios indivíduos que compõem a comunidade. Neste caso, diz Marx

(1996: 403):
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1.. ,/ os órgãos particulares de um todo unificado e compacto se desprendem uns
dos outros, se dissociam, sob a influência da troca de mercadorias com outras
comunidades e tornam-se independentes até ao ponto em que a conexão entre
os diversos trabalhos se processa por intermédio dos produtos como
mercadorias. No primeiro caso [na troca entre comunidades], o que era
independente se torna dependente; no segundo [a troca entre famílias e
indivíduos], o que era dependente se torna independente.

Compreende-se, desta forma, como a divisão do trabalho dá origem à troca" e

esta, uma vez tornada hábito social, age sobre aquela alçando-a a patamares mais

elevados. De dois modos a troca impulsiona a divisão do trabalho: pela inserção de

cada particularismo local num conjunto de relações muito mais amplo e pelo impulso

que fornece à diferenciação interna às próprias comunidades. Claro que ela surge

tendo por pressuposto um estágio de desenvolvimento das forças produtivas que

produza valores de uso numa quantidade superior às necessidades internas da

comunidade. Ela também pressupõe que o desenvolvimento das necessidades sociais

atingiu um ponto que a comunidade já não pode supri-Ias com seu trabalho interno e

por isso recorre às trocas fronteiriças. No entanto, estes pressupostos encontram na

troca mercantil o móvel fundamental de seu desenvolvimento ulterior. Isto quer dizer

que divisão do trabalho, forças produtivas, excedente econômico, necessidades sociais

e trocas mercantis são fatores que se determinam reflexivamente no movimento da

reprodução social. E não é demais assinalar que o modo e a intensidade com que

penetram o metabolismo econômico-social das comunidades determinam o caráter

estacionário ou progressista de cada formação social particular. O contraste entre o

modo de produção asiático e o greco-romano é particularmente instrutivo quanto a

isto.

Para efeito da demonstração que vimos perseguindo, é mister salientar

apenas que a troca constitui uma relação puramente social, o que não significa que ela

se teça no âmbito de espíritos que se comunicam sem base com a materialidade da

vida. Ao contrário, a troca se ergue sobre a base de produtos que respondem a

necessidades da comunidade e com isto ela se liga à base material da sociedade, vale

dizer, ao trabalho como forma de intercâmbio do homem (sociedade) com a natureza.

Porém, ela mesma só pode emergir como relação entre comunidades e posteriormente

entre os indivíduos da mesma comunidade, o que lhe confere o caráter de mediação

social através da qual os valores de uso podem suprir as necessidades comunais,

familiares ou individuais.

Este determinismo social afirma-se ainda mais fortemente no momento que a

troca se torna o tipo de mediação fundamental na interação entre os indivíduos, seja

no que concerne às atividades produtivas, seja no âmbito das atividades responsáveis

pela reprodução social. Neste momento, os produtos do trabalho tornam-se

mercadorias não já em função de uma especialização do trabalho nas comunidades -
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e por isso estas tenham de trocar seus produtos para satisfazer aquelas necessidades

que não conseguem suprir com seu próprio trabalho -, mas principalmente porque a

troca universalizou-se enquanto forma de socialização dos trabalhos singulares. Os

próprios trabalhos singulares para se efetivarem, vale dizer para se inserirem no

'conjunto da produção social', têm de ser mediados por atos de troca. Nessas

circunstâncias, a troca deixa de ser apenas um ato fortuito por meio do qual o

excedente econômico de uma comunidade ou de uma família supre necessidades de

outra comunidade ou família, e passa a constituir uma premissa da inserção dos

trabalhos singulares no tecido social. Conseqüentemente, o tornar-se mercadoria dos

produtos do trabalho deixa de ser um movimento a posteriori e assume a condição de

pressuposto da própria produção, uma vez que o trabalho é tornado, ele mesmo,

mercadoria. Isto significa um alargamento substantivo das determinações sociais

sobre os condicionamentos naturais da existência do homem. Como pensa Lukács

(1981: 141), "O devir mercadoria dos produtos do trabalho representa, portanto,

estágio superior de sociabilidade; significa que o movimento da sociedade é dominado

por categorias cada vez mais puramente sociais e não mais somente naturais."

Este alçar-se a patamares de sociabilidade cada vez mais elevados se torna

mais evidente se se toma o valor enquanto princípio regulador das trocas mercantis e

em cujo conteúdo e forma já não habita nenhum átomo de natureza. O valor só pode

vir à tona como expressão de determinadas relações sociais, isto é, como expressão

de uma forma de reciprocidade social fundada na troca mercantil. O movimento de

universalização das trocas mercantis é também o movimento pelo qual o valor pode

erguer-se enquanto abstração geral que preside o intercâmbio das mercadorias e,por

esta via, a reciprocidade no plano econômico e social. O valor é, pois, uma abstração

no exato sentido de que supera as singularidades diferenciadoras de cada mercadoria

reduzindo-as a uma única dimensão: à quantidade de tempo necessário para sua

produção. Portanto, dizer que se trata de uma abstração engendrada no âmbito das

relações sociais não significa uma indiferença da categoria valor em relação aos

valores de uso, tampouco quer sinalizar para algum espiritualismo vazio. Esta forma

de colocar a questão apenas esclarece que o valor é uma entificação ainda mais

socialmente pura do que o próprio valor de uso que acompanha o homem desde que

se pôs de pé pelo trabalho. Todavia, quer-se dizer também que o valor só se engendra

e realiza no âmbito de uma relação reflexiva com o valor de uso - que é um dado da

natureza socialmente transformado - com o que ele se liga à produção material da

vida. Mas esta ligação com a base natural sobre a qual repousa a reprodução da vida

humana

não diminui em nada o grande passo adiante realizado pela sociabilidade, o
emergir e se fazer universal e dominante do valor de troca como mediador
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puramente social das relações recíprocas entre os homens. Ao contrário. É
justamente esta mediação que faz surgir na práxis dos homens relações
sociais tão importantes que, uma vez conscientes, tornam as relações ainda
mais sociais. (Lukács, 1981: 142).

A universalização da troca e do valor como mediações fundamentais da

sociabilidade implica na centralização da vida econômico-social em torno da cateçorta

tempo de trabalho socialmente necessário; é este tempo socialmente elaborado que

fornece concretamente a grandeza de valor das mercadorias e apenas tendo-o por

base a troca pode untversaüzar-se." Quer-se dizer com isto que a substância do valor

não pode radicar em nenhuma propriedade particular das mercadorias, bem como nos

trabalhos singulares que Ihes deram origem; o valor tem sua detenninação

fundamental no trabalho em geral, ou melhor, no quantum de trabalho estabel

socialmente para a produção das mercadorias. E como o trabalho se mede em tempo,

então a substância do valor só pode ser o tempo de trabalho socialmente necessário a

produção das mercadorias. Na presença desta categoria, os trabalhos singulares

adquirem uma determinação puramente social, já que é a lei social que determine

tempo e o grau de habilidade média para a execução de determinada tarefa e,

ademais, esta lei delimita concretamente o quantum de trabalho vivo requerido na

reprodução econômica e social.

Com isto, antes de mais nada, o tempo de trabalho individual reque .
a fabricação de um produto adquire uma determinabilidade que transceno
dado natural. Nos primeiríssimos estágios do trabalho a coisa prinàpa
nascimento do produto: o tempo necessário para obtê-to era assu
importância secundária. Do mesmo modo, a diversidade dos rendimentos
trabalhos singulares originalmente era fundada nas característicasblol
(até psíquicas) dos indivíduos. Somente em um determinado níve
processo de produção e troca surge o tempo de trabalho sodaJment
necessáriocomo verdadeira categoria social. (Lukács, 1981: 143).

O tempo, como um dado de natureza, constitui uma presença perene na viaa

humana e sem dúvida forneceu algum parâmetro para a reprodução social e

qualquer período da história. Todavia, somente com a universalização das trocas

mercantis ele assume uma determinidade social, ele se torna uma categoria elaborada

socialmente e não apenas um fato da natureza subjetivado diferentemente pelos

indivíduos. Imaginemos, com Marx, a fantasiosa situação de Robinson (o solitário

habitante da ilha selvagem tão a gosto dos pensadores da Economia Política Clássica).

Nas condições em que se encontra, tal homem "tem de satisfazer diferentes

necessidades e, por isso, é compelido a executar trabalhos úteis diversos, fazer

instrumentos, fabricar móveis, domesticar lamas, pescar, caçar. / .../ A própria

necessidade obriga-o a distribuir, cuidadosamente, seu tempo entre suas diversas

funções." (Marx, 1996: 85). Aqui temos o tempo servindo de parâmetro para a

alocação das energias pessoais do nosso personagem, mas a divisão do tempo a que

Robinson se vê obrigado não deriva de uma sanção social: ele, na sua solidão, tem de

dedicar parcelas do seu tempo às atividades necessárias a sua existência.
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o imperativo que obriga Robinson a ocupar-se de suas diversas atividades

segundo um tempo determinado, corresponde à lei social que na produção mercantil

estabelece um quantum determinado de tempo e um grau médio de habilidade para a

execução de determinadas tarefas. A diferença fundamental entre os dois exemplos

reside no fato do primeiro ser uma criação da fantasia e o segundo corresponder à

realidade, bem como no fato que para Robinson a distribuição do tempo nas diversas

tarefas é prerrogativa sua como homem isolado de todo contato humano, enquanto na

produção mercantil a alocação dos trabalhos particulares é atributo do movimento

espontâneo das trocas que estabelece, por si mesmo, a quantidade de tempo e de

esforços que a sociedade deve dispensar em cada uma das atividades necessárias. Por

causa disso, a distribuição do tempo para cada tarefa transparece cristalinamente para

Robinson e é assumida como posição consciente; já no caso da formação social

capitalista, a distribuição do trabalho social segundo um tempo assentido socialmente

não transparece aos indivíduos, mas aparece sob a forma fetichizada de coisas que se

trocam entre si. Trata-se de uma lei social da qual os indivíduos apenas sofrem as

conseqüências, mas não a conhecem nem a controlam, mas de fato são dominados

por ela.

Também na idade média européia, onde a "dependência pessoal caracteriza

tanto as relações sociais da produção material, quanto as outras esferas da vida

baseadas nessa produção", (Idem.: 86) o tempo de trabalho constitui a referência

concreta sobre a qual se tecem as relações econômico-sociais. Porém, em virtude da

forma social coincidir diretamente com sua forma concreta, a distribuição do trabalho

segundo o tempo é uma realidade cristalina e "cada servo sabe que quantidade de sua

força pessoal de trabalho despende no serviço do senhor. / .. ./ No regime feudal,

sejam quais forem os papéis que os homens desempenham, ao se confrontarem, as

relações sociais entre as pessoas na realização de seus trabalhos revelam-se como

suas próprias relações pessoais, não se dissimulando em relações entre coisas, entre

produtos do trabalho." (Marx, 1996: 86).

O mesmo ocorre na reprodução de uma família camponesa que produz para

as próprias necessidades. Tal como acontece com Robinson em sua ilha ensolarada, a

família - enquanto corpo social que trabalha - tem de distribuir para os indivíduos as

diversas tarefas com vistas a suprir as necessidades e isto é feito de acordo com um

tempo determinado. Neste caso, "As forças individuais de trabalho operam,

naturalmente, como órgãos da força comum de trabalho da família e, por isso, o

dispêndio das forças individuais de trabalho, medido pelo tempo de sua duração,

manifesta-se, aqui, simplesmente, em trabalhos socialmente determinados." (Marx,

1996: 87).

54



Vê-se assim que a distribuição social do trabalho segundo o princípio temporal

não pressupõe a troca mercantil. Trata-se, antes, de uma manifestação que se

apresenta em todas as formações sociais, muito embora nas sociedades pré-

capitalistas não se tenha fundado ainda uma lei social que determina a média de

tempo necessário e o grau médio de habilidade para cada trabalho singular. Nos

exemplos tratados acima, os trabalhos singulares se inserem na tessitura do trabalho

social total diretamente e não mediados pela troca. As mediações aí operantes são de

outra ordem e se tecem enquanto relações de dependência pessoal, . laços

consangüíneos e familiares, e os trabalhos singulares são levados em conta segundo a

sua utilidade e os atributos pessoais neles impressos. Nessa contextura, o tempo

emerge como objetividade natural que, sem dúvida, fornece algum parâmetro para a

distribuição dos trabalhos no tecido social, porém ainda não assumiu uma

determinidade social que o faça uma lei reguladora de toda a produção e circulação

econômico-social. Com efeito, o tempo aí experimentado é o tempo natural que os

indivíduos subjetivam e expressam em seus atos no trabalho ou na vida social de

modo profundamente carregado de disposições subjetivas e pessoais. A própria

produção material, uma vez que não se volta para a valorização do valor, mas tão

somente para o atendimento das necessidades da comunidade, não gira em torno do

quantum de tempo empregado na realização dos produtos. Em verdade o que

interessa é o valor de uso dos produtos do trabalho. Em função dessa característica da

reprodução dessas sociedades, o tempo de trabalho aparece aí como uma

determinação em si, natural e espontaneamente aceita, diferentemente do que

acontece quando a produção econômica passa a ser regida pela lógica mercantil: aqui,

o tempo natural é elaborado, é instituído como lei social que regula a produção e

reprodução da sociedade e cada trabalho singular tem de adequar-se a esta lei

sancionada socialmente." Tudo se faz, aqui, em função do tempo. Time is money.

"Somente em um determinado nível do processo de produção e troca surge o

tempo de trabalho socialmente necessário como verdadeira categoria social." (Lukács,

1981: 143). Isto quer dizer que o longo processo de universalização das trocas

mercantis como forma de reciprocidade social constitui o movimento pelo qual o

tempo de trabalho socialmente necessário se engendra como força determinativa que

condiciona a inserção dos trabalhos singulares no conjunto da produção econômica. É

uma vitória da sociabilidade que por sobre as peculiaridades de cada trabalho singular

e do seu produto se ergam determinações puramente sociais como a troca, o valor e o

tempo de trabalho socialmente necessário, já que elas apenas expressam uma forma

de ser da reprodução econômico-social que já não é determinada por forças naturais.

Nas palavras de Lukács, "a sociabilização da produção na troca de mercadorias, com
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todas as suas formas fenomênicas necessariamente contraditórias, é um veículo

objetivo do progresso em direção à sociabilidade." E cita Marx:

quanto menor é o tempo que a sociedadenecessitapara produzir trigo, gado,
etc., tanto maior o tempo que ela ganha para outras produções,materiais ou
espirituais. Tanto para o indivíduo singular, como para a sociedade, a
omnilateralidadedo seu desenvolvimento,da sua satisfaçãoe da sua atividade
depende da economiade tempo. economia de tempo, nisto se resume enfim
toda a economia.(Marx apud Lukács, 1981: 143-44).

Estamos aqui diante de uma categoria que, a exemplo do excedente

econômico, apresenta caráter contraditório. Com efeito, o tempo de trabalho

socialmente necessário constitui um avanço do ponto de vista da socialização da

reprodução econômico-social, porém se efetiva no capitalismo sob o fetiche mercantil,

servindo de base e parâmetro para a exploração do trabalho pelo capital. Nas

condições históricas em que a reciprocidade social se realiza de forma reificada, sob a

forma de trocas mercantis, também a lei que a regulamenta só pode se apresentar

como fetiche, como uma determinação advinda do mundo objetal." Porquanto, os

produtores não a controlam conscientemente, mas são mesmo controlados por ela.

Basta pensar na drástica diminuição do tempo socialmente necessário no capitalismo

contemporâneo e, no entanto, sua forma social de distribuição produz verdadeiros

paradoxos: de um lado, os trabalhadores requeridos na produção econômica são

submetidos a aumentos de jornada e a uma drástica intensificação do trabalho,

enquanto parcelas massivas da população trabalhadora são jogadas no limbo do

desemprego e da barbárie. Isto, entretanto, não invalida sua natureza de categoria

puramente social que uma vez tornada consciente e assumida livremente na práxis

social dos homens deve interverter-se em condição da emancipação humana.

Numa "sociedade de homens livres, que trabalham com meios de produção

comuns, e empregam suas múltiplas forças individuais de trabalho, conscientemente,

como força de trabalho social" (Marx, 1996: 87), o tempo de trabalho assumiria outra

forma ao se prestar a funções sociais profundamente diversas daquelas assumidas no

capitalismo. As relações travadas pelos produtores tornam-se mediana mente

transparentes uma vez que, por meio da associação livre, os indivíduos têm plena

consciência que a força social responsável pela produção econômica da sociedade não

é mais que a totalidade de suas forças individuais. Mediados por formas de

organização conscientemente criadas, estes indivíduos podem controlar a própria

produção na sua globalidade e, por isso, a totalidade de forças que põe a economia

em movimento se lhe transparece como extensão de sua própria força, como sínteses

dos trabalhos singulares socialmente combinados. Nestas condições, e "somente para

fazer um paralelo com a produção de mercadorias", diz Marx (Idem.):

pressupomosque a participaçãode cada produtor nos bens de consumose
determina pelo seu tempo de trabalho. O tempo de trabalho desempenharia,
portanto, duplo papel. Sua distribuição socialmente planejada regula a
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proporção correta das diversas funções do trabalho para as diversas
necessidades. Além disso, o tempo de trabalho serve para medir a
participação individual dos produtores no trabalho comunitário e sua cota
pessoal na parte do produto global destinada ao consumo. Neste caso, as
relações sociais dos indivíduos no tocante a seus trabalhos e aos produtos de
seus trabalhos continuam meridianamente claras, tanto na produção quanto
na distribuição.

A categoria tempo de trabalho, uma vez assumida pelos indivíduos livremente

associados, deverá manter estatuto regulador na sociedade comunista. Entretanto, é

mister realçar a profundidade e a agudeza da mudança qualitativa que esta categoria

sofrerá. Primeiro, ela será arrancada do inferno das relações reificantes capitalistas e

será assumida conscientemente pelos próprios produtores associados; seu caráter de

naturalidade será superado como resultado do fato que os indivíduos, mediados por

formas de livre associação, assumirão seus intercâmbios no seio da produção e

distribuição da riqueza social conscientemente. Portanto, esta categoria social não

mais terá a função de parametrizar a valorização do valor, isto é, ela não mais será

um parâmetro a partir do qual se busca a expansão da riqueza na forma de capital,

mas precisamente o seu contrário: ela se prestará à alocação racional dos esforços de

trabalho de acordo com as necessidades genuinamente humanas. Por conseqüência, o

tempo de trabalho servirá de baliza para os esforços a serem cobrados de cada

indivíduo no seio da produção socíal, bem como para a distribuição do produto social

para o consumo individual ou como fundo de reserva.

o progresso feito pela forma social capitalista consiste, neste particular, em

ter abstraído das relações sociais uma categoria que, sendo a medida do valor, ergue-

se como lei reguladora do intercâmbio dos homens entre si e da sociedade com a

natureza. O progresso consiste exatamente nisto: que se deu um passo à frente na

socialização do homem, isto é, na criação de premissas de existência não mais

determinadas pela natureza, mas premissas que exibem um caráter puramente

social." Este passo à frente patenteia-se, também, no fato que a emancipação humana

só pode se realizar sobre a base da diminuição progressiva do tempo necessário à

produção da vida material e a conseqüente disponibilização de tempo para que os

indivíduos possam engendrar novas necessidades, desenvolver o espírito, bem como

usufruir multilateralmente das riquezas produzidas socialmente. Em outros termos, o

reino da liberdade tem como premissa fundamental a processual diminuição da

quantidade de tempo e de esforços necessários à produção econômica (no sentido

estrito) e o conseqüente engendramento de tempo disponível para outras atividades

(pense-se no enriquecimento dos complexos de atividades voltadas para o cuidado

humano) numa situação em que os indivíduos controlam conscientemente seu

intercâmbio com a natureza e com a sociedade. Com efeito, o caráter puramente

social da categoria tempo de trabalho socialmente necessário não deixa de
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representar um progresso da práxis social sobre as determinações naturais e como

tal, uma vez tornada consciente, pode dar origem a transformações qualitativas muito

agudas na forma de ser da sociedade, impulsionando o homem a patamares de

sociabilidade ainda mais elevados.

A tese de que a reprodução social se caracteriza pela constante produção de

novidades enunciada no início do segundo tópico deste capítulo, o que não é senão

outra forma de expressar o afastamento das barreiras naturais, revela-se agora na

sua inteireza. Porquanto, a análise encetada nos tópicos anteriores demonstrà com

clareza o quanto o processo reprodutivo social se baseia cada vez mais em categorias .

e premissas engendradas socialmente. Com efeito, o contínuo engendramento de

novidades constitui o único e mesmo processo pelo qual as categorias sociais se

tornam cada vez mais articuladas e abrangentes, rebaixando a fatos secundários as

determinações naturais. Entretanto, este desdobramento colocou também sobre a

mesa o fato do desenvolvimento do gênero humano engendrar complexos parciais de

ser heterogêneos uns em relação aos outros. Quer-se dizer que os desdobramentos

anteriores nos levam à conclusão de que o desenvolvimento do gênero humano

implica na criação de complexos categoriais particulares que assumem uma estrutura

legal própria. O desenvolvimento das profissões, a separação entre as atividades

diretamente ligadas à transformação da natureza e aquelas que se voltam sobre os

próprios homens, a divisão das classes sociais, são diferenciações que parecem pôr

em questão a unidade do gênero. Ainda mais, se não tomarmos apenas a formação de

complexos particulares, como estes assinalados, e prestarmos atenção no fato que os

indivíduos reagem à lei social decidindo entre alternativas, teremos então à nossa

frente uma diferenciação ainda mais profunda e extensa. Uma vez que são as escolhas

realmente efetivadas pelos indivíduos, no curso de sua vida, que determinam a

identidade de cada um, isto significa que a reprodução social implica num processo

contínuo, mesmo desigual e contraditório, de diferenciação destes.

Ora, mas isto não significa que a unidade do gênero se estilhace nas

diferenças internas que o constituem. Pelo contrário, quanto mais a processualidade

social se complexifica, incorporando e impulsionando a diferença como uma sua

necessidade, mais una ela se torna. Isto coloca, pois, um abismo entre a reprodução

orgânica e a social: naquela não há lugar para a produção do novo e por isto mesmo a

reprodução ontogenética não pode ultrapassar o padrão geneticamente estabelecido

da espécie. Há uma identidade imediata entre gênero, espécie e indivíduo singular

com o que se instaura uma auto-estabilidade perene, sempre idêntica a si mesma. Na

esfera social, a reprodução implica num "constante reforço quantitativo e qualitativo

das forças, relações, categorias, leis etc. especificamente sociais". Uma vez que o
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homem reage sempre ao meio ativamente, através de atos criativos, este processo de

criação de novas relações, categorias, leis, revela-se ilimitado por si mesmo. Desta

forma, a reprodução social se configura como um perene movimento de criação de

novidades e, portanto, de produção de diferenciações internas. Como se processa,

pois, na esfera social a continuidade, esta que é uma forma de existência de qualquer

ser? Como se articulam internamente estas diferenças de modo que a reprodução seja

contínua e não tenha de recomeçar tudo em cada ato singular? É destas questões que

trataremos em seguida.

2.3 Complexo de complexos

Partamos da formulação lukácsiana segundo a qual "O ser social / .. ./ tem

como sua estrutura de fundo a polarização de dois complexos dinâmicos que se

colocam e se retiram continuamente no processo reprodutivo: o indivíduo e a própria

sociedade." (Lukács, 1981: 178). A polarização entre estes dois complexos quer dizer

precisamente que a totalidade social não se reduz ao indivíduo nem este é um

acidente, uma derivação mecânica daquela. Fato é que no escopo do trabalho, mesmo

o mais primitivo, o indivíduo atua sempre mediado por uma forma de cooperação. Isto

quer dizer que a transformação da natureza não resulta de uma ligação direta do

indivíduo com os elementos externos, mas precisamente da força social que opera

desde a mais rudimentar forma de comunidade humana. O desenvolvimento do

trabalho produz, e ao mesmo tempo supõe, cadeias de mediações cada vez mais

abrangentes e intensas entre a ação individual e a produção dos valores de uso. Com

efeito, no exercício da sua vida produtiva os indivíduos se vêem inseridos numa teia

de relações sociais que atua como mediadora da produção dos valores de uso

necessários à sobrevivência do indivíduo e da comunidade. O alargamento e

complexificação destas mediações sociais são expressão da crescente socialização do

trabalho (da produção econômica). Nesse sentido é que afirma Lukács:

A perene reprodução do trabalho, da divisão do trabalho etc., torna este
médium da mediação cada vez mais intrincado, denso, até envolver todo o ser
dos homens; de maneira que, em muitos casos singulares, não é mais
imediatamente evidente, podendo ser esclarecido apenas pela análise, o fato de
que determinadas mudanças que intervém no homem, na sua atividade, nas
suas relações etc., têm a sua origem ontológica na troca orgânica da sociedade
com a natureza. (1981: 181).

A reprodução do trabalho e a complexificação da divisão que o acompanha

implicam, por força das coisas, no engendramento de complexos categoriais parciais

que vão além do intercâmbio do homem com a natureza e da própria economia no seu

conjunto, mas têm sua gênese diretamente ou indiretamente ligada a necessidades da

base produtiva. Nesse sentido, os vários complexos parciais postos em vida pela

59



divisão do trabalho constituem um sistema de mediações através do qual se processa

a troca de substância da sociedade com a natureza. De algum modo todos têm uma

conexão com a produção econômica, com o trabalho. O problema é que há complexos

mais diretamente ligados à produção material da vida que, ao surgir, desencadeiam o

surgimento de outros complexos cuja ligação com esta produção já não é mais direta,

mas muito mediada. Por isto o filósofo húngaro se refere ao fato que 'determinadas

mudanças que intervém no homem, na sua atividade, nas suas relações' já não

revelam uma ligação evidente com 'a troca orgânica com a natureza', relação esta que

só pode 'ser esclarecida pela análise'. Basta pensar o quanto na sociedade moderna a

divisão social do trabalho implicou na exclusividade de atividades como a educação, a

filosofia, a teoria científica, o canto lírico... Que ligações estes casos singulares

mantêm com a produção econômica? Num primeiro olhar, parece que estes complexos

particulares e as mudanças que provocam na vida dos indivíduos, já não têm

nenhuma ligação com a produção econômica. Somente através da análise, e se se

compreendem as complexas mediações sociais aí operantes, estas ligaturas podem ser

evidenciadas.

Os casos aludidos expressam dois movimentos correlatos: um elevado grau

de socialização da produção econômica e o alargamento das mediações sociais entre

indivíduos e totalidade social. Nestas circunstâncias, a polaridade entre o indivíduo e a

sociedade tornou-se explícita sem que isto signifique uma rígida separação entre um e

outro pólo. Quer-se dizer que, da mesma forma que a lei da gravidade nos mantém na

superfície da terra, apesar dos movimentos desta, as mediações sociais são as

ligaturas que imbricam o desenvolvimento genérico e a evolução dos indivíduos. Elas

têm dupla função: por um lado, são os dutos vivos por onde os elementos genéricos

interferem na vida dos indivíduos, delimitando concretamente o espaço das perguntas

e respostas possíveis; por outro lado, constituem o veículo pelo qual as decisões

individuais formam sínteses, atualizam determinadas possibilidades em detrimento de

outras e, desta forma, interferem na direção tomada pelo movimento geral. Isto

coloca sob termos corretos a relação reflexiva que existe entre as esferas individual e

social, indivíduo e meio. Nem o indivíduo é isolado e tornado autônomo em face das

leis objetivas do meio, nem o meio é considerado um poder irresistível que determina

de forma direta e mecânica a forma de ser dos indivíduos. Lukács afirma:

Na realidade, é a troca orgânica da sociedade com a natureza que põe
alternativas. Sob pena de bancarrota, o homem deve reagir a elas com decisões
alternativas ativas, com novas posições teleológicas. Depois, no curso da sua
execução prática, algumas possibilidades (no sentido da dynamis aristotélica da
qual já falamos) são liberadas e atualizadas. Como, em seguida, as alternativas
postas e resolvidas corretamente - corretamente no sentido de que
correspondem à 'exigência do dia' - são fixadas socialmente, são engastadas na
reprodução social dos homens, deste modo elas se tornam partes integrantes do
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continuum da reproduçãodos indivíduose da sociedadee se consolidamcomo,
de um lado, crescimentoda capacidadevital da sociedadeno seu todo e, de
outro, difusão e aprofundamento das faculdades individuais dos homens
singulares.(1981: 181-82).

A troca orgânica da sociedade com a natureza põe alternativas porque,

enquanto base insuprimível da reprodução social, é ela quem elabora as necessidades,

as exigências do dia, bem como oferece as possibilidades concretas de sua resolução.

Conseqüentemente, a sociedade (o meio) delimita concretamente o espaço das

perguntas e respostas possíveis na esfera individual. Todavia, 'o homem reage' às

necessidades e às possibilidades colocadas pela sociedade 'com decisões alternativas',

escolhendo uma em detrimento de outras possibilidades igualmente concretas. Uma

vez objetivadas, as possibilidades escolhidas 'são fixadas socialmente', passando a

fazer parte 'do continuum da reprodução dos indivíduos e da sociedade'. A objetivação

de uma escolha alternativa na esfera da singularidade reentra, por força das coisas e

através de mediações sociais, na estrutura social, na esfera da generidade,

impulsionando a 'capacidade vital da sociedade no seu todo' enquanto, por outro lado,

atualiza e aprofunda as 'faculdades individuais dos homens singulares'. A objetivação das

escolhas alternativas revela-se, desta forma, como o momento de encontro das forças

genéricas com as potências individuais, da sociedade e do indivíduo. Não pode haver

gênero senão baseado nos atos dos indivíduos e, do outro lado, não pode haver

indivíduo humano senão como partícipe ativo da generidade.

Todavia, é preciso ter claro que as escolhas dos indivíduos e, por conseguinte,

seus atos, se dão em situações singulares concretas, isto é, elas são circunstanciadas,

elas se ligam ao gênero por meio de mediações e não diretamente; são os complexos

sociais particulares, aos quais já aludimos, que fazem esta mediação. Isto quer dizer

que os indivíduos decidem em circunstâncias diferenciadas em função precisamente da

posição concreta que cada um ocupa na estrutura social. É esta posição que delimita

concretamente as necessidades - as exigências do dia - e as possibilidades às quais

os indivíduos respondem ativamente com decisões alternativas. Desta forma, se é

correto afirmar que a objetivação de uma escolha, por singular que seja, é

generalizada porque reentra no continuum social, não é menos verdade que, dadas as

circunstâncias concretas derivadas da posição que os indivíduos ocupam na estrutura

social; dadas as mediações objetivas pelas quais os indivíduos se inserem na tessitura

social, a realização da generidade no plano das individualidades só pode se dar de

forma muito desigual e contraditória. Pensamos principalmente na mediação da classe

social. Com efeito, o pertencer a uma classe ou a uma fração no interior da classe

determina concretamente o campo das perguntas e respostas possíveis, ou seja,

delimita as possibilidades efetivas de desenvolvimento das faculdades dos homens

singulares. Desta forma, as relações sociais que se interpõem entre o indivíduo e a
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sociedade constituem, ao mesmo tempo, os veículos da diferenciação crescente entre

os pólos da reprodução social e os elos que os engastam numa processualidade

unitária. A crescente polarização entre reprodução do indivíduo e da sociedade como

totalidade são dois momentos que se interpenetram e se afastam num movimento

constante, sem que disto resulte a dissipação da unidade do gênero; esta apenas

torna-se mais mediada e complexa.

Esta discussão da polaridade entre indivíduo e sociedade poderia ir muito

longe, e de fato Lukács a desdobra, oferecendo um rico complexo categorial, nos dois

últimos tópicos do capítulo dedicado à Reprodução Social. Sérgio Lessa acompanhou

passo a passo o desdobramento categorial do filósofo húngaro acerca da reprodução

social, trabalho que trouxe a público sob o título de Sociabilidade e Individuação. Não

estamos em condições de acompanhar até o fim tais desdobramentos, nem tampouco

de fazer as aplicações do universo categoria I desse capítulo da Ontologia lukácsiana ao

nosso objeto. Por isso, a despeito do que fizemos em vários pontos do capítulo sobre o

trabalho, aqui nos interessa particularmente aquelas categorias e relações que mais

diretamente se ligam à educação. No caso específico da polaridade entre indivíduo e

sociedade interessa-nos apenas realçar o caráter reflexivo da relação existente entre

estes dois complexos, bem como estabelecer que eles se relacionam através de

mediações que, com o desenvolvimento social do homem, tornam-se cada vez mais

variadas e abrangentes. Como veremos no próximo capítulo, a educação é um dos

complexos parciais que realizam esta mediação. Para prosseguir nossa discussão,

interessa sobremaneira capturar e expor como se processa a continuidade no interior

da reprodução social, haja vista que, como veremos, a educação cumpre função muito

importante nesse processo.

2.3.1 A continuidade no ser social

Recoloquemos, de modo breve, o traço geral que distingue a forma de ser (a

continuidade) nas três esferas ontológicas. Sérgio Lessa (1995: 37; 38) põe esta

questão nos seguintes termos: "A continuidade inorgânica tem na permanência do

mesmo o seu traço ontológico mais importante"; "A esfera orgânica tem como traço

ontológico distintivo da sua continuidade a reprodução do mesmo"; por seu turno, a

continuidade na reprodução social tem como "traço ontológico mais característico / .. ./

a produção do novo, a elevação do gênero a novos e mais elevados patamares de

sociabilidade." Como se processa a fixação da experiência humana de modo tal que,

baseando-se na produção do novo, não se tenha que recomeçar tudo em cada ato

singular?
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o primeiro ponto a notar diz respeito ao caráter mediado da ação dos

homens. Com efeito, cada homem se objetiva por intermédio de um conjunto mais ou

menos complexo de relações com outros homens; seus atos só podem objetiva r-se à

medida que se incorporam às relações socialmente existentes, o que quer dizer que

todo ato singular se liga através de mediações ao universal genérico. Dito de outra

forma: as escolhas feitas pelo homem ao responder 'às exigências do dia' não se dão

no isolamento, mas são generalizadas na medida em que se inserem naquelas

relações que o ligam aos outros homens. Por conta dessa ligação, as decisões

objetivadas se entrecruzam com outros atos singulares formando sínteses relacionais

que guardam e processam a continuidade da experiência humana. Para Sérgio Lessa

(1995: 40) "o elemento de continuidade da reprodução social, nos pólos individual e

universal, é dado por um processo cumulativo das alternativas postas e resolvidas

segundo as exigências cotidianas". É precisamente porque a experiência singular se

generaliza ao sedimentar-se sob a forma de relações duradouras que ela se mantém

como objetividade à qual os homens reagem com novas decisões alternativas. É por

isto que nem o homem, nem a sociedade como um todo, tem de recriar a cada

momento toda a experiência, todos os saberes concernentes à prática produtiva e à

práxis social. Na esfera singular, o que faz o homem é se apropriar da experiência

acumulada através da objetivação de escolhas alternativas; desta forma difundem e

aprofundam as faculdades subjetivas. Esta apropriação não se processa diretamente,

como quem vai à taberna tomar aguardente. Em verdade, ela é mediada, ativa e

produtiva; ela se processa no curso da objetivação das decisões alternativas; por isso

não apenas bebe numa fonte já pronta, não apenas acolhe o que já existe, mas cria

um quadro novo a cada vez que se realiza como momento interno da objetivação.

Com isto, as objetivações impulsionam as forças do gênero para novos patamares de

sociabilidade; contribui, desta forma, com o 'crescimento da capacidade vital da

sociedade no seu todo'.

Resulta disto que o desenvolvimento do gênero e o dos indivíduos não

constituem uma identidade imediata - como acontece na esfera orgânica -, mas

também não são momentos separados, absolutamente exteriores. Gênero e indivíduo

imbricam-se, metabolizam-se, determinam-se reflexivamente através de muitas

mediações. E aqui está a raiz desta diferenciação e unidade ao mesmo tempo: a

esfera universal-genérica se relaciona com a esfera Singular-individual através de um

conjunto de mediações socialmente criadas. É porque o ser social é capaz de criar

estas mediações que a formação do gênero e a edificação das individualidades seguem

rotas diferentes, mas ambas participam de uma mesma e única processualidade: a

reprodução da totalidade social.
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o gênero enquanto síntese de forças desabrochadas nos atos individuais;

enquanto conjunto de relações que funcionam como mediação dos atos de objetivação

dos indivíduos; enquanto tal, ele é uma objetividade frente aos indivíduos singulares.

Porém, trata-se de uma objetividade em tudo diferente daquela que caracteriza a

esfera biológica. Trata-se de uma forma de objetividade criada pela ação social dos

homens e, portanto, nem é uma dimensão gravada no código genético dos indivíduos,

nem tampouco uma força que carrega à revelia as individualidades; não se trata de

uma exterioridade transcendente em relação à qual os indivíduos mantêm uma atitude

de indiferença. Correndo o risco da repetição desnecessária, devemos realçar que a

esfera universal na reprodução social é fruto da ação dos homens; como tal, é uma

objetividade à qual os indivíduos reagem ativamente com decisões alternativas.

Portanto, o engendramento e a manutenção da esfera universal, no ser social, exige,

como afirma Sérgio Lessa, que a consciência dos indivíduos seja sua portadora."

Este desdobramento indica já qual é o médium responsável pela continuidade

no ser social. Com efeito, se a experiência humana se sedimenta nas relações

socialmente trançadas entre os indivíduos; se tais relações apresentam-se aos

indivíduos singulares como objetividade que independe de sua vontade; se o meio

assim constituído é que delimita concretamente o campo das necessidades, das

perguntas e respostas possíveis; não menos verdade é que o homem reage a estas

objetividades de forma ativa, acolhendo determinadas alternativas e rejeitando outras.

São estas decisões que, uma vez objetivadas, se sintetizam no fluxo das relações

sociais formando assim o novo patamar (o meio, as novas forças sociais, as novas

possibilidades e necessidades etc.) a partir do qual se desdobrarão novas decisões

alternativas por parte dos indivíduos. Na medida em que estas decisões têm por órgão

a consciência dos indivíduos, podemos afirmar que esta é a portadora da função de

continuidade na esfera da reprodução social. Precisemos esta afirmação para evitar

qualquer mal-entendido.

Tomemos um ato de trabalho no seu isolamento para colocarmos os termos

da exposição da consciência como médium da continuidade. No ato de objetivação do

trabalho ocorre uma junção do passado com o presente e o futuro. O homem age

sobre o objeto baseado em conhecimentos já abstraídos no curso da experiência

passada; mas, na realidade presente, ele se coloca diante de novas circunstâncias,

seja quanto à necessidade que o impele ao ato, seja quanto à realidade social e ao

objeto natural que quer transformar; ainda mais, esta realidade é assumida enquanto

objeto de realização de uma posição teleológica que se dirige para o futuro, mesmo

quando pretende apenas confirmar tendências já em curso. Em função disto, no curso

da objetivação o conhecimento pré-existente é re-elaborado, é enriquecido para poder
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dar conta da nova realidade presente e realizar eficazmente a posição futura. É

através da religação do passado com o presente e o futuro que se processa a

continuidade; e o médium desta religação é precisamente a consciência dos

indivíduos.

Mas aqui estamos falando da consciência imediata, aquela que preside os atos

singulares do homem na sua práxis cotidiana. Nestes atos, o homem não se dirige a
priori à generidade senão que seu interesse pela realidade é delimitado pela busca de

garantia das condições de sua reprodução como indivíduo. Por isso, a consciência

subjetiva que preside os atos singulares não toma a realidade social como referência,

mas ilumina de forma mais ou menos abrangente apenas aquele setor da realidade

diretamente envolvido na sua ação. "Todavia, assevera Lukács, não nos esqueçamos

que, se do ponto de vista da consciência subjetiva está em primeiro plano a

reprodução do indivíduo particular, objetivamente os atos práticos do homem, na sua

grande maioria, reentram na esfera da generidade, mesmo que este nexo não seja

dado à consciência do indivíduo." (Lukács, 1981: 185). Aqui se põe em relevo o fato

que os atos singulares reentram na tessitura social, formando sínteses relacionais que

adquirem regularidade própria e se apresentam aos indivíduos como objetividade. No

que pese o caráter objetivo das relações assim surgidas, elas não são transcendentes

e indiferentes à consciência subjetiva porque têm nos atos singulares sua base

fundante. O conjunto de relações assim fundado é a forma de existência objetiva da

continuidade que se processa na consciência dos indivíduos. Como assegura o filósofo

húngaro, "é nestas somas e sínteses que se exprime / .. ./ a continuidade do social.

Elas constituem um tipo de memória da sociedade, que conserva o adquirido do

passado e do presente fazendo deles os veículos, as premissas, os pontos de apoio

para o desenvolvimento futuro." (Lukács, 1981: 186). Estas somas e sínteses

constituem precisamente as forças genéricas, o conteúdo da universalidade humana.

Dado que elas se fundam em atos de pôr teleologia, a generidade humana não é mais

muda e transcendente aos indivíduos singulares, como de fato o é nos animais.

Ora o fato de não ser mais uma determinação transcendente ao indivíduo

singular não quer dizer que a generidade se expresse imediatamente e desde o início

na consciência subjetiva. Como já observamos com base em Lukács, nos atos

cotidianos os indivíduos dirigem-se à realização daquelas demandas que Ihes

interessam na reprodução de suas vidas. Embora isto não interdite a possibilidade de

alguns indivíduos mirarem para além do imediatamente posto e para além- do puro

interesse singular, o que marca a singularidade de um ato é a situação imediata,

concreta sobre a qual ele se exerce. Quando discutimos a cadeia alternativa que se

estabelece no escopo do trabalho, pudemos observar que toda posição teleológica
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dirige-se a um ponto específico desta cadeia e não necessariamente os indivíduos

refletem a cadeia enquanto tal. Isto coloca um problema: o gênero humano, uma vez

radicado em atos de pôr teleologia, não é transcendente aos indivíduos, mas estes não

o refletem conscientemente nos seus atos. Como resolver este paradoxo?

2.3.2 Sobre o desenvolvimento da consciência genérica

Tomando o trabalho como fenômeno originário do ser social, Lukács adverte

que ele "é impossível sem consciência, mas esta no início não ilumina além do ato de

trabalho singular. [Portanto], o fato de que nele se encarne a generidade do homem,

e de um modo ontologicamente inédito, não implica que nos atos singulares de

trabalho haja consciência do nexo real." (1981: 183). Isto quer dizer que os nexos

reais ou o conjunto de relações genéricas que informam e se tecem a partir dos atos

singulares de trabalho não se expressam imediatamente na consciência dos

indivíduos, permanecendo no seu em-si. Portanto, afirmar que o gênero humano

rompe com a mudez característica da esfera biológica já no primeiríssimo ato de

trabalho quer dizer apenas que ele radica em atos de pôr teleologia, jamais que ele

seja consciente de si mesmo desde o início. O aparente paradoxo aqui existente se

resolve se entendermos que, tanto o gênero como a consciência, não estão dados no

ponto de partida, mas se edificam no curso da história.

Quando surge o trabalho como categoria social, o gênero se põe como

entidade em processo de gênese, mas sua explicitação se processa no curso da

história da humanidade. Por conseguinte, o gênero humano caminha para sua

explicitação através do processo de integração das comunidades singulares a

totalidades sociais mais abrangentes, processo que tem na divisão do trabalho e nas

relações de troca os esteios fundamentais. Estas categorias, por seu turno, implicam

numa profunda complexificação da vida social no interior de cada comunidade, uma

vez que engendram um crescente número de complexos parciais que funcionam como

mediadores da atividade social dos indivíduos. Em termos históricos, o gênero se

universaliza com o advento do mercado mundial. Doravante, os sistemas econômicos

e culturais locais entraram num contínuo processo de entrelaçamento de modo tal que

os indivíduos das mais diversas regiões do mundo passavam a experimentar, no seu

cotidiano, condições e circunstâncias comuns, ainda que muito desiguais e

contradttórtas." O movimento de entificação do gênero é a própria história da

humanidade até os nossos dias.

A consciência dos nexos reais, das relações sociais que constituem a

generidade humana não pode está desenvolvida no ponto de partida. Porquanto, nesta
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fase a relação homem/natureza é ainda de dependência direta, o que indica que as

relações dos homens entre si (a dimensão genérica) são pouco desenvolvidas. A vida

social é marcada por um gregarismo naturalmente fundado e por isso a consciência

não ultrapassa o caráter de consciência gregária.12 Mas, a produção dos "traços

substanciais específicos do ser social, numa escala quantitativa e qualitativa cada vez

mais ampla" (Lukács, 1981: 177) não poderia acontecer sem ter a consciência como

médium. Conseqüentemente, o processo de unificação da humanidade por meio do

mercado mundial não pode passar ao largo de toda consciência porque são os próprios

indivíduos, no seu cotidiano, que se vêem inseridos em determinações universais às

quais reagem ativamente. No plano da produção econômica, a lógica do capital

penetrou todos os recantos do planeta e subsumiu a si os modos de produção

localizados: do artesanato à indústria mais avançada, da produção agrícola em larga

escala à economia de subsistência das famílias camponesas autóctones, das formas de

trabalho assalariado àqueles remanescentes de relações de servilismo e de

escravidão, todas estas formas de produção foram engolfadas pela lógica da

acumulação de capital. Juntamente com isto, a troca mercantil também universalizou-

se no plano da produção e distribuição dos bens culturais de modo que a vida das

comunidades se vê, cada vez mais, em face de elementos da cultura exóçena.P
Conseqüentemente, os indivíduos são confrontados diariamente com determinações

dimanadas de uma dinâmica cujos contornos fogem à comunidade local; uma

dinâmica mundial. Frente a esta realidade e em face das necessidades e possibilidades

colocadas por ela os indivíduos reagem ativamente, escolhendo entre alternativas. A

consciência não está ausente desse processo.

Todavia, ainda aqui, no que pese o acentuado avanço rumo à plena

explicitação do gênero, as forças genéricas se põem perante os indivíduos como uma

objetividade estranha a eles, que os domina de fora; não mais sob a forma de um

poder sobrenatural, como assim se expressava na consciência subjetiva a dependência

do homem em relação à natureza nas comunidades originárias e, resguardadas as

diferenças, em todas as formações sociais pré-capitalistas. Agora, dada a clareza com

que se explicitam as forças produtivas, o homem sabe que as circunstâncias (o meio)

que o cercam e o determinam são criadas socialmente; a realidade que se lhe

apresenta como objetividade não é mais uma realidade natural; é a própria sociedade.

Porém, ainda aqui, esta realidade assume, para os indivíduos singulares, a forma de

uma 'segunda natureza' no sentido de que as forças que a operam e sustêm lhe são

estranhas. Onde reside o problema? Precisamente nas formas de mediação pelas

quais o gênero pôde se explicitar universalmente.
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Basta pensar na divisão do trabalho como simultaneamente divisão

quantitativa e qualitativamente desigual das atividades e do produto social, bem como

na separação entre atividades intelectuais e manuais. Com efeito, elas são o veículo

que engendra a alienação do produtor direto em relação ao seu produto e ao próprio

processo de trabalho. Por seu turno, a troca mercantil, uma vez tornada a mediação

basilar da vida social, faz desaparecer da consciência dos homens os nexos sociais que

os religam na produção econômica e na vida social. A consciência imediata que guia o

homem nos seus atos cotidianos não pode enxergar mais que as relações que se

tecem entre coisas que se trocam umas pelas outras; no lugar dos homens aparecem

as coisas, tanto no plano das relações sociais objetivadas como no âmbito da

consciência subjetiva.

As mediações sociais, das quais destacamos apenas duas, engendradas no

curso do desenvolvimento da história, ao mesmo tempo em que instituem o gênero

como realidade empírica universal, produzem a alienação dos produtores em relação

ao processo produtivo, ao sobreproduto social e às próprias forças sociais

desabrochadas a partir da produção econômica. Com efeito, é a própria dimensão

genérica que se aliena dos indivíduos singulares, jamais no sentido de que ela se

processe em suspenso, sem a devida conexão com os momentos singulares. Em

verdade, a alienação do gênero quer expressar duas coisas: ela diz respeito

primeiramente ao fato que, com o advento da família monogâmica e da divisão da

sociedade em classes, todo progresso da sociedade representa um retrocesso relativo

na medida em que se baseia na opressão da mulher em proveito do homem e na

exploração do trabalho alheio em benefício da propriedade prívada.!" Em segundo

lugar, diz respeito ao fato da universalização das trocas mercantis operar uma

inversão fundamental: o conjunto de relações sociais, as forças genéricas do homem,

se apresenta como relações entre coisas. Este fetiche do mundo mercantil constitui,

pois, um veículo fundamental pelo qual o homem se põe perante os outros, perante a

sociedade e as forças genéricas como algo estranho.

A consciência continua sendo o médium de todo este processo que se

apresenta agora como realidade mundial. A generidade engendrada através do

mercado mundial firma-se como objetividade, é bem verdade, mas uma objetividade

que se ergue sobre a base das sínteses complexivas operadas pelos atos singulares

dos indivíduos. E estes atos são objetivados a partir de decisões elaboradas na

consciência dos indivíduos. Entretanto, dado o caráter alienado das mediações que

conectam a esfera do singular-individual com o universal-genérico, a consciência

subjetiva ainda não consegue iluminar os nexos reais, agora muito mais complexos e

também mais presentes no cotidiano, entre singularidade e universalidade. Desta
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forma, a consciência genérica ainda não pode se explicitar plenamente, porquanto o

gênero se desenrola no seu em-si enquanto se mantiverem as mediações que o

tornam estranho perante os indivíduos singulares.

Como advoga Lukács (1981: 183), o ser para-si do gênero "só pode se

realizar em termos adequados a si mesmo de forma consciente: o gênero humano não

mais mudo deve, enquanto tal, estar presente também na consciência dos homens." A

consciência genérica não se reduz à resposta que os homens articulam no seu

cotidiano, mirando apenas as circunstâncias imediatas; ela a incorpora, mas vai além:

através dela, o sentido dos atos singulares é articulado ao horizonte do gênero. Esta

consciência não pode, pois, constituir um mero ato de vontade; ao contrário, ela tem

como pressuposto material uma sociedade emancipada, isto é, uma sociedade onde os

produtores livremente associados assumem o controle do seu metabolismo social.

Nestas condições, a forma de cooperação estabelecida na produção econômica, bem

como o conjunto das relações sociais operantes - as forças genéricas do homem -

são meridianamente transparentes e os indivíduos as assumem como extensão de

suas próprias forças. Somente assim o sentido subjetivo dos atos individuais pode ter

como referência seu significado social, isto é, o contributo que pode dar ao

desenvolvimento do gênero humano uma vez sintetizados com os atos de outros

indivíduos. Somente assim o indivíduo singular pode assumir sua vida genérica e os

outros como um fim e não como meios de seu gozo privado. O caminho que nos leva

até este ponto, quando deixaremos a pré-hlstórla e adentraremos a história

verdadeiramente livre, não é percorrido à revelia da consciência. Na medida em que a

consciência é parte efetiva da construção da realidade social, o processo de superação

da sociabilidade presente e a construção da sociedade emancipada têm no

desenvolvimento da consciência genérica não apenas um seu resultado, mas um dos

seus momentos impulsionadores. Isto nos obriga a discorrer mais detidamente sobre o

papel ativo da consciência na dinâmica reprodutiva da sociedade, dada a importância

que esta questão tem para o entendimento da relação interna entre educação e

transformação social.

2.3.3 A continuidade na mudança e a mudança na continuidade

Devemos delimitar a idéia sugerida no último parágrafO segundo a qual a

consciência não apenas registra as mudanças ocorridas na objetividade, mas é um dos

momentos ativos no desencadeamento destas mudanças. Com efeito, se a consciência

é o médium da continuidade, isto não quer dizer que ela apenas acolha o passado e o

reproduza tal como ele é; a conservação que ela opera é dinâmica e produtiva no
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sentido de que incorpora também o novo, o devir. Conseqüentemente, ao colocar o

passado em face das novas circunstâncias do presente e das novas posições

teleológicas voltadas para o futuro provoca uma ré-elaboração constante do

patrimônio já adquirido. Desta forma, a conservação tem uma dupla face: por um lado

todo indivíduo tem de reproduzir em algum nível, conforme as determinações do grau

de ser ao qual pertence (a classe, por exemplo), o patrimônio genérico já acumulado,

por outro lado, esta assimilação se faz em função das respostas que ele tem de

oferecer aos problemas presentes; ele atua sobre o já existente transformando-o. No

plano subjetivo, a reprodução da experiência acumulada resulta no desenvolvimento

das faculdades do indivíduo; no plano objetivo, a objetivação das decisões

alternativas, uma vez que reentra no continuum da vida social, impulsiona a

capacidade social para novo patamar. A continuidade constitui, pois, uma dinâmica

que reproduz o já adquirido enquanto o impulsiona para além de si mesmo; trata-se

de um movimento caracterizado pela permanência na contínua mudança.

Com isto não apenas se ilumina o caráter histórico da substância social,

"enquanto princípio ontológico da permanência na mudança", mas se lança luz sobre

um fato que está por trás da idéia formulada acima: a de que a consciência não

apenas registra o existente, mas constitui um momento ativo da sua transformação.

Com efeito, se o "persistente é aquilo que continua a se manter, a se explicitar, a se

renovar nos complexos reais da realidade" (Lukács, 1979: 78); e se a consciência é o

médium através do qual se realiza a continuidade, isto é, aquilo que persiste, então a

consciência não apenas acolhe o que já existe, reforçando-o; ela pode, com o mesmo

grau de necessidade, lançar mão das possibilidades postas no presente que apontam

para transformações do quadro existente. Mesmo quando apenas reforça as

tendências existentes, a consciência o faz ativamente porque ao invés de ser

depositária passiva da experiência passada, constitui o órgão através do qual os

indivíduos processam suas decisões alternativas; uma vez que são os atos concretos

baseados nestas decisões que processam dinamicamente a reprodução do já adquirido

no passado e sua ré-elaboração em face das demandas do presente, o conservar o

passado assume um caráter essencialmente ativo, dinâmico. Nesse sentido, a

consciência é um momento ativo da continuidade seja quando reforça o já existente,

seja quando lança mão das possibilidades operantes no real que, uma vez atualizadas,

mpulsionam mudanças no contexto histórico - às vezes, mudanças revolucionárias.

Relembrando que as novidades engendradas no trabalho e na práxis social

dos homens têm de ser transpostas para a consciência, Lukács observa que isto se faz

oor dois motivos: "para conservá-Ias e para desenvolvê-Ias, pois estes dois momentos

onfluem necessariamente no processo reprodutivo se integrando um no outro, ainda
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que freqüentemente de forma contraditória." (1981: 191). Desta forma, a

conservação assume dupla função: por um lado ela deve fixar o patrimônio genérico já

adquirido e, por outro, transformar este patrimônio na base a partir da qual se

articulam as respostas aos novos e mutáveis problemas postos pelo desenvolvimento

da sociedade. Por conseguinte, é a própria dinâmica social que põe a dupla função da

conservação, ou seja, é ela que delimita concretamente o espaço das perguntas e das

respostas possíveis. Por isto, o predomínio das tendências que apenas reforçam o que

já existe ou daquelas que apontam para transformações da realidade presente é uma

função da dinâmica concreta da sociedade e não uma questão que se defina pela

vontade de um indivíduo, ou mesmo de um numeroso grupo de indivíduos. Todavia,

isto não elimina o fato que os indivíduos decidem e que o órgão desta decisão seja a

consciência. E se se leva em conta que a objetivação destas decisões atualizam

algumas possibilidades enquanto preterem outras, então se compreende o caráter

ativo da consciência na dinâmica sócio-histórica. Nesse sentido Lukács afirma que o

papel da consciência frente à dupla função de conservação "é, acima de tudo, ser

capaz de desenvolver ambas as tarefas; porém 1.../, não se deve pensar em uma sua

adequação mecânica à organização social dada." E conclui o parágrafo afinnando:

"segundo o caso, a consciência ou pode agir em sentido conservador, pennanecenao

atrasada em relação a tudo que se torna socialmente necessário e freando o

progresso, ou promover em sentido revolucionário novos passos adiante para cuja

atuação material a sociedade não esteja ainda madura." (Lukács, 1981: 191).

Aqui se ilumina em termos ontológicos o duplo caráter da continuidade no ser

social: por um lado, ela supõe a acumulação da experiência humana através das

sínteses complexivas operadas pelos atos singulares ao reentrarem no contexto social.

Esta experiência tem de ser transposta para a consciência, ou seja, ela tem de ser

reproduzida no plano da subjetividade, e isto se faz através de muitas mediações. Por

outro lado, esta reprodução se processa ativamente, através dos atos de objetivação

dos indivíduos em face das novas e mutáveis necessidades e possibilidades colocadas

no presente. Por isto mesmo, a reprodução da experiência passada é delimitada

concretamente em função das demandas do presente e das posições teleológicas

vinculadas a estas demandas e voltadas para resolvê-Ias. Desta forma, colhe-se do

passado aquilo que se mostra necessário ao enfrentamento dos novos problemas

colocados pelo presente. Ainda mais: mesmo este essencial colhido do passado, ao ser

confrontado com os novos problemas, as novas circunstâncias, as novas posições

teleológicas, é ré-elaborado através da refutação de alguns aspectos não mais

aplicáveis ao presente e a confirmação de outros que se mantêm essenciais. Além

disso, ocorre a incorporação de novas descobertas processadas no curso da ação
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concreta dos indivíduos no presente. Por conseguinte, a continuidade do ser social se

processa sob a forma de um movimento contínuo de sedimentação e re-elaboração da

experiência social; trata-se de uma dinâmica cujo fio de continuidade se engendra e

explicita no fluxo das mudanças operadas pela objetivação de decisões alternativas

dos indivíduos.

É preciso notar que o momento predominante no processamento da

continuidade social é desempenhado pela totalidade social, posto que é ela quem

coloca concretamente as necessidades e as possibilidades de resposta. Por isto se diz

que o movimento da totalidade e/ou do grau de ser ao qual os indivíduos pertencem .

(a classe, por exemplo) delimita concretamente o campo das decisões destes

indivíduos. Esta determinação objetiva das escolhas processadas na consciência não

significa, a priori, um limite externo à subjetividade; antes, ela fornece as mediações

objetivas através das quais a decisão processada subjetivamente pode pôr-se no

plano da material idade exterior. Através destas mediações objetivas - as

necessidades, as forças produtivas, as alternativas concretas, engendradas pela

sociedade - a subjetividade se edifica e desempenha papel muito ativo nos rumos

que a sociedade toma. Desta forma, se a dimensão genérica (objetividade) é o

momento predominante na relação com a individualidade (subjetividade), disto não se

conclua que esta é mero acidente daquela. Pelo contrário, a generidade só pode se

processar enquanto se expressa na consciência subjetiva, nos termos acima descritos;

mas este expressar-se, nem de longe, quer sinalizar para um acolhimento passivo

pela consciência das determinações dimanadas do movimento geral. Na medida em

que os indivíduos reagem com decisões alternativas e à proporção em que estas

decisões se sintetizam no fluxo das relações sociais, as forças genéricas já

conquistadas são engastadas num contínuo processo de mudança. Por isto Lukács

afirma:

A continuidade / .../ não é jamais um simples manter fixo aquilo que já foi
alcançado, mas também, sem que cesse este trabalho de fixação, um
ininterrupto progredir para além, e esta dialética da superação, a unidade
contraditória do conservar e do proceder adiante, opera em todos os estágios.
(1981: 198).

A compreensão da continuidade no interior da reprodução social como

'unidade contraditória do conservar e do progredir adiante', é da mais alta importância

para um reto entendimento da categoria da educação. Com efeito, esta é uma das

categorias fundamentais que operam no interior da dinâmica de fixação e conservação

da experiência passada, contribuindo, desta forma, para o proceder adiante da

experiência humana. É sobre a base dos desdobramentos feitos até o momento que

procuraremos, no próximo capítulo, deslindar o ser-precisamente-assim da educação.
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Por enquanto, resta assinalar que, conforme advertido na introdução deste trabalho,

não podemos prosseguir a discussão da categoria da reprodução social em Lukács.

Sem dúvida que o desdobramento que o autor empreende do complexo da linguagem

e do direito no tópico que acabamos de analisar, bem como sua exposições sobre

"problemas de prioridade ontológica" no tópico terceiro, "a reprodução do homem na

sociedade" no tópico quarto e "a reprodução da sociedade como totalidade" no tópico

quinto do capítulo sobre a reprodução tem muito a oferecer para a compreensão mais

adequado do complexo educativo. Porém, seu deslindamento da forma como é

necessário fazê-to foge às nossas possibilidades no presente momento. O que já

colhemos da categoria da reprodução mostra-se, entretanto, suficiente para os

objetivos perseguidos neste trabalho.
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Notas do capítulo 11

1 Referindo-se às transformações resultantes do acúmulo da experiência e das conquistas do
trabalho, Lukács afirma: "O fundamento ontológico objetivo destas transformações, que exibe
uma tendência muito desigual, mas no conjunto progressiva, consiste no fato de que o trabalho
teleologicamente, conscientemente posto, contém em si, desde o início, a possibilidade
(dynamis) de produzir mais do que o necessário para a simples reprodução daquele que realiza
o processo laborativo." Não devemos entender este enunciado apenas no sentido da produção
de um excedente econômico, fato que constitui uma das bases materiais do progresso humano,
mesmo porque esta categoria só se põe efetivamente numa fase posterior do desenvolvimento
do trabalho, com a prática da agricultura e da criação de animais. Devemos entende-Io em
sentido lato, como potência (dynamis) do próprio trabalho de impulsionar o ser social para além
de si mesmo. Já vimos como inúmeros complexos da vida humana, no que pese sua natureza
essencialmente diferente do trabalho, germinam a partir do processo de trabalho. É disto que se
trata aqui, da potência inscrita no próprio trabalho de ir com seus resultados sempre para além
do que já existe.

2 Cf. Markus (1974: 27): "... el individuo no es individuo humano más que en Ia medida en que
se apropia de Ias capacidades, Ias formas de conducta, Ias ideas, etc., originadas y producidas
por los individuos que le han precedido o que coexisten con él, y Ias asimila (más o menos
universalmente) a su vida y a su actividad. Así, pues, el individuo humano concreto como tal es
un producto en sí mismo histórico-social."

3 Cf. Lukács (1981: 155 ): "As posições teleológicas necessárias [ao trabalho] são, como
vimos, de duas formas: aquelas que visam transformar, com finalidades humanas, objetos
naturais 1..,/ e aquelas que tencionam incidir sobre a consciência dos outros homens para
irnpeti-los a executar as posições desejadas. Quanto mais se desenvolve o trabalho, e com ele a
divisão do trabalho, tanto mais autônomas se tornam as formas das posições teleológicas do
segundo tipo, e tanto mais podem se desenvolver em um complexo por si da divisão do
trabalho." .

4 Cf. Lukács (1981: 156): "1.. ./ se a reprodução social, em última análise, se realiza nas ações
dos indivíduos - no imediato a realidade social se manifesta no indivíduo -, todavia estas
ações, para se realizarem, se inserem, por força das coisas, em complexos relacionais entre
homens os quais, uma vez formados, possuem uma determinada dinâmica própria, isto é, não
só existem, se reproduzem, operam na sociedade independentemente da consciência do
indivíduo, mas fornecem também impulsos mais ou menos, direta ou indiretamente,
determinantes à decisão alternativa."

5 Cf. Marx (1996: 49): "No conjunto formado pelos valores-de-uso diferentes ou pelas
mercadorias materialmente distintas, manifesta-se um conjunto correspondente dos trabalhos
úteis diversos, - c1assificáveis por ordem, gênero, espécie, subespécie e variedade, - a divisão
social do trabalho. Ela é condição para que exista a produção de mercadorias, embora,
reciprocamente, a produção de mercadorias não seja condição necessária para a existência da
divisão social do trabalho. Na velha comunidade indiana, há a divisão social do trabalho, sem
que os produtos se convertam em mercadorias. Ou, um exemplo mais próximo, em cada fábrica
existe a divisão sistemática do trabalho, mas essa divisão não leva os trabalhadores a trocarem
seus produtos individuais. Só se contrapõem, como mercadorias, produtos de trabalhos
privados autônomos, independentes entre si." Esta ênfase no fato que a divisão social do
trabalho não pressupõe a troca mercantil, mas esta tem aquela como premissa, é de grande
importância porque, como se sabe, a Economia Política Clássica determinava uma relação de
determinação inversa. Adam Smith (1996: 73-74) escreveu: "Essa divisão do trabalho, da qual
derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer,
que preveria e visaria esta riqueza geral à qual dá origem. Ela é a conseqüência necessária,
embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza
humana que não tem em vista essa utilidade externa, ou seja: a propensão a intercambiar,
permutar ou trocar uma coisa pela outra." E mais adiante afirma: "O homem 1...1 tem
necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta ajuda
simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer, se
conseguir interessar a seu favor a auto-estima dos outros, mostrando-Ihes que é vantajoso para
eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. É isto o que faz toda pessoa que propõe um
negócio a outra. Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você quer - esse é o
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significado de qualquer oferta desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande
maioria dos serviços de que necessitamos. / .. ./ Assim como é por negociação, por escambo ou
por compra que conseguimos uns dos outros a maior parte dos serviços recíprocos de que
necessitamos, da mesma forma é essa mesma propensão ou tendência a permutar que
originalmente gera a divisão do trabalho." Ora, as conseqüências desse raciocínio são
evidentes: como a propensão à troca pertence à natureza humana ela é ineliminável e, por isso,
a sociabilidade fundada sob o signo mercantil não pode ser superada. O capitalismo seria como
que uma realização plena daquilo que está já plantado na natureza dos homens: a sua
propensão a intercambiar. Por outro lado, como a divisão do trabalho devém dessa tendência
natural à troca e dado que a complexificação da vida econômica e social encaminha para um
aprofundamento e alargamento da divisão do trabalho, em nome do progresso oriundo da dita
divisão, a sociabilidade atual não pode ser superada sob pena de volta ao passado de fome e
miséria. Marx delimita muito bem a relação entre divisão do trabalho e troca mercantil. A
divisão social do trabalho é premissa para o surgimento da forma mercadoria, mas o inverso
não é verdadeiro. Por outro lado, se a complexificação econômico-social tem como um esteio o
desenvolvimento da divisão social do trabalho, isto não significa que necessariamente esta
divisão conduza à troca como mediação basilar da sociabilidade, nem tampouco que tendo o
processo histórico caminhado rumo à troca e ao valor como mediações fundamentais da
sociabilidade não se possa superar este estágio. Pelo contrário, as formações sociais baseadas
na troca mercantil são tão superáveis quanto as outras formações anteriores, sem que isto
signifique necessariamente um retrocesso econômico-social. Pelo contrário, a divisão social do
trabalho posta sob a forma de trocas mercantis tem de ser superada no processo de instauração
de uma sociabilidade quantitativa e qualitativamente superior ao capitalismo. Cf. também
Sweezy (1986: 31-33) que aborda a diferença fundamental no trato da divisão do trabalho e da
troca mercantil entre Smith e Marx.

6 Cf. Marx (1996: 45-46): " ... o trabalho que constitui a substância dos valores é o trabalho
humano homogêneo, dispêndio de idêntica força de trabalho. Toda a força de trabalho da
sociedade, - que se revela nos valores do mundo das mercadorias, - vale, aqui, por força de
trabalho única, embora se constitua de inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma
dessas forças individuais de trabalho se equipara às demais, na medida em que possua o
caráter de uma força média de trabalho social, e atue como essa força média, precisando,
portanto, apenas do tempo de trabalho em média necessário ou socialmente necessário para a
produção de uma mercadoria. Tempo de trabalho socialmente necessário é o tempo de trabalho
requerido para produzir-se um valor-de-uso qualquer, nas condições de produção socialmente
normais, existentes, e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho."
"O que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente
necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor-de-
uso."

7 O caráter de lei do tempo de trabalho socialmente necessário é realçado por Lukács quando
afirma que na reprodução social, "determinadas tendências legais, emergentes da essência da
própria coisa, terminam necessariamente por se afirmar nas mais diversas condições objetivas e
subjetivas. / .. ./ tal princípio regulativo da produção [o tempo de trabalho socialmente
necessário, por exemplo - E. M.], mesmo se afirmando nas circunstâncias mais variadas, ainda
assim é sempre ligado às concretas relações sociais dos homens entre si e, portanto, é sempre
também uma expressão concreta do respectivo aparato da reprodução. Toda tentativa de
transportar a outro aparato a estrutura concreta de uma realização no interior de circunstâncias
concretas não pode senão conduzir a falsificar as formas fenomênicas - objetivamente
necessárias e muito ativas - o que, em certas condições, pode ter vastos efeitos econômicos e
práticos, como aconteceu no século XIX a muitos artesãos que, não tendo compreendido
oportunamente que o tempo de trabalho socialmente necessário já era medido em termos de
grande empresa capitalista, entraram em choque com a sua objetividade e se arruinaram."

8 Cf. Marx (1996: 81): "A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características
sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e
propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social
entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-Ia como relação social
existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho. Através dessa
dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais, com propriedades
perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. / .. ./ uma relação social definida, estabelecida entre
os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um
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símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humano
parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os
seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias.
Chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são
gerados como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias."

9 É mister frisar que a categoria progresso aqui é tomada em termos ontológicos e não
valorativos. Não estamos fazendo uma defesa prévia das formas concretas, muito desiguais e
contraditórias, com que este progresso se edifica; não estamos fazendo um julgamento entre
bom ou ruim sobre a evolução do homem. Progresso aqui se presta unicamente para detectar
que, para o bem ou para o mal, o processo de reprodução do ser social é o movimento por meio
do qual se põem na realidade uma gama de categorias engendradas socialmente, que já não
têm na natureza seu impulso e sua base originária, mas assenta-se sobre laços puramente
sociais. É de fato uma vitória da sociedade sobre a natureza que se possam transformar leis
físicas e químicas em proveito das necessidades humanas. Não se pode deixar de reconhecer
que a força produtiva que põe no ar aviões constitui um progresso da humanidade sobre a mera
espontaneidade da natureza. No entanto, se estes artefatos se prestam à guerra ou ao
transporte de passageiros, se se prestam à destruição ou à preservação da vida são coisas que
se decidem na vida concreta da totalidade social. A forma social concreta enquanto totalidade
abrangente é que constitui o momento predominante no estabelecimento das necessidades e na
sua hierarquização em grau de prioridade, bem como na criação dos meios científicos e técnicos
para o atendimento de tais necessidades. Resta óbvio, portanto, que os malefícios causados ao
ecossistema pela produção social podem ser superado pela própria atividade social dos homens.
Todavia, esta superação nem pode se efetivar sob a forma da eliminação do conjunto das forças
produtivas conquistadas até o momento, nem tampouco pode se processar mantendo
determinados meios e formas que apenas servem ao capital na sua fase mais destrutiva. Quais
tecnologias, quais instrumentos, quais métodos postos em vida pelo desenvolvimento capitalista
podem ser incorporados por uma formação social emancipada é algo que só pode ser decidido
no movimento concreto da revolução social.

10 Comentando a citação por nós utilizada onde Lukács se refere à simultaneidade do
crescimento da capacidade vital da sociedade e da difusão e aprofundamento das faculdades
individuais, ambas radicadas nas objetivações de escolhas alternativas dos indivíduos, Sérgio
Lessa afirma: "Com essas palavras o filósofo húngaro expressa um traço ontológico
fundamental do ser social - absolutamente desconhecido nas esferas inferiores -, qual seja,
que na reprodução do mundo dos homens a reprodução ontogenética já não é mais idêntica à
reprodução filogenética. A continuidade social requer que a consciência dos indivíduos se
converta em portadora da continuidade social, possibilitando, assim, que ela se consolide numa
individualidade que, numa relação de determinação reflexiva bastante contraditória e desigual,
se especifique em relação à totalidade social. Desta maneira, o crescimento da 'capacidade vital'
da sociedade no seu todo implica também - ainda que de forma contraditória, desigual,
repetimos - o crescimento e aprofundamento das capacidades individuais." Lessa (1995: 40-
41).

11 A citação a seguir, retirada do Manifesto Comunista, expressa bem o que estamos a falar:
"Através da exploração do mercado mundial, a burguesia deu um caráter cosmopolita à
produção e ao consumo de todos os países. Para grande pesar dos reacionários, retirou debaixo
dos pés da indústria o terreno nacional. As antigas indústrias nacionais foram destruídas e
continuam a ser destruídas a cada dia. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se
torna uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas - indústrias que não mais
empregam matérias-primas locais, mas matérias-primas provenientes das mais remotas
regiões, e cujos produtos são consumidos não somente no próprio país, mas em todas as partes
do mundo. Em lugar das velhas necessidades, satisfeitas pela produção nacional, surgem
necessidades novas, que para serem satisfeitas exigem os produtos das terras e dos climas
mais distantes. Em lugar da antiga auto-suficiência e do antigo isolamento local e nacional,
desenvolve-se em todas as direções um intercâmbio universal, uma universal interdependência
das nações. E isso tanto na produção material quanto na intelectual. Os produtos espirituais (die
geistigen Erzeugnisse) de cada nação tornam-se patrimônio comum. A unilateralidade e a
estreiteza nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis, e das numerosas literaturas

acionais e locais forma-se uma literatura mundial." (Marx e Engels, 1993: 69-70).

:2 Cf. Marx e Engels (1993: 44) que ao se referirem às fases iniciais da evolução social
afirmam: "1.../ a identidade entre o homem e a natureza aparece de modo a indicar que a
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relação limitada dos homens com a natureza condiciona a relação limitada dos homens entre si,
e a relação limitada dos homens entre si condiciona a relação limitada dos homens com a
natureza, exatamente porque a natureza ainda está pouco modificada pela história. E, por outro
lado, a consciência da necessidade de estabelecer relações com os indivíduos que o circundam é
o começo da consciência de que o homem vive em sociedade. Este começo é tão animal quanto
a própria vida social nesta fase: trata-se de simples consciência gregária e o homem se
distingue do carneiro unicamente pelo fato de que nele sua consciência toma o lugar do instinto
ou de que seu instinto é consciente."

13 Este movimento integrativo é capitaneado pelo capital, pela lógica mercantil. Como tal, ele
não pode se processar senão gerando profundas desigualdades e contradições. A lógica do
capital não obedece a medidas, senão a sua própria: a auto-expansão. Com efeito, uma vez que
garanta o desígnio da acumulação, qualquer forma de relação de trabalho (assalariado, servil ou
escravo) lhe é bem-vinda. É claro que numa economia mercantil desenvolvida, prevalece o
assalariamento como regra geral. Isto não elimina que em determinados recantos do mundo se
proceda à exploração do trabalho através de relações servis ou escravocratas; muitas vezes é a
própria lógica do mercado que exige a manutenção ou o engendramento destas formas
pretéritas de modo de produção. Por isto, se há um movimento integrativo no plano econômico
é sempre necessário lembrar que se trata da universalização da lógica mercantil e do capital,
integração que resulta (e exige) no engendramento de profundas clivagens no seio da
comunidade humana. Basta pensar no aprofundamento da pobreza em grandes áreas do Globo,
açambarcando um enorme contingente de indivíduos, situação que contrasta com o
enriquecimento rápido e cada vez mais expressivo de pequena parcela da população mundial.
Se se tratam de desigualdades, é necessário lembrar que são desigualdades que se necessitam,
isto é uma surge e se processa em função da outra. Com efeito, trata-se de desigualdades
contraditórias, isto é, impossíveis de resolução dentro do quadro societal em que se movem.
Isto nos parece necessário frisar, ainda que não possamos dar um tratamento mais adequado,
porque, não raro, a tematização desse fenômeno não dá a devida atenção ao fato de que ele se
processa mediatizado pela lógica mercantil, gerando profundas contradições. Uma vez
eclipsadas estas contradições, a idéia de uma integração cultural dos povos como um
movimento apenas superestrutural ganha legitimidade. É preciso, pois, realçar que esta
integração não trilha um caminho solitário, não acontece senão lastreada no desenvolvimento
sócio-econômico. Como tal, uma integração cultural autêntica, que cultive e edifique a diferença
no interior da unidade, só pode se processar sobre a base de relações econômico-sociais de
igualdade, jamais sob as condições do capital mundializado.

14 Cf. Engels (1987: 81): "A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo
tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período, que dura
até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-
estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão de outros. É a
forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das contradições e
dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa sociedade." (p. 71).
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CAPÍTULO III

EDUCAÇÃO COMO ATIVIDADE SOCIAL MEDIADORA

A experiência humana, produzida pelo conjunto dos homens no trabalho e na práxis

em geral, acumula-se em vetores objetivos como os instrumentos, os utensílios, a

linguagem, as relações sociais. Mas sua forma de permanência não é estática,

porquanto ela se fixa no correr do tempo baseada nas atividades objetivadoras

desenvolvidas pelos indivíduos na produção econômica e na práxis social. Assim,

aquilo que é sedimentado na esfera genérica, a própria experiência sócio-histórica, é

reproduzido a todo instante nos atos singulares dos indivíduos. Muito embora as

esferas individual e genérica não coincidam, elas se desenvolvem de forma imbricada

através de mediações. A educação constitui uma destas mediações que operam na

relação entre generidade e individualidade. Não é possível que a continuidade da

reprodução social se processe sem que a experiência sócio-histórica se transmita de

geração a geração e do plano genérico para o individual. Pois bem. A mediação da

atividade educativa atua precisamente aí, na transmissão/apropriação da experiência

humana pelas novas gerações e pelos indivíduos singulares. O objetivo geral do

presente capítulo é expor os nexos ontológicos fundamentais da atividade educativa.

Quanto os objetivos específicos, procuramos demonstrar o caráter mediado da relação

entre trabalho e educação e, por esta via, expor as diferenças ontológicas entre estas

duas esferas da atividade social; bem como, realizamos um diálogo crítico com o

fundador da Pedagogia Histórico-Crítica, o filósofo da educação Professor Dermeval

Saviani, procurando mostrar aquilo que para nós representa equívocos na sua

tentativa de conceituar a educação.

3.1 Educação e continuidade social: colocando o problema

A reprodução social se processa sobre a base de uma polaridade de fundo,

aquela existente entre a esfera da totalidade social e a da individualidade. Isto se dá

porque, diferentemente dos animais, a generidade humana não é algo de interior ao

próprio indivíduo, mas antes de tudo produto do trabalho e da práxis social dos

homens. Como tal, a generidade humana não é algo transcendente e indiferente aos

indivíduos singulares, porquanto são as próprias ações destes que, uma vez

sintetizadas no fluxo das relações sociais, edificam-na como um conjunto de forças e

de riquezas materiais e espirituais. Generidade e individualidade constituem pólos

heterogêneos que se processam no interior de uma única e mesma processualidade: a



reprodução social. A relação existente entre estes dois pólos é, pois, de determinação

reflexiva, ainda que seja a totalidade social (a esfera genérica) que exerce o papel de

momento predominante no interior da relação.

Ora, o processo de edificação do gênero constitui o mesmo e único

movimento que põe e repõe constantemente esta polaridade em novos patamares,

isto é, enquanto o gênero caminha para sua explicitação como realidade empírica por

via do mercado mundial, mais os indivíduos se diferenciam nas suas relações

recíprocas e na relação com a totalidade da sociedade. A humanidade torna-se cada

vez mais una por via de uma integração econômico-cultural muito desigual e

contraditória, ao mesmo tempo em que no pólo da individualidade criam-se

possibilidades inéditas de uma profunda diversificação. A unidade do gênero humano

não opera, pois, por identificação, mas pela contínua diferenciação das suas partes.

Isto é possível porque entre os dois pólos se engendram complexos mediadores que

funcionam como dutos dinâmicos que sintetizam as potências singulares e as forças

genéricas; estes complexos são a forma pela qual a generidade se transporta para a

esfera singular e as respostas ativas articuladas nesta esfera são inseridas no plano

genérico. Sem estes complexos mediadores não poderia haver a polarização

assinalada, tampouco continuidade no ser social.

Pois bem, a educação é uma destas mediações que opera entre a esfera do

singular/individual e o universal/genérico. A necessidade que está na sua origem diz

respeito precisamente ao fato que a continuidade no interior da reprodução social

coloca demandas aos indivíduos, exigindo deles determinadas respostas, bem como

exige que estes reproduzam a experiência humana à altura do patamar alcançado até

o presente. O primeiro ponto refere-se ao fato que a sociedade coage os indivíduos,

mesmo que anonimamente, a responderem de determinadas formas às exigências do

dia, às demandas colocadas por ela mesma. Trata-se, aqui, de forças sociais que

atuam sobre o indivíduo influenciando suas decisões alternativas. O segundo, diz

respeito ao fato que a continuidade social tem na apropriação, pelos indivíduos, da

experiência passada um dos seus momentos nodais. Porquanto, somente a partir de

tal apropriação os indivíduos podem desenvolver sua práxis social e, através desta,

processar a conservação da experiência já acumulada e incorporar nesse patrimônio

as novas descobertas operadas no curso da sua objetivação. A educação surge, pois,

como uma atividade que deve cumprir dupla função: por um lado, ela busca direcionar

as decisões dos indivíduos em conformidade com os imperativos da reprodução social

e, por outro, mediar a apropriação por parte dos indivíduos da experiência genérica

acumulada.

79



Anunciadas a necessidade social e a função da educação, o desdobramento

desta categoria se dará pela exposição do tratamento dado por Lukács à categoria e

daquele dado por Leontiev. Ao final, procuraremos sintetizar os pontos comuns e

complementares das duas abordagens com o fim de elucidar alguns elementos

identitários da atividade educativa.

3.2 A abordagem de Lukács

o lugar onde o filósofo húngaro insere suas considerações, mesmo que

breves, sobre o fenômeno da educação tem para nós grande importância. Ele o faz

exatamente na seqüência da análise da alimentação e da sexualidade como categorias

que participam simultaneamente da reprodução biológica e social. Como vimos,

mesmo estas categorias que têm uma origem biológica são recobertas por

determinações sociais. Embora a base biológica das necessidades referentes à

alimentação e ao sexo não possa jamais ser suprimida, ela é constantemente

transformada em função do desenvolvimento social. O fato de Lukács colocar a

educação na seqüência destas duas categorias sinaliza para duas coisas: primeiro

porque ele quer chamar a atenção para uma analogia entre a atividade educativa tal

como ÇI conhecemos nos seres humanos e determinados comportamentos dos animais

superiores em relação aos seus filhotes. Seu objetivo é desmistificar esta analogia.

Porquanto, em segundo lugar ele vai demonstrar como a educação é uma categoria

puramente social, que não encontra nenhum símile na natureza. Este procedimento é

particularmente instrutivo porque, como vimos no capítulo anterior, a reprodução

social caracteriza-se exatamente pelo contínuo engendramento e reforçamento dos

traços nodais especificadores do ser social, enquanto rebaixa a condição secundária as

determinações biológicas. Trata-se do contínuo afastamento das barreiras naturais a

que tanto nos referimos. A educação, cuja necessidade é posta já em estágios iniciais

de desenvolvimento do gênero humano, é uma destas categorias pertencentes

exclusivamente à esfera social.

O autor inicia suas rápidas considerações lembrando que, a despeito das

"atividades que costumamos chamar educação", existe "determinadas analogias nas

espécies animais superiores." Mas estas analogias são imediatamente refutadas se se

presta atenção menos aos aspectos aparentes e mais às funções essenciais cumpridas

pela educação nos animais e nos homens. Para o autor:

1...1 a ajuda prestada pelos animais adultos aos seus filhotes se reduz a fazê-tos
aprender de uma vez para sempre, ao nível da habilidade requerida pela
espécie, determinados comportamentos que permanecerão indispensáveis para
sua vida. Na educação dos homens, ao contrário, o essencial consiste em torná-
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los aptos a reagir adequadamentea eventos e situações imprevisíveis,novas,
que se apresentarãomais tarde nassuasvidas. (Lukács, 1981: 152).

A fixação, pelos filhotes, das habilidades necessárias ao convívio com o meio

é feita com a ajuda dos pais. Daí a analogia com a educação dos homens. Porém,

devemos atentar para duas características essenciais da ajuda prestada pelos animais

adultos aos seus filhotes que a faz ontologicamente diferente da educação dos

homens. A primeira diz respeito ao fato que a ligação existente entre o adulto que

presta a ajuda e o filhote que a recebe é determinada pelo instinto biológico. Não há

nada nesta ligação que se pareça com a cooperação que se instaura na comunidade

humana. Em segundo lugar, e aqui reside a diferença essencial, a ajuda, nos animais,

se presta unicamente à fixação de comportamentos condicionados que foram

assimilados morfologicamente no longo processo de evolução da espécie. Trata-se

aqui de reproduzir um padrão que fora fixado biologicamente, e é por meio dessa

fixação que se processa a reprodução - e também a identidade - dos indivíduos e da

espécie.

Entre esta ajuda e a educação dos homens se interpõe um abismo,

concernente ao salto ontológico que separa o ser social da natureza. Com efeito, na

esfera social a educação dos indivíduos se presta essencialmente a 'tomá-tos aptos a

reagir adequadamente a eventos e situações imprevisíveis, novas, que se

apresentarão mais tarde nas suas vidas.' E isto é uma necessidade colocada pelo tipo

de reprodução característico do homem. Com efeito, a continuidade na esfera social se

caracteriza pela interpenetração da conservação e da transformação; o passado é

religado ao presente e ao futuro através da ação consciente dos indivíduos; a

experiência passada só pode ser conservada no fluxo dinâmico da ação social dos

homens, com o que o já adquirido no passado é re-elaborado em função dos novos

problemas enfrentados pelos indivíduos no presente; na resposta prática oferecida a

estes problemas, se engendram novas relações, novas categorias, novas formas de

objetividade que passam a integrar o continuum da reprodução social; a continuidade

no ser social é um movimento de contínua interpenetração do velho e do novo. Aquilo

que nos animais corresponde a um padrão fixado biologicamente, no ser social

corresponde a um processo de acumulação da experiência humana através da sua

objetivação, exteriorização e fixação em veículos externos (sínteses complexivas,

relações sociais, linguagem articulada). Por isto mesmo, a educação assume a forma

de um conjunto de atividades que tem por função precípua fazer a ligação entre esta

experiência acumulada e os indivíduos singulares, tornando-os, desta forma, 'aptos a

reagir adequadamente a eventos e situações imprevisíveis, novas, que se

apresentarão mais tarde nas suas vidas.'
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No sentido lato, diz o marxista húngaro, a educação do homem não pode

jamais ter um término na medida em que a realidade social coloca-o sempre diante de

novos problemas, novas circunstâncias, cujo enfrentamento exige um aprendizado

contínuo. Mesmo em se pensando um homem cuja vida transcorreu no mesmo local,

resta óbvio que as mudanças operadas na comunidade, por pequenas e vagarosas que

sejam, exigem dele a articulação de novos comportamentos, novas formas de

convivência, novas habilidades. E isto se faz através da educação lato senso. Se

tomarmos o caso em que o homem passa a habitar "numa sociedade de caráter

completamente distinto" da sua, que lhe coloque "exigências completamente diversas

daquelas para as quais a educação - em sentido estrito - o havia preparado",

(Lukács, 1981: 152) tem-se a real dimensão daquilo que se disse sobre tornar o

homem apto a reagir adequadamente às situações novas, aos novos problemas; e a

idéia do caráter inacabado da educação torna-se plasticamente visível. Por

conseguinte, o sucesso ou fracasso de sua vida nas novas condições dependerá da sua

capacidade de mobilização dos aprendizados anteriores para o enfrentamento das

novas demandas postas em sua vida, mas principalmente da capacidade de apropriar-

se adequadamente destas novas circunstâncias. Esta passagem põe, também, o

problema das inter-relações operantes entre o que se chama educação em sentido

lato, que se processa de forma mais ou menos espontânea na práxis social dos

homens, e educação em sentido estrito, aquela organizada sob a forma de sistemas

formais de ensino.

o autor esclarece que suas observações sobre educação no sentido estrito

tinham o interesse de elucidar uma idéia errônea, porém muito difundida, segundo a

qual o desenvolvimento mais lento do homem "como exemplar autônomo da espécie"

dever-se-ia a uma "sua peculiaridade biológica." Em verdade, esclarece ele, o

elastecimento do tempo de educação dos indivíduos humanos é uma função

puramente social. Com efeito, "Toda sociedade reclama dos próprios membros uma

dada massa de conhecimentos, habilidades, comportamentos etc.; conteúdo, método,

duração etc. da educação em sentido estrito são conseqüências das necessidades

sociais assim surgidas." (Idem.: 153). Quanto mais desenvolvida se torna a

sociedade, mais complexas, no sentido quantitativo e qualitativo, serão as exigências

postas a cada indivíduo em termos da 'massa de conhecimentos, habilidades', tipos de

comportamentos que devem desenvolver.

Num dado momento histórico, estas necessidades não podem mais ser

respondidas pela educação que se processa com um grau maior ou menor de

espontaneidade na práxis social dos homens (educação em sentido lato). Então, entra

em processo de gênese uma forma de educação organizada, elaborada formalmente,
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voltada para atender a estas demandas de conhecimentos, habilidades,

comportamentos requeridos dos indivíduos. Por conseguinte, 'conteúdo, método,

duração' desta educação formal é algo elaborado socialmente para cumprir aquelas

exigências postas pela própria reprodução social, não para suprir uma suposta

fragilidade biológica dos indivíduos da espécie humana. A extensão do tempo da

educação formal, bem como seus conteúdos e métodos são elementos que mudam em

função do desenvolvimento econômico-social e da luta de classes. Basta pensar,

acompanhando o raciocínio do autor, na abolição do trabalho infantil nas fábricas e na

generalização da obrigatoriedade escolar para crianças e jovens nos paísescivilizados,

mantendo-os fora do espaço de trabalho por um tempo relativamente longo. Este

tempo "deixado livre para a educação é um produto do desenvolvimento industrial"

(Idem.: 153) e, completamos, da luta de classes que acompanha este

desenvolvimento.

Após argumentar que a educação termina por retroagir sobre características

físicas e psíquicas dos indivíduos, a despeito do que ocorre com a fome e o sexo, o

autor volta àquele traço essencial da educação já assinalado no início, afirmando:

a sua essência [da educação] consiste em influenciar os homens a fim de que,
frente às novas alternativas da vida, reajam do modo socialmente desejado.
Ora, este propósito se realiza sempre - em parte - e isto contribui para manter
a continuidade na transformação da reprodução do ser social. (Idem.: 153-
54).

Nesta citação, o foco desvia-se um pouco daquela função da educação de

tornar os homens aptos para reagirem às novas circunstâncias, e centra-se na idéia de

que a essência da educação 'consiste em influenciar os homens' nas suas escolhas

alternativas, de forma que 'reajam do modo socialmente desejado.' Se da primeira

citação podemos derivar que a função social da educação é realizar a mediação entre

os conhecimentos e habilidades acumulados no nível genérico e a esfera da

subjetividade, aqui a tônica recai sobre a formação do comportamento socialmente

esperado de cada homem. A educação assume, assim, o caráter de uma atividade que

procura direcionar as escolhas alternativas dos indivíduos de acordo com aquilo que é

socialmente requerido. Desta forma, ela se liga diretamente à manutenção da

'continuidade na transformação da reprodução social.' Mas este propósito, diz o autor,

não pode se firmar absolutamente, e no longo prazo, em face dos "novos e

contraditórios movimentos" produzidos pela reprodução social. Isto porque "nenhuma

educação, por mais prudente, pode preparar suficientemente" para o enfrentamento

das novidades e contradições surgidas no curso da prática social dos homens. E,

todavia, "nestes novos momentos se exprime - de maneira desigual e contraditória -

o progresso objetivo do ser social no curso de sua reprodução." (Idem.: 154).
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A exemplo de todo complexo parcial de atividade, a educação é determinada

pela reprodução da totalidade social. Por um lado, a massa de conhecimentos e

habilidades requerida dos indivíduos e, por outro, a tendência de comportamento, o

direcionamento das escolhas dos indivíduos, são exigências colocadas à educação pela

reprodução social. Este caráter determinado da educação patenteia-se, também, no

fato que os 'novos e contraditórios movimentos', que exprimem 'o progresso objetivo

do ser social', fazem fracassar, no longo prazo, todo e qualquer tipo de educação que

com eles se confronte. É a dinâmica reprodutiva da sociedade que estabelece quais

elementos devem ser preservados do passado e quais novidades são incorporadas no

continuum da experiência social. Por seu turno, cabe à educação reproduzir no plano

da subjetividade estes elementos engendrados e sedimentados no plano da

generidade pelo trabalho e pela práxls social.

3.3 A abordagem de Leontiev

A forma como Leontiev apanha a diferença entre ontogênese e filogênese dos

animais e dos homens é particularmente instrutiva para efeito do seu conceito de

educação. Este será nosso ponto de partida, embora não possamos aqui nos deter nos

pressupostos teóricos deste tema, expostos pelo psicólogo russo no seu profícuo e

revolucionário ensaio sobre a formação do psiquismo humano. Partiremos, portanto!

de alguns pontos de obra "O desenvolvimento do psiquismo" onde o autor aborda

questões referentes à filogênese e ontogênese do homem! bem como onde trata das

categorias da objetivação e da apropriação para depois sintetizarmos seu conceito de

educação. A recorrência a este autor! como já notamos na Introdução, justifica-se

pelo caráter complementar que parece existir entre seu construto e a linha de

abordagem lukácsiana. Até onde enxergamos, não há contradições ou dissonâncias

teórico-metodológicas entre estes dois autores! pelo menos no que conceme às

categorias aqui exploradas - filogênese e ontogênese humana, objetivação e

apropriação, reprodução social e educação.

O autor inicia sua exposição fazendo um paralelo do processo filogenético e

ontogenético dos animais e dos homens. Assim, afirma que

/ .. ./ o comportamento individual do animal depende de uma dupla experiência:
a experiência específica, fixada nos mecanismos do comportamento reflexo
incondicional instintivo e a experiência individual, formada ontogeneticamente; a
função fundamental que assegura os mecanismos de formação da experiência
individual consiste numa adaptação do comportamento especitico aos elementos
mutáveis do meio exterior. (Leontíev, 1978: 178).

É decisivo compreender que o comportamento dos animais não é fixado de

uma vez para sempre. Em verdade, este comportamento depende dos fatores já

84



inscritos na carga genética dos indivíduos, tratando-se de reflexos incondicionais, e

daquelas mudanças morfológicas que acontecem no curso da adaptação dos

exemplares da espécie às condições mutáveis do meio. Há uma certa labilidade na

estrutura morfológica de todo ser vivo, mormente dos animais superiores, que

proporciona mudanças adaptativas às vezes muito significativas no comportamento

dos animais. Importa notar, entretanto, que 'a função fundamental que assegura os

mecanismos de formação da experiência individual consiste numa adaptação do

comportamento específico aos elementos mutáveis do meio exterior.' Na medida em

que, no curso da sua vida, os exemplares singulares são confrontados com situações

as mais diversas, eles tem de desenvolver formas novas de comportamento; porém,

só o podem fazer através da 'adaptação do comportamento específico aos elementos

mutáveis do meio exterior.' Consequentemente, a formação de novos

comportamentos está na razão direta da capacidade de fixação no plano morfológico,

portanto na filogenia, das mudanças requeridas pelo meio. Esta adaptação não

ultrapassa, pois, o determinismo biológico; ao contrário, ela tem nas premissas

genéticas da espécie não apenas sua possibilidade, mas seu limite superior.

o indivíduo humano, diz o psicólogo, como ente pertencente a uma espécie

em evolução, também incorpora estas dimensões, isto é, ele é dotado de propriedades

biológicas que, no curso da vida, sofrem transformações. Como ser vivo o homem

também está sujeito às mutações genéticas que caracterizam todas as espécies. "O

homem, diz o psicólogo, não está evidentemente subtraído ao campo de ação das leis

biológicas." Não obstante, continua ele, "as modificações biológicas hereditárias não

determinam o desenvolvimento sócio-histórico do homem e da humanidade; este é

doravante movido por outras forças que não as leis da variação e da hereditariedade

biológicas." (Leontiev, 1978: 264). Existe um abismo que separa a ontogênese animal

e humana porque, no homem, comparece "um terceiro tipo de experiência, a

experiência sócio-histórica de que o homem se apropria no decurso do seu

desenvolvimento ontogenético." (Idem.: 178). Esta experiência é em tudo diferente

daquela dos animais precisamente porque se trata de uma objetivação da atividade

social dos homens que se exterioriza e se transmite de geração a geração. O autor

caracteriza esta experiência da seguinte forma:

Esta experiência é específica no sentido em que não se forma na vida dos
diferentes indivíduos, mas é produto do desenvolvimento de numerosas
geraçõese transmite-se de uma geração a outra. Todavia não é fixada pela
hereditariedadee é nisso que reside a sua diferença radical com a experiência
específica dos animais. Se bem que ela se adquira no decurso do
desenvolvimento ontogênico do homem, não podemos identificá-Ia com a
experiênciaindividual propriamentedita. Eladistingue-se,por um lado, peloseu
conteúdo, o que é evidente, e, por outro, pelo princípio do seu mecanismode
aquisiçãoe de apropriação.(Leontiev, 1978: 178).
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Devemos nos deter em dois aspectos desta citação. O primeiro diz respeito ao

fato que a experiência histórica, aquela que marca a generidade do homem, consiste

numa objetivação da práxis social dos homens, portanto trata-se de uma realidade

fixada exteriormente e não já como algo interior aos indivíduos. O segundo diz

respeito à forma como esta experiência se realiza no plano subjetivo, isto é, através

do mecanismo da apropriação. Estas duas categorias, objetivação e apropriação, são

essenciais para o desdobramento do conceito de educação dado pelo autor, por isso

devemos analisá-Ias mais de perto.

3.3.1 Objetivaçãol apropriação

Já nos fixamos detidamente sobre a categoria da objetivação no primeiro

capítulo. Leontiev lança mão da mesma estrutura conceitual de Marx para definir esta

categoria. É ocioso repetirmos todo o desdobramento já feito. Aqui interessa apenas

notar que, sobre a base da categoria da objetivação, o psicólogo marxista russo faz

lembrar que as aquisições humanas não se fixam na morfologia dos indivíduos, mas se

sedimentam de forma exotérica, exterior. Por isso, o processo ontogenético do gênero

e dos indivíduos humanos não é determinado pelo desenvolvimento filogenético. Uma

vez surgida a atividade consciente e atingido o estágio do Homo sapiens, o

desenvolvimento do gênero humano seguiu uma rota independente das mutações

morfológicas, ou seja, independente da evolução filogenética. Através do processo de

objetivação, a experiência humana passou a ser fixada nos instrumentos, na

linguagem e nos demais produtos do trabalho e da atividade socíal.! Com isto, "O

homem e a humanidade libertaram-se 1..,/ do 'despotismo da hereditariedade' e

podem prosseguir o seu desenvolvimento num ritmo desconhecido no mundo animal."

(Leontiev, 1978: 264).

A forma de continuidade e fixação das conquistas da história humana não se

processa mais através de mudanças essenciais na organização física do homem. Em

verdade, ela se assenta em fenômenos exteriores, objetivos, que constituem o

conteúdo real da sociedade humana: a cultura material e intelectual. (Idem.: 265).

Todo indivíduo depara-se, no curso da sua vida, com um mundo criado pela sociedade

presente sobre a base da experiência acumulada pelas gerações anteriores. Para

desenvolver sua atividade vital, e assim edificar-se como individualidade, o homem

tem de reproduzir subjetivamente as faculdades, conhecimentos, habilidades

objetivadas e fixadas no fluxo da história passada e presente. Esta reprodução não é

passiva, não trata de uma reação adaptativa; pelo contrário, ela se processa no curso

mesmo da atividade social do homem, através de mecanismos ativos de apropriação.
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É da maior importância entendermos que a apropriação das forças genéricas pelo

homem é um processo ativo, seja quando se trata de atividades exteriores - do

homem para com seus objetos -, seja no que respeita ao processo de interiorização,

isto é nas atividades intelectuais. A passagem seguinte é elucidativa desta questão:

Cada geração começa, portanto, sua vida num mundo de objetos e de
fenômenos criado pelas gerações precedentes. Ela apropria-se das riquezas
deste mundo participando no trabalho, na produção e nas diversas formas de
atividade social e desenvolvendo assim as aptidões especificamente humanas
que se cristalizaram, encarnaram nesse mundo. Com efeito, mesmo a aptidão
para usar a linguagem articulada só se forma, em cada geração, pela
aprendizagem da língua que se desenvolveu num processo histórico, em função
das características objetivas desta língua. O mesmo se passa com o
desenvolvimento do pensamento ou da aquisição do saber. Está fora de questão
que a experiência individual de um homem, por mais rica que seja, baste para
produzir a formação de um pensamento lógico ou matemático abstrato e
sistemas conceptuais correspondentes. Seria preciso não uma vida, mas mil. De
fato, o mesmo pensamento e o saber de uma geração formam-se a partir da
apropriação dos resultados da atividade cognitiva das gerações precedentes."
(Leontiev, 1978: 265-66).

Tomemos os instrumentos e utensílios criados no curso do trabalho. Eles

cristalizam, ao mesmo tempo, determinadas faculdades intelectuais e habilidades

físicas, bem como uma forma específica de produção. Para fazer uso destes objetos -

o que, todavia, se impõe como necessidade vital - o indivíduo precisa desenvolver em

si mesmo aquelas faculdades, habilidades, modus operandi, inscrito neles próprios. Se

tomarmos a linguagem articulada, veremos que o indivíduo tem de desenvolver em si

não apenas a estrutura morfológica que propicia o seu desenvolvimento, mas o

conjunto de signos e articulações semânticas objetivamente sedimentado na língua da

comunidade. Mas se formos mais além até atingirmos os processos de interiorização

de conceitos ou o desenvolvimento do pensamento lóqlco, veremos que, também

nestes casos, opera uma apropriação ativa. Com efeito, mesmo o 'pensamento e o

saber de uma geração, formam-se a partir da apropriação dos resultados da atividade

cognitiva das gerações precedentes.' A exemplo do que ocorre no pensamento

lukácsiano, não há lugar em Leontiev para a postulação de uma submissão passiva da

subjetividade à objetividade. Com efeito, segundo o autor, para que a apropriação dos

objetos e fenômenos humanos aconteça "é necessário desenvolver em relação a eles

uma atividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade

encarnada, acumulada no objeto." (Idem.: 268). Mais adiante ele sintetiza o caráter

ativo da apropriação da seguinte forma:

A principal característica do processo de apropriação ou de 'aquisição' que
descrevemos é, portanto, criar no homem aptidões novas, funções psíquicas
novas. 1..,/ a assimilação no homem é um processo de reprodução, nas
propriedades do indivíduo, das propriedades e aptidões historicamente formadas
da espécie humana." (Idem.: 270).
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Para os que lidamos com o fenômeno educativo, é decisiva a crítica que

Leontiev endereça aos conceitos de adaptação e equilíbrio utilizados por Jean Piaget

na sua teoria do desenvolvimento cognitivo da criança. De fato, reconhece o psicólogo

marxista, a objetivação e a apropriação nos homens não podem prescindir das

condições exteriores, condições ditadas pelo meio. Porém, estas condições não

constituem determinações às quals o homem se adapta; pelo contrário, elas

constituem, precisamente, o meio material do exercício da atividade do homem,

atividade que resulta na transformação destas condições preliminares. Do ponto de

vista da objetivação, o homem insere sempre novas objetividades na ordem do real;

do ponto de vista da apropriação como um momento interno da atividade

objetivadora, o homem não apenas acolhe passivamente o que se acumulou na

experiência social pretérita, mas reprodu-Ia subjetivamente, cria em si as aptidões

elaboradas e objetivadas pela atividade social. Com efeito, há uma diferença

qualitativa entre a adaptação/equilíbrio e objetlvação/aprcpríação, Assim diz ele:

A diferençafundamentalentre os processosde adaptaçãoem sentido próprio e
os de apropriação reside no fato de o processo de adaptação biológica
transformar as propriedadese faculdadesespecíficasdo organismobem como o
seu comportamentode espécie.O processode assimilaçãoou de apropriaçãoé
diferente: o seu resultadoé a reprodução, pelo indivíduo,dasaptidõese funções
humanas,historicamenteformadas. Podedizer-se que é o processopelo qual o
homem atinge no seu desenvolvimentoontológicoo que é atingido, no animal,
pela hereditariedade, isto é, a encarnaçãonas propriedadesdo indivíduo das
aquisiçõesdo desenvolvimentoda espécie."(Leontiev, 1978: 169).

Para que se processe a adaptação no animal é necessário que haja uma

transformação nas propriedades do organismo responsáveis pelo comportamento

incondicionado, instintivo, do mesmo; nos casos em que as mutações do meio

ultrapassam estas possibilidades de transformações organímicas, a espécie entre em

processo de extinção. No homem o processo é outro: o que ele faz, através de sua

atividade, é reproduzir as aptidões, as faculdades e potências produzidas

historicamente pelo conjunto dos homens. Como tal, esta reprodução não exige

nenhuma mudança morfológica, mas a criação na esfera subjetiva das aptidões e

faculdades objetivadas pela atividade social dos homens. Mas se este processo não

muda a fisiologia, a estrutura cerebral, em quais órgãos se embasa? É claro que não

pode haver novas faculdades sem o órgão correspondente e se o aparato cerebral, do

ponto de vista fisiológico, não tem sofrido alterações significativas desde o alvorecer

da espécie Homo sapiens, qual o substrato material das novas faculdades nos

indivíduos? O autor fala de neoformações, isto é, de órgãos funcionais que se

constróem no decurso da experiência histórica dos indivíduos sem que,

necessariamente, representem mudanças na estrutura morfológica do aparato

cerebral. Diz ele:
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o que são estes 'órgãos fisiológicos' do cérebro? São órgãos que fundonam da
mesma maneira que os órgãos habituais, de morfologia constante, mas
distinguem-se por serem neoformações que aparecessem no decurso do
desenvolvimento individual (ontogênico). Eles constituem, portanto, o substrato
material das aptidões e funções específicas que se formam no decurso da
apropriação pelo homem do mundo dos objetos e fenômenos criados pela
humanidade, isto é, da cultura. (Idem.: 271).

A organização extremamente complexa do cérebro humano, estrutura que tem se

mantido quase inalterada desde o surgimento do Homo sapiens, responde pela

necessidade de criarem-se órgãos funcionais sem necessariamente haverem

alterações na morfologia já existente. Trata-se de órgãos engendrados a partir da

experiência especificamente humana: a experiência sócio-histórica.

Ora, resta óbvio que o indivíduo não se apropria das faculdades e aptidões

cristalizadas nos objetos humanos diretamente, isto é, não se trata de um movimento

em que tais faculdades saltem para dentro da consciência subjetiva apenas pelo

contato direto com o mundo dos objetos humanos. Em verdade, se se isola uma

criança do convívio social e se lhe põe em contato com um mundo de objetos criados

pela humanidade há de se esperar que ela desenvolva em si mesma as faculdades e

aptidões contidas nos objetos que se Ihes confrontam? Não. Nada surgirá desse

contato. Com efeito, a apropriação só pode se processar mediada pelas relações que o

homem trava com outros homens. É aqui que emerge a necessidade e a função

ontológica da educação.

3.3.2 O conceito de educação

As categorias da objetivaçãojapropriação conduzem à conclusão de que nem

o gênero nem o indivíduo humanos são dados de uma vez; ambos se encontram em

processo contínuo de autoconstrução. A generidade se constrói como realidade a partir

da objetivação da atividade social e do acúmulo da experiência assim adquirida,

enquanto a individualidade se faz na proporção em que se apropria desta experiência

acumulada no fluxo da vida social. Com efeito, "cada indivíduo aprende a ser um

homem" (Idem.: 267) enquanto realiza sua atividade social mediatizado pelas

relações com outros homens. Nas palavras do psicólogo marxista:

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são
simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e
espiritual que os encarnam, mas são aí apenas postas. Para se apropriar destes
resultados, para fazer deles as suas aptidões, 'os órgãos da sua individualidade',
a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os fenômenos do mundo
circundante através doutros homens, isto é, num processo de comunicação com
eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função, este
processo é, portanto, um processo de educação." (Idem.: 272).
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A experiência humana acumulada sob a forma de cultura material e espiritual

é posta pela práxis social dos homens. Ela é materializada em veículos sensíveis como

os instrumentos, os utensílios, a linguagem, mas não se apresenta imediatamente aos

indivíduos singulares. Estes só podem se apropriar desta cultura material e espiritual

através da sua atividade prática que se realiza mediante um conjunto de relações com

outros homens. Consequentemente, todo homem 'aprende a ser homem' à medida

que 'aprende a atividade adequada'. Aprender a atividade adequada significa

apropriar-se dos conhecimentos, faculdades, habilidades relativas ao modo de

produção existente, bem como assimilar a forma de organização social prevalecente.

O homem aprende a atividade adequada atuando sobre o mundo que se lhe

apresenta, fruto da experiência acumulada das gerações passadas, mas esta atuação

se processa mediada pela ação de outros homens. A ação exercida pelos homens uns

sobre os outros de modo que aprendam a atividade adequada, isto é, se apropriem da

cultura material e espiritual da sociedade, é a educação.

Nas primeiras formas de vida social a educação se processa exclusivamente

pelo exemplo, com o que, do ponto de vista de quem aprende, ela toma a forma de

atividades de imitação dos atos observados no meio social imediato, na atuação dos

outros homens. Da mesma forma, na educação de uma criança pequena o recurso à

imitação é uma necessidade, porquanto a criança ainda não desenvolveu a faculdade

do pensamento lógico-conceitual e suas operações fundamentais ainda estão presas

às coisas imediatamente sensíveis. A complexificação da vida social põe a necessidade

da instituclonalização das atividades educativas, com o que estas passam a ser

organizadas segundo um tempo determinado para o ensino de determinados

conteúdos sob formas conscientemente elaboradas. Independente da forma como se

realiza a educação nas várias formações sociais, fato é que, diz o psicólogo marxista,

"este processo deve sempre ocorrer sem o que a transmissão dos resultados do

desenvo\vimento sócio-histórico da humanidade nas gerações seguintes seria

impossível, e impossível, conseqüentemente, a continuidade do progresso histórico."

(Idem.: 272).

Para exemplificar a necessidade da educação em toda e qualquer forma de

sociedade, o autor lança mão da hipótese de Piéron segundo a qual se houvesse uma

catástrofe que eliminasse todas as pessoas adultas e restassem apenas as crianças, a

história da humanidade teria de recomeçar. E conclui: "O movimento da história só é,

portanto, possível com a transmissão, às novas gerações, das aquisições da cultura

humana, isto é, com educação." (Idem.: 273). Razão porque a educação tem evoluído

com o progresso social. Quanto mais complexa é a sociedade, mais necessária e

complexa se tornam suas exigência educacionais; de outro lado, podemos afirmar que

90



toda mudança significativa na forma de ser da sociedade implica e se apóia em

mudanças na esfera educativa. "Esta relação entre o progresso histórico e o progresso

da educação é tão estreita que se pode sem risco de errar julgar o nível geral do

desenvolvimento histórico da sociedade pelo nível de desenvolvimento do seu sistema

educativo e inversamente." (Idem.: 273).

Ora, se a educação é uma atividade que tem por fim mediar a apropriação da

cultura material e espiritual por parte dos indivíduos humanos, é mister realçar que

esta apropriação se processa de acordo com determinações sociais que transcendem o

âmbito educativo. Com efeito, nas sociedades classlstas a apropriação da riqueza

material é marcada por profundas desigualdades e por uma contradição fundamental:

cresce a riqueza e o poder das classes dominantes na proporção mesma em que os

trabalhadores têm suas condições de vida relativamente rebaixadas. A apropriação

privada no campo da economia está na razão direta da não propriedade do lado das

maiorias trabalhadoras." Esta contradição se expressa também no campo da cultura

espiritual da sociedade, porquanto, dado o lugar que ocupam no sistema das relações

sociais, os trabalhadores são alienados dos produtos mais refinados do espírito

humano.

A apropriação privada da cultura intelectual implica numa sua estratificação

interna. Por um lado, ela impulsiona o desenvolvimento das ciências relacionadas ao

progresso técnico, na proporção em que os frutos desta se liguem aos interesses de

valorização da propriedade privada. Por outro lado, no campo das ciências humanas, é

à classe trabalhadora que interessa o desenvolvimento e a apropriação do

conhecimento mais exato da dinâmica social, da história, das idéias e valores éticos

que encarnam a verdadeira humanidade do homem. Este seu interesse no campo da

cultura intelectual corresponde à situação de negação que experimenta no campo da

cultura material. Com efeito, o conhecimento das leis regentes da sociedade, leis que

a relegam a posições inferiores e que instauram a contradição acima aludida, só lhe

pode constituir uma necessidade. Por seu turno, as classes dominantes nutrem

interesses diferentes quanto ao progresso do conhecimento na área das ciências

humanas. Como pólo afirmativo do antagonismo estrutural, ela tem interesses reais

na continuidade do status quo existente. Por isto mesmo, seus interesses efetivos,

seus valores e convicções, são articulados à manutenção do antagonismo estrutural.

Em razão disto ela tenta frear os progressos no conhecimento social, vale dizer, a

elucidação das estruturas opressoras e injustas que sustêm a sociedade de classe. Por

outro lado, ela cria "concepções cognitivas, morais e estéticas, / .. ./ destinados a

justificar e perpetuar a ordem social existente, em desviar as massas da sua luta pela

justiça, igualdade e liberdade, anestesiando e paralisando a sua vontade. O choque
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destas duas tendências provoca aquilo a que se chama a luta ideológica." (Idem.:

276).

Resumidamente, a existência de classes sociais antagônicas implica em dois

fatos essenciais: na apropriação desigual da riqueza material e espiritual da sociedade

e na divisão interna desta última em, de um lado, concepções que miram para o

progresso da humanidade, e por isso defende o conhecimento mais profundo e

verdadeiro da realidade social, e aquelas que procuram manter tudo como está,

mitigando o antagonismo estrutural e freando os avanços da prática social

revolucionária. Segundo o psicólogo russo:

o processo de alienação econômica, produto do desenvolvimento da divisão
social do trabalho e das relações de propriedade privada, não tem portanto por
única conseqüência afastar as massas da cultura intelectual, mas também dividir
esta em elementos de duas categorias, umas progressistas, democráticas,
servindo o desenvolvimento da humanidade, e as outras que levantam
obstáculos a este progresso, se penetram nas massas, e que formam o conteúdo
da cultura declinante das classes reacionárias da sociedade. (Idem.: 278).

Ora, o quanto a alienação econômica e o antagonismo de classes que a

acompanha interferem na educação é algo que não se explicita literalmente no texto

do psicólogo russo. Entretanto, a forma como ele coloca a questão de como este

antagonismo implica na apropriação desigual da riqueza material e espiritual e como

esta última é permeada pela luta ideológica, nos permite desdobrar seus efeitos sobre

a educação - esta que é a atividade que medeia o processo de apropriação daquela

riqueza pelos indivíduos singulares.

3.4 Uma síntese possível: a educação como atividade social mediadora

O rápido tratamento de Lukács e o desdobramento feito por Leontiev acima

resumidos trazem à luz valiosos elementos para uma compreensão da natureza e

especificidade da educação. O primeiro elemento a ser destacado diz respeito à
necessidade que está na ontogênese do complexo em estudo. Nesse sentido, é mister

notar que são as relações sociais, que medeiam a produção da vida material pelo

trabalho, que exigem e põem em processo de gênese a atividade educativa. Noutras

palavras, a necessidade que está na origem da educação se engendra na relação do

homem com outros homens e não já na relação do homem com a natureza. Portanto,

se as relações entre os homens se fazem em função da produção material da vida e,

por este motivo, também a educação é fundada pelo trabalho, não menos verdade é

que, desde a origem, estas duas categorias se relacionam de forma mediada. O

trabalho realiza a relação do homem com a natureza; a educação surge por demanda

92



das relações travadas pelos homens no trabalho. Com justeza podemos, pois, afirmar

que a educação é uma categoria do âmbito da reprodução social.

A elucidação da necessidade que origina a educação conduz ao segundo

elemento a ser abordado: a sua função específica no interior da reprodução social.

Como vimos, a reprodução social é caracterizada pela produção incessante de

novidades que se acumulam e conservam em vetores objetivos como os instrumentos

e utensílios, a linguagem articulada, as relações sociais. A experiência humana assim

conservada constitui o que chamamos, com base em Lukács, de forças genéricas do

homem e, a partir de Leontiev, de cultura material e espiritual da sociedade.

Pois bem, a continuidade deste patrimônio genériCOse processa através dos

atos singulares dos indivíduos, que, uma vez objetivados, se sintetizam e reentram na

tessitura social, passando a fazer parte do contínuum da reprodução social. Isto quer

dizer que a continuidade social exige que os indivíduos reproduzam em seus atos -

de forma desigual e contraditória, mas sempre necessária - as faculdades,

conhecimentos, habilidades, bem como os valores concernentes à conduta social, que

foram sedimentados na experiência social e fazem parte do patrimônio genériCO

alcançado. É assim, por exemplo, quando o indivíduo se defronta com os

instrumentos, com a linguagem e a norma social; todos estes fatores, a exemplo de

outros, são veículos objetivos que acumulam e conservam a experiência humana,

portanto trata-se dos meios materiais através dos quais o indivíduo pode reproduzir-

se como membro da comunidade. Por conseguinte, no curso de sua prática social, o

indivíduo tem de apropriar-se destes meios, reproduzindo subjetivamente as

faculdades, conhecimentos, formas de comportamento etc. neles sedimentados.

Ora, no curso da vida real o indivíduo não se objetiva na solidão, mas sempre

mediado pelos outros. Mesmo no trabalho, o homem exerce sua atividade

apropriando-se das forças da natureza através de uma forma particular de

cooperação. Também é assim no seu confronto com a natureza transformada, com os

objetos da cultura material e espiritual: o homem atua sobre tais objetos e deles se

apropria através doutros homens." O conjunto das ações exercidas por uns homens

sobre os outros com o fim de que estes se apropriem das forças materiais e espirituais

produzidas no curso da experiência sócio-histórica constitui o que chamamos

educação. Com efeito, cada homem ou cada nova geração se apropria das riquezas

genéricas através do trabalho e das diversas formas de atividade social; sua atitude

para com o mundo existente não é contemplativa ou de mera recepção passiva; numa

palavra, o homem se apropria ativamente da realidade natural e da cultura. Mas a

própria atividade pela qual ele se objetiva e se apropria do mundo exterior (da
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natureza e da cultura) não lhe é uma dimensão interna desde o início, mas uma

objetividade construída socialmente, porquanto cada homem tem de conquistá-Ia, isto

é, tem de reproduzi-Ia subjetivamente. Enquanto atua sobre o meio externo mediado

pela ação dos outros, o homem apropria-se da forma socialmente adequada da

atividade vital; vale dizer, o homem aprende a atividade adequada mediante a ação

dos outros homens. A educação é, pois, esta ação que proporciona a aprendizagem

das atividades diretamente ligadas à produção material da vida, bem como do

conjunto de atividades que compõem a práxis social; o indivíduo aprende a ser

homem à medida que aprende a objetiva r-se de acordo com o padrão social existente.

Este padrão refere-se àqullo que se acumulou historicamente sob a forma de

faculdades, conhecimentos, saberes, habilidades, normas de conduta social.

Um terceiro elemento pertencente ao ser-precisamente-assim da educação

vem à tona quando se compreende que a apropriação do mundo exterior (da natureza

e da cultura) é um momento interno do processo de objetivação do homem. Trata-se,

portanto, de um processo ativo. Com base em Lukács podemos argumentar que a

consciência se apropria da realidade exterior, não sob a forma de um utensílio onde se

armazenam coisas, mas através da reprodução ideal do conteúdo desta realidade. Não

é a realidade exterior que salta para dentro da consciência, mas é a subjetividade que

se apropria ativamente da realidade exterior, reproduzindo-a idealmente. Em Leontiev

encontramos a mesma linha de raciocínio quando, a partir de pesquisas com crianças

pequenas, generaliza o caráter ativo da apropriação. Com efeito, ele afirma que a

apropriação pela criança se processa primeiramente sob a forma de atividades

exteriores baseadas na imitação e repetição de movimentos realizados pelos adultos.

No curso destas ações materiais, sempre mediadas pelos adultos, a criança

desenvolve em si as faculdades do pensamento lógico e da linguagem. Sobre a base

desta aquisição, a apropriação passa a se processar predominantemente pela

interiorização dos conteúdos da experiência humana sedimentados na linguagem.

Conseqüentemente, o processo de apropriação passa a contar com um tipo de

atividade diferente daquelas exteriores, a atividade de interiorização que tem o

mesmo caráter ativo das ações exteriores, mas se passa tnteríormente." Após

demonstrar em vários pontos de sua obra, com riqueza de detalhes, a forma ativa de

como se processa a interiorização, o autor reafirma:

Devemossublinhar que este processo[de apropriação] é sempre ativo do ponto
de vista do homem. Parase apropriar dos objetos ou dos fenômenos que são o
produto do desenvolvimento histórico, é necessáriodesenvolver em relação a
eles uma atividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da
atividade encarnada,acumuladano objeto. (Leontiev, 1978: 268).
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Compreende-se, desta forma, que tanto em Lukács como em Leontiev não há

lugar para a postulação da submissão passiva da subjetividade à objetividade. Se a

objetividade constitui o pólo regente da dinâmica social, claro fica que o homem reage

a ela de forma ativa reproduzindo-a na consciência e transformando-a através do

trabalho e da práxis social. Nesse sentido, rompe-se tanto com o materialismo

mecanicista que considera a subjetividade como mero acidente do meio como com o

idealismo subjetivista que deriva o movimento da realidade a partir da vontade do

sujeito. A superação destas polaridades se dá pela compreensão de que objetividade e

subjetividade mantêm uma relação reflexiva em que o momento predominante é

desempenhado pela realidade objetiva.

o entendimento do caráter ativo da apropriação nos coloca um degrau acima

na elucidação da atividade educativa. Com efeito, se até o momento pudemos

argumentar que a educação é uma atividade exercida sobre os homens com o fim de

proporcionar a apropriação dos conteúdos genéricos por estes, agora podemos

acrescentar que se trata de uma atividade mediadora deste processo de apropriação.

A educação não produz, pois, a apropriação nos indivíduos singulares senão que, ao

contrário, são estes que se apropriam ativamente da cultura material e espiritual

mediados pela ação educativa. Com isto não se quer retirar o caráter ativo da

educação e dar-lhe a conotação de uma Iigatura ou uma ponte inerte passiva que

coneeta o indivíduo e o gênero. Esta observação se faz necessária para elucidar um

erro muito freqüente no âmbito das abordagens do fenômeno educacional. Com efeito,

quando se qualifica a educação como mediação ora labora-se com um grau de

indeterminação tão elevado que termina diluindo a especificidade do fenômeno

educativo, ora se empresta à categoria da mediação o caráter de uma coisa inerte que

se coloca entre duas outras coisas. No sentido materialista dialético, a mediação é

uma forma de atividade que põe em relação reflexiva dois ou mais elementos,

resultando em transformações do lado de um e do outro; noutras palavras, mediação

é uma forma específica de movimento que ao relacionar realidades preexistentes faz

brotar delas e insere nelas algo novo." Quanto ao trabalho pudemos demonstrar que

se trata de uma mediação do homem com a natureza na medida em que põe-nos

numa relação que resulta em mudanças de um e de outro lado; a causalidade dada é

posta e a subjetividade sofre mudanças no processo de trabalho. Esta forma de

movimento não comparece no mundo natural; ela se põe através do trabalho e da

práxis social, categorias pertencentes exclusivamente ao mundo dos homens.

A educação como atividade mediadora da generidade e da individualidade

quer dizer exatamente isto: uma atividade que põe em vida um movimento através do

qual as forças genéricas se realizam na subjetividade, engendrando nela as faculdades
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desenvolvidas historicamente; com isto, potencializa as forças do indivíduo que, uma

vez objetivadas e engastadas no continuum social, implicam no desenvolvimento da

capacidade vital da sociedade como um todo. Desta forma, a mediação operada pela

educação resulta em transformações no plano subjetivo e objetivo, na esfera da

individualidade e na da generidade. A educação é, pois, uma atividade objetivadora a

exemplo do trabalho e das outras atividades que constituem a práxis social.6 Isto nos

liga ao quarto elemento identitário da educação: as finalidades que a presidem e o seu

sujeito e seu objeto.

Retomemos duas passagens da abordagem lukácsiana do problema da

educação para enfrentarmos a questão que agora se coloca. A primeira diz que "Toda

sociedade reclama dos próprios membros uma dada massa de conhecimentos,

habilidades, comportamentos etc."; a segunda afirma que a essência da educação

"consiste em influenciar os homens a fim de que, frente às novas alternativas da vida,

reajam do modo socialmente desejado." Em ambos os casos, a sociedade figura como

o ente que põe as exigências a serem atendidas pelo processo educativo tanto em

termos da massa de conhecimentos e habilidades que os indivíduos devem ser

portadores como no que respeita ao seu comportamento, às suas decisões frente às

alternativas que se apresentam em suas vidas. Desta forma, as finalidades da

educação apresentam-se como uma elaboração social, isto é, elas são postas pela

reprodução social como um todo, segundo as forças concretamente existentes na

sociedade. Nas sociedades classistas, e no capitalismo por excelência, as finalidades

da educação resultam da conformação das forças das classes em luta. Na medida em

que esta correlação se estabelece sob a hegemonia da classe dominante, as

finalidades educacionais são, por via de conseqüência, também hegemonizadas pelas

idéias dominantes. Cada formação social particular engendra a educação

correspondente e, por esta via, forma o tipo de indivíduo necessário. Isto nos conduz

à questão do sujeito e do objeto da educação, discussão que reclama um

desdobramento mais detido.

3.4.10 sujeito e o objeto da atividade educativa

A sociedade estabelece os fins educacionais à medida que é ela quem delimita

concretamente o campo das perguntas e respostas possíveis no plano da

singularidade. Entretanto, nunca é demais repetir, frente às necessidades e

possibilidades colocadas pela reprodução social, os indivíduos reagem com decisões

alternativas e, desta forma, contribuem para o reforçamento das relações sociais

estabelecidas e/ou para sua transformação. A atividade que desenvolvem frente ao
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mundo natural e cultural é, ao mesmo tempo, a forma pela qual se apropriam deste

mundo; é, portanto, a forma pela qual se educam. Pode-se dizer que os indivíduos se

educam no curso de sua atividade. Trata-se aqui da educação no seu sentido mais

abrangente: concernente ao aprendizado que ocorre em todos os atos de objetivação

dos indivíduos ao responderem às necessidades e escolherem uma dentre as

alternativas concretamente possíveis. Neste nível de generalidade, a educação se

processa na práxis social dos homens caracterizando-se por um elevado grau de

espontaneidade - o que não quer dizer ausência de finalidades. A idéia muito

difundida segundo a qual a sociedade educa, ganha assim pleno sentido.

Entretanto, os homens só se educam na sua práxis social através da ação

doutros homens e não através de contatos diretos com o mundo dos objetos. O

conjunto das ações que visa exclusivamente a mediar a apropriação da experiência

humana pelos indivíduos singulares só pode ter como sujeitos agentes aqueles

indivíduos que são portadores desta experiência. Em decorrência disto, tomando a

reprodução social como totalidade, podemos afirmar que os sujeitos agentes da

educação só podem ser as gerações adultas que, como portadoras da experiência

sócio-histórica acumulada até o presente, transmite-a às novas gerações. Os adultos,

tendo já se apropriado da norma social e dos conhecimentos acumulados

genericamente, assumem perante as novas gerações a função de sujeitos de sua

educação. Isto quer dizer que as finalidades educacionais elaboradas socialmente são

assumidas como suas pelas gerações adultas, que as objetivam sob a forma de

atividades práticas desenvolvidas sobre as crianças. É através destas ações que as

crianças entram em relação com o mundo dos objetos naturais e culturais e deles se

apropriam; vale dizer, parafraseando Leontiev, através da ação educativa das

gerações adultas, as crianças aprendem a atividade socialmente adequada, isto é,

aprendem a ser homens à medida que se apropriam do mundo humano.

Isto faz das novas gerações o objeto da ação educativa desenvolvida pelas

gerações adultas? De fato, as novas gerações sofrem a ação educativa desenvolvida

pelos adultos, mas reagem a ela ativamente, tornando-se, desta forma, co-participes

do seu processo educativo. Como fizemos notar, a apropriação não pode jamais ser

passiva do ponto de vista do homem, mas, pela sua natureza, realiza-se sempre por

meio de uma atividade que se passa no plano exterior e interior. Mais que isto, como

um momento interno da objetivação dos indivíduos, a apropriação se apoia em

decisões alternativas. Este caráter duplamente ativo do processo de apropriação não é

cancelado no âmbito da atividade educativa; é, antes, seu pressuposto fundamental.

Conseqüentemente, o educando sofre a ação educativa ao mesmo tempo em que é
também sujeito do seu processo educativo; em relação à ação desencadeada pelo
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educador ele é um sujeito paciente e no que concerne à apropriação ele é sujeito

ativo. Ora, dado que a educação em sentido lato nunca pode cessar, também o

educador é sujeito paciente de um processo educativo mais amplo que se desdobra na

práxis social e se encarna nas instituições de promoção e difusão da cultura

intelectual. Resulta que tanto educador como educando desenvolvem um

comportamento ativo sobre a massa de conhecimentos, saberes, habilidades,

comportamentos - elementos da cultura espiritual se quisermos usar a expressão de

Leontiev - reclamados de cada indivíduo.

Este momento de identidade entre educador e educando não pode,

entretanto, conduzir ao erro da indiferenciação. Com efeito, a posição e a função de

cada um destes agentes na estrutura da atividade educativa guardam entre si

diferenças ontológicas. A função social do educador supõe que ele tenha já se

apropriado dos elementos culturais reclamados das novas gerações. Entendido bem

este postulado no bojo da compreensão materialista diaiética do conhecimento,

segundo a qual este se processa por aproximações sucessivas da realidade, podemos

tirar conclusões muito importantes para o caso em análise sem cair na indiferenciação

tão costumeiramente adotada na teoria pedagógica. Como fizemos notar no curso do

primeiro capítulo, toda forma de objetividade exibe uma infinidade intensiva de

elementos que se encontram sempre em mudança, bem como se insere numa teia de

complexas relações com outras objetividades, formando uma totalidade. Em função

disto, não é possível, do ponto de vista do conhecimento, exaurir toda esta riqueza de

propriedades, forças, tendências, relações. O sujeito, no curso de sua prática, vai se

apropriando destes elementos e alargando, a cada vez, o raio do conhecido sobre o

desconhecido, sem que possa eliminar este. No caso do educador, ao passo que se

objetiva no exercício da função vai descobrindo elementos e relações que ou já faziam

parte da sua matéria de trabalho e ele não foi capaz de capturar no primeiro

momento, ou foram incorporados na estrutura do objeto com o passar do tempo. É a

própria práxis social e a dinâmica interna da atividade educativa, da relação

educador/educando, que colocam novos elementos que devem ser devidamente

assumidos pelo educador na sua ação sobre os educandos. E quantas vezes este

avanço sobre o desconhecido do lado do educador não tem como agente precisamente

o educando, seja através de informações trazidas da sua vida cotidiana, seja pelas

multivariadas formas de reagir à ação sofrida, seja ainda quanto aos afetos

desencadeados no ato de educar. Em todos estes casos, o educador se educa mediado

pela práxis social mais ampla, pela atividade educativa da qual ele mesmo é sujeito e

pelas relações que tece com os educandos.
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Por seu turno, a função social do educando supõe que ele seja carente de

determinados conteúdos humano-sociais que só podem ser apropriados através da

mediação do educador. Dado que esta apropriação é ativa do ponto de vista do

educando e que os atos destes implicam em transformações do lado do educador,

podemos reafirmar que ambos comungam da condição de sujeitos da educação.

Porém seria mistificar as coisas se não levássemos em conta a diferença fundamental

da função e da posição ocupada por cada um destes agentes no âmbito da educação.

Com efeito, é o educador quem recolhe, seleciona, organiza, os elementos da cultura

reclamados dos educandos; tem que partir dele o estabelecimento dos métodos e

técnicas de ensino destes elementos; é ele quem desencadeia toda a atividade e, por

isso, é também ele quem estabelece formas de controle do processo educativo para

que as finalidades sejam alcançadas. Mais ainda: se através do ensino de

determinados conteúdos a atividade educativa influencia nas escolhas dos educandos,

é mister realçar que as próprias convicções do educador, seu posicionamento crítico

ou conservador acerca da realidade social, permeia a ação docente e, por esta via,

exerce forte influência sobre a conduta futura dos educandos.

Daqui derivam questões as mais variadas e de vital importância para uma

teoria crítica da educação. Problemas como o da autoridade, da disciplina, dos

métodos de ensino só podem ser tratados adequadamente se se reconhece por um

lado o momento de Identidade e por outro os momentos de não-identidade que

marcam a atividade do educador e a do educando. Não estamos em condições de

tratar destes problemas adequadamente nem tampouco este desdobramento se insere

nos objetivos deste trabalho. Porém, devemos, aqui, pelo menos assinalar que o

postulado, muito difundido no senso comum pedagógico, segundo o qual educador e

educando se educam conjuntamente tem ensejado profundas deturpações. Uma delas

trata precisamente da indiferenciação dos papéis dos agentes da ação educativa,

segundo o postulado de que o conhecimento se constrói sobre a base de uma

interação de assimilação/adaptação do indivíduo com o meio. E não se trata de casos

isolados, mas de uma certa tendência que ocupa o ideário e a prática dos educadores

escolares atualmente. O quanto estas deturpações são funcionais para a continuidade

do domínio do capital na atual crise estrutural é algo que precisa ser demonstrado

com rigor. Aqui só podemos sinalizar que a crise estrutural do capital envolve todo o

metabolismo social, o plano das relações econômico-sociais, bem como o âmbito

espiritual: as teorias científicas, sistemas filosóficos, a moral etc. Numa crise como

esta em que o domínio de classe já não encontra nenhuma justificativa no plano

racional, as classes dominantes não têm outra alternativa senão dirigir as instituições

culturais para a produção e disseminação de formas velhas e renovadas de
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lrracíonaltsmo. É esta crise da razão que enseja o aparecimento e o sucesso de

audiência de teorias educacionais que primam pela indiferenciação de papéis de

educadores e educandos, decretam a invalidez dos conteúdos clássicos e já não

concebem palavras como autoridade e disciplina.

Aludimos ao processo educativo no sentido amplo e vimos que as gerações

adultas são os sujeitos deste processo, uma vez que assumem como suas as

finalidades educacionais elaboradas socialmente e as transformam em atividade

prática sobre as novas gerações. Argumentamos também que as novas gerações

sofrem a ação educativa, mas reagem a ela ativamente através da atividade da

apropriação dos conteúdos e valores veiculados. Desta forma, as novas gerações são

ao mesmo tempo sujeito paciente e agente do processo educativo. Demonstramos que

tanto os adultos como as novas gerações agem sobre um objeto comum: os

elementos da cultura reclamados dos indivíduos. Este parece ser o objeto da atividade

educativa. Concluímos argumentando sobre o momento de identidade e não-

identidade entre educador (adultos) e educandos (novas gerações). Sobre a base

destas aquisições podemos aludir àquela que é a forma de educação mais importante

nas sociedades modernas: a educação escolar.

3.4.2 Educação escolar: sujeito e objeto, fins e meios

A educação é determinada socialmente, pois não apenas sua gênese é posta

como necessidade da reprodução social, mas tanto conteúdos como os valores por ela

veiculados são engendrados no trabalho e na práxis social. Por conta disto, ela

acompanha a evolução social, procurando responder às múltiplas e mutáveis

exigências postas por esta evolução. É assim que nas comunidades originárias ela se

processa no curso do trabalho e no convívio social. Nestas condições históricas, a

experiência social é transmitida pelos adultos através do exemplo e por via oral, com

o que as atividades educativas se diluem no fluxo espontâneo da vida comunitária.

Entretanto, chega o momento que o acúmulo dos progressos obtidos no trabalho, a

complexificação da divisão do trabalho e das relações sociais passam a exigir que a

educação se estruture sob a forma de atividades exclusivas, organizadas em função

da transmissão/assimilação de determinados conteúdos, segundo um tempo e um

método específico.

A divisão entre trabalho material e intelectual e a divisão da sociedade em

classes constituem dois dos mais fundamentais fenômenos que estão na base do

surgimento da educação formal e escolar. Isto porque a classe dominante pôde

liberar-se do trabalho árduo e dedicar-se ao cultivo do corpo e do espírito,
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impulsionando o progresso da filosofia, das ciências, das artes, da literatura, da

política e de toda uma gama de atividades organizativas da sociedade. Com o tempo,

a reprodução dessa cultura já não podia mais ser respondida pela instituição familiar,

nem tampouco podia acontecer no convívio social espontâneo ou no exercício das

atividades administrativas da polis. Ora, na medida em que toda a cultura assim

produzida era simultaneamente resultado e pressuposto da condição privilegiada das

camadas dominantes, estas tinham de engendrar formas de reproduzi-Ia e

desenvolvê-Ia no âmbito da própria classe. Foi assim que se engendrou no seio da

aristocracia da Grécia clássica, para tomar um exemplo alvissareiro de progresso

cultural na Antigüidade, uma instituição devotada exclusivamente à formação dos

indivíduos da classe dominante, veiculando através de seus rituais os conhecimentos,

habilidades, valores, normas de conduta reclamados dos indivíduo em função da

posição e da função de domínio desta classe na estrutura econômico-social. É assim

que surge a instituição escolar como prerrogativa da aristocracia privilegiada durante

todo um período histórico que vai da antigüidade clássica grega ao fim do medievo.

Com o advento da grande indústria, esta situação sofre mudanças porque o

próprio modo de produção vai colocar a exigência de que os trabalhadores dominem

determinados conhecimentos e habilidades concernentes à linguagem, à Matemática,

às ciências da natureza e humanas que só podem ser processados no âmbito escolar.

Por outro lado, a escola foi requisitada para mediar a formação nas massas

trabalhadoras da disciplina corporal e afetiva requerida pela racionalidade do trabalho

fabril, bem como desenvolver hábitos concernentes à forma de vida urbana, ao

consumo e à condição de assalariados. Desta forma, juntamente com os

conhecimentos universais reclamados de todos os indivíduos, a escola veiculava toda

uma concepção de mundo baseada no princípio econômico do individualismo

possessivo, na idéia de progresso a partir da concorrência e da competição, com o fim

de formar o indivíduo necessário à sociedade regida pelo capital. Pode-se afirmar,

portanto, que do ponto de vista dominante a massificação da escola nas sociedades do

capitalismo moderno cumpre função social nada desprezível: por um lado, ajuda a

sedimentar na consciência social os valores e a ideologia burguesa e, por outro, forma

a mão-de-obra necessária ao modo de produção predorntnante.?

Mas estaríamos mistificando o processo de massificação da educação escolar

se não mostrássemos que ele se dá, também, em função da pressão exercida pelos

trabalhadores. Com efeito, o capitalismo é a primeira formação social em que o

antagonismo estrutural entre as classes se funda sobre princípios puramente

econômicos, depurando-se de todo misticismo e naturalismo que selavam o tecido

social nas sociedades tradicionais. Em virtude disto, o antagonismo estrutural tende a
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se expressar na consciência dos indivíduos porque, agora, estes percebem que suas

condições de vida já não derivam de forças mágicas, mas precisamente de

circunstâncias sociais relativas à forma de produção e distribuição da riqueza material.

Para defender seus meios de vida, por exemplo, os trabalhadores são arremessados

para dentro de uma arena onde têm de lutar contra os capitalistas, cujos interesses

são antagônicos em relação aos seus. No decorrer desse duelo, que é histórico e é

expressão viva do antagonismo incrustado na ossatura do modo de produção e

distribuição da riqueza socialmente produzida, os trabalhadores aprendem a enxergar

a contradição entre a propriedade do lado do capital e a carência do lado do trabalho.

Assim, percebem que a propriedade do lado da burguesa está na razão direta da não-

propriedade do lado dos trabalhadores; mais que isto, a riqueza reluzente do lado do

capital funda-se na cinzenta exploração do trabalho e, por isto, o gozo e a abundância

da classe burguesa tem seu fundamento no sofrimento e na carência dos

trabal hadores.

É precisamente esta apropriação privada da riqueza material produzida pelo

trabalho que proporciona à classe proprietária dedicar-se ao cultivo do corpo e do

espírito, desenvolver a alta cultura e dela apropriar-se privadamente, enquanto se

rebaixam as condições materiais e espirituais de vida do lado dos trabalhadores. Aqui

como lá na antigüidade clássica a apropriação privada da cultura espiritual é, ao

mesmo tempo, conseqüência e condição da apropriação privada da riqueza material.

Entretanto, há diferenças profundas entre uma e outra época histórica. A principal

refere-se ao fato de que o capital moderno engendrou seu antípoda sob a forma de

uma classe revolucionária que, pela própria posição que ocupa na estrutura

econômico-social, constitui o agente historicamente capaz de tomar para si a

transformação estrutural da sociedade a partir de seus próprios interesses. Com

efeito, a simples defesa de seus interesses remete a classe trabalhadora para o

interior de uma arena onde tem de duelar com a classe proprietária. Este duelo, que

nos primórdios exibe um claro caráter parcial, com o desenvolvimento do capitalismo

assume a forma de confrontos mais ou menos universais onde os interesses das

classes fundamentais aparecem cristalinamente como antagonistas. Esta é a mediação

pela qual a classe trabalhadora percebe que tanto as condições materiais de sua

existência quanto as condições morais ou culturais dependem da sua capacidade de

luta contra a classe burguesa. Consequentemente, é a própria defesa de seus

interesses que leva a classe trabalhadora a enxergar as conexões entre a exploração

do trabalho e a apropriação privada da cultura espiritual.

Por isto, esta classe aprende, na e através da luta pela sobrevivência, a exigir

sua participação nos bens espirituais e esta exigência toma a forma imediata da
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reivindicação de acesso universal àquela que é a instituição social mais importante na

disseminação dos princípios da cultura intelectual nas sociedades modernas: a escola.

Noutras palavras, a educação escolar passa a ser assumida como um valor pelas

classes trabalhadoras na medida em que ela constitui uma mediação da apropriação

de elementos fundamentais da cultura espiritual produzida socialmente. Se de início

esta reivindicação do trabalho mira ainda ao atendimento de imperativos emanados da

dinâmica opressora do trabalho estandardizado, porque os trabalhadores percebem

que o acesso à escola constitui um meio de disputar entre si os melhores postos no

gradiente do trabalho fabril, logo em seguida as organizações do trabalho passam a

pressionar pelo acesso à educação escolar com financiamento público como um fim

em si mesmo; vale dizer, as massas trabalhadoras aprendem, através da luta, que a

espoliação material a que são submetidas tem como resultado e suposto a espoliação

espiritual e por isso assumem a luta pelo acesso à cultura como um fim magistral.

Doravante, o acesso da massa trabalhadora à escola e às formas de produção

espiritual passa, então, a ser determinado pela dinâmica da luta de classes, vale dizer,

pela correlação de forças estabelecida na sociedade entre a classe trabalhadora e a

burçuesta."

Feita esta delimitação da gênese e desenvolvimento da educação escolar,

devemos agora voltar à análise da estrutura interna dessa forma educacional e retirar

dela aquilo que nos interessa mais diretamente. Com o advento da educação formal,

parte dos Integrantes da comunidade é fixada exclusivamente em atividades

educativas, surgindo, desta forma, a profissão de professor. Da mesma forma que as

gerações adultas assumem as necessidades colocadas pela sociedade à educação no

sentido lato, os professores assumem como suas próprias finalidade as exigências

postas pela reprodução social à educação formal e desenvolvem-nas praticamente.

Como agentes que encarnam estas finalidades e portadores dos elementos da cultura

que constituem a matéria da educação, os professores são os sujeitos da atividade

educativa que se processa no interior da escola e instituições similares. Os alunos são,

ao mesmo tempo, sujeitos pacientes e agentes no exato sentido acima aludido: por

um lado, não deixam de sofrer a ação educativa desencadeada pelos professores, por

outro reagem ativamente através da atividade da apropriação. Também neste caso,

professor e aluno têm um objeto comum: os elementos genéricos essenciais à

formação do indivíduo. Estes elementos exibem uma especificidade em relação

àqueles referidos antes, que compunham o objeto da educação no sentido lato. Na

educação escolar o objeto diz respeito aos conteúdos referentes ao trabalho e à práxis

social que não podem ser reproduzidos subjetivamente no fluxo espontâneo das

relações sociais. Trata-se de conteúdos cuja complexidade exige um local, um tempo e
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um método específico para sua transmissão/assimilação; é para isto que nascem as

escolas. Nas sociedades modernas, trata-se precisamente dos conhecimentos

sistematizados no campo das artes, da filosofia, das ciências da natureza e das

ciências humanas.

Lançar luz sobre este problema é da mais alta importância na medida em que

esclarece a especificidade da educação escolar em relação à educação lato senso e

fornece a base a partir da qual se pode enfrentar a forma como a crise da razão

rebate no âmbito escolar. Com efeito, esta crise, e o culto do irracionalismo que a

acompanha, se expressa no campo da teoria educacional sob a forma de um combate

impenitente à escola voltada para o ensino de conteúdos clássicos, combate que se

apoia, quase sempre, na suposição de uma ligação imanente do conhecimento racional

com formas de totalitarismo ou com metodologias tradicionais no campo da

pedagogia. Ao mesmo tempo, estes combatentes fazem o elogio de um modelo

pragmático e estetizado de formação escolar, centrado na pessoa tomada como ente

isolado e completo em si mesmo, operando uma interversão entre meios e fins de

modo que aqueles assumem estatuto de centralidade no processo educativo. Trata-se,

aqui, da formação do indivíduo portador de uma nova sensibilidade que o torne capaz

de adaptar-se ao meio em constante transformação. É o que a pedagogia toytista

chama, sem cerimônia, de formação do indivíduo flexível; no linguajar dos teóricos

acadêmicos esta pedagogia assume vários nomes, aparecendo ora como pedagogia

dos afetos, ora como pedagogia do sujeito, ou ainda sob a diretriz da chamada

inteligência emocional etc. Em todos os casos, a realidade é admitida na sua

positividade imediata e os processos educativos assumem a forma de rituais voltados

para a indução de comportamentos adaptativos a esta realidade. As possibilidades de

vinculação dos processos educativos ao projeto de emancipação humana sequer são

cogitadas e as finalidades educacionais já não transparecem claramente aos sujeitos

envolvidos porque elas foram substituídas pelos meios. A exemplo do que apontamos

acima sobre a relação sujeito/objeto da educação e questões congêneres como

autoridade e disciplina, o problema relacionado à crise de conteúdos na escola só pode

ser compreendido à luz do entendimento da natureza e especificidade da crise

estrutural do capital e de como esta crise se expressa no campo da produção e

disseminação da cultura intelectual através do cultivo de várias formas de

irracionalismo.

Importa notar, para concluir estes desdobramentos, que a atividade educativa

na sua forma mais desenvolvida - na forma escolar - põe às claras os nexos

ontológicos que a constituem: trata-se de uma atividade finalista que se estrutura sob

a forma da relação entre um sujeito e um objeto. A exemplo do trabalho, o
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desencadeamento prático-efetivo da atividade educativa implica na busca dos meios

mais adequados à realização das finalidades educativas. Como pudemos observar, a

educação tem por finalidade, ao fim e ao cabo, formar o indivíduo de conformidade

com o que é socialmente desejado. Porém, dado o seu caráter de atividade que age

sobre consciências e não sobre um objeto passivo, a atividade educativa atua por

mediações: mediando o processo de apropriação dos conhecimentos, habilidades,

valores, comportamentos socialmente reclamados dos indivíduos; é assim que ela

concorre para a formação dos indivíduos. Note-se que tais elementos não são

produzidos no âmbito da atividade educativa, mas são formas de objetividade

engendradas na produção da vida material e na práxis social dos homens. Cabe à

educação mediar a apropriação destes elementos; não produzi-Ios na sua dinâmica

interna.

Nesse sentido, a busca dos meios no âmbito da atividade educativa implica,

primeiro, no conhecimento destes elementos da cultura intelectual e na sua

organização sob a forma de conteúdos para serem veiculados segundo um tempo

determinado. Na medida em que estes elementos expressam objetivamente o telos da

educação, ao lidar com eles os sujeitos da educação estão se colocando questões

concernentes ao tipo de homem que se quer formar. Com efeito, os conteúdos da

cultura intelectual reclamados dos indivíduos e veiculados pela atividade educativa são

constituídos de uma massa de conhecimentos, saberes, valores indispensáveis à
inserção ativa e produtiva do indivíduo na atividade econômica e no convívio social. Na

medida em que os valores concernentes à conduta social procuram direcionar os

indivíduos para a escolha de determinadas alternativas em detrimento de outras, a

educação revela-se como uma atividade inerentemente ideológica. Por via de

conseqüência, ao mediar a apropriação dos conteúdos da cultura intelectual pelos

educandos, os educadores proporcionam que estes indivíduos tomem consciência do

mundo humano e, além disto, assumam uma posição frente a ele. O quanto a

mediação educativa é colocada a serviço da formação de uma consciência

conservadora ou revolucionária é algo que se decide no contexto concreto em que se

desenrola o conflito social. Quer-se realçar com isto que nas sociedades classlstas o

processo educativo, tomado como instituição social, expressa sempre as tendências e

forças hegemônicas no conflito social. Consequentemente, o direcionamento, do ponto

de vista institucional, de todo o complexo educativo segundo uma visão que procura

frear o progresso e manter o status quo social ou uma visão que prime pelo

direcionamento das consciências para a transformação da realidade é algo que se

decide no plano da luta de classes, e não exatamente no interior do complexo

educativo. Porém, do ponto de vista dos atos educativos particulares, resta óbvio que
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o professor também escolhe entre alternativas e, por isso, é sempre possível que

incorpore na sua prática uma orientação ideológica revolucionária. O quanto

discorremos até o presente momento sobre a dialética entre todo e parte, objetividade

social e subjetividade, norma geral e escolhas alternativas já aponta o quadro teórico

a partir do qual podemos compreender a relação dialética entre conservação e

transformação no âmbito da educação. Nas considerações finais nos deteremos mais

um pouco sobre esta questão.

Colocadas estas questões sobre os elementos da cultura que devem compor

os conteúdos da educação - e aqui temos em mente principalmente a educação

escolar -, podemos dizer que, em segundo lugar, a busca dos meios diz respeito à

forma de transmissão/apropriação destes conteúdos. É aqui que emergem questões

referentes à elaboração racional de métodos e técnicas aplicáveis ao processo

ensino/aprendizagem. Da mesma maneira que na organização dos conteúdos o que se

tem por fim é a formação do homem, também aqui esta questão não está ausente.

Pelo contrário, fins e meios da educação, conteúdos escolares e métodos de ensino,

por serem momentos imbricados, ambos expressam o telos da educação. Com efeito,

o conhecimento sobre a forma pela qual os indivíduos desenvolvem as neo-formações

fisiológicas que o tornam capazes de reproduzir em si a estrutura objetiva de

determinados conteúdos como os da linguagem, da matemática etc., fornece a base

tanto para a organização pedagógica destes conteúdos (hierarquização, seriação,

modulação etc.) como para a elaboração de instrumentos, materiais pedagógicos e o

estabelecimento do modus operandi do professor. Por outro lado, o conhecimento e a

convicção ideológica que conduz o sujeito-educador a decidir por determinados

conteúdos tendo em vista formar determinado tipo de homem implica na formulação

de determinadas técnicas e métodos coerentes com este telos.

Estes desdobramentos são importantes porque elucidam o objeto e, por esta

via, a especificidade da ciência da educação. Com efeito, a experiência social

acumulada no fluxo da produção econômica e da práxls social é objeto de estudo e

sistematização por parte da filosofia e das ciências particulares; são estas formas de

elaboração espiritual da realidade humana que fornecem a matéria-prima do processo

educativo. Pode-se dizer que a filosofia, as ciências da natureza e as ciências

humanas, na medida em que se preocupam com a pesquisa e sistematização teórica

em áreas específicas do conhecimento humano, engendram os elementos que

compõem o objeto da Pedagogia. Por seu turno, cabe a esta organizar estas

expressões espirituais do mundo humano sob a forma de conteúdos passíveis de

serem ensinados e apropriados no processo educativo. Por outro lado, a Pedagogia

deve se preocupar diretamente da pesquisa e elaboração racional dos métodos e
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técnicas mais adequadas à transmissão/assimilação de tais conteúdos. Numa palavra,

enquanto na filosofia e nas ciências particulares a preocupação é a pesquisa e

sistematização teórica de determinados objetos da realidade, na Pedagogia a

preocupação fundamental recai sobre quais dos conhecimentos assim produzidos

devem compor os conteúdos escolares, como devem ser organizados tais conteúdos e

quais os métodos e técnicas devem ser aplicados no processo de ensino/apropriação

destes elementos. Nesse sentido, a Pedagogia enquanto ciência e a docência enquanto

prática educativa são envolvidas intestinamente com questões relacionadas ao que o

homem é, que homem se quer formar, quais conteúdos genéricos são essenciais para

compor o processo educativo com vistas a formar este homem e que métodos devem

ser adotados em função deste ideal de homem.

3.4.3 Trabalho e educação

A atividade educativa tem seu fundamento e seu modelo no trabalho. Seu

fundamento porque, a exemplo de toda a práxls social, ela pressupõe a relação do

homem com a natureza e o salto para a esfera social já efetuado. E isto se põe com

toda evidência na necessidade que está na sua origem: trata-se de um carecimento

posto pelas relações sociais travadas pelos homens na produção da sua vida material.

Como já argumentamos, só pode haver continuum social porque a experiência

humana se objetiva, no plano da generidade, em veículos materiais como os

instrumentos e utensílios, os conhecimentos e a linguagem, as relações sociais, etc.;

mas veja que se trata de uma forma de objetivação posta, que vem a ser pela prática

social dos homens, no limite pelos atos dos indivíduos singulares. Isto implica que a

continuidade da experiência humana é, ao mesmo tempo, uma ocorrência do plano da

generidade/objetivldade e da individualidade/subjetividade. Em outros termos, a

continuidade social só pode ser garantida à medida em que tudo que se acumula

objetivamente é reproduzido - de forma desigual e contraditória - nas consciências e

nos atos práticos dos indivíduos. Esta processualidade tem como um seu momento

fundamental as atividades voltadas para a transmissão/assimilação da experiência

social; o conjunto destas atividades constitui a educação. Nesse sentido, a educação

pressupõe a existência do trabalho, da linguagem e a vida social já estabelecida.

Como estas categorias não podem se pôr senão em conjunto e como o trabalho é, das

três, a categoria ontologicamente primária, em função disto pode-se dizer que a

educação é fundada pelo trabalho.

Além de ter seu fundamento no trabalho, a educação tem também nele seu

modelo mais geral. Como atividade, ela exibe a mesma estrutura do trabalho: trata-se
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de uma atividade finalisticamente guiada que mete em relação um sujeito e um

objeto; como tal, ela implica que o sujeito se aproprie espiritualmente do objeto e

estabeleça os métodos mais adequados a sua execução; por ser uma atividade

mediada pela consciência, ela supõe que os sujeitos decidem entre alternativas; é,

afinal, uma atividade objetivadora que opera transformações no plano da

subjetividade e da objetividade. O fato, porém, de ter a mesma estrutura do trabalho

e exibir os mesmos nexos ontológicos constitutivos não quer dizer que estas

categorias sejam idênticas na sua forma concreta de ser. Pelo contrário, como

frisamos no tópico final do capítulo primeiro, o trabalho remete sempre para além de

si mesmo ao detonar um processo de formação de categorias que, em relação a ele,

exibem um claro caráter de heterogeneidade. Assim, seria impossível o progredir

adiante do trabalho sem a generalização e a fixação das descobertas auferidas; os

instrumentos, a linguagem e as próprias relações sociais são os veículos que

generalizam, fixam e conservam as conquistas do trabalho, com o que fornecem a

base para futuros progressos. A educação é um destes veículos da continuidade ao

operar a transmissão destas conquistas de geração para geração mediada pela

linguagem e pelas relações sociais. Ela surge, pois, ligada ao trabalho para cumprir

funções no âmbito da reprodução social que o próprio trabalho não pode cumprir; ela

é posta pelo trabalho e tem nele seu modelo mais geral, mas é uma categoria

heterogênea em relação a ele.

A primeira flagrante diferença entre as duas categorias reside na necessidade

que as põe em gênese: o trabalho responde pela necessidade de relação do homem

(sociedade) com a natureza; a educação é posta em ser por necessidades oriundas da

relação travada pelos homens. Enquanto o trabalho é uma atividade mediadora do

homem com a natureza, a educação é uma mediação que põe em relação o homem

com o homem. O trabalho se baseia, pois, nas teleologias primárias; a educação, nas

teleologias secundárias, porquanto ela integra o conjunto de atividades que

constituem a práxis social. A função do trabalho é produzir os bens materiais

necessários à reprodução da vida; à educação cabe mediar a apropriação, pelos

indivíduos, da cultura espiritual produzida historicamente e, desta forma, influenciar

nas escolhas destes indivíduos de modo que reajam da forma socialmente desejada. A

educação é, pois, uma categoria da reprodução social e se liga diretamente à função

de continuidade da experiência humana no fluxo das contínuas mudanças.

Em segundo lugar, as diferenças ontológicas entre as duas esferas de

atividade saltam aos olhos tanto do ponto de vista da relação entre o sujeito e o

objeto como do ponto de vista dos seus resultados. Com efeito, o resultado da ação

educativa não é um produto acabado, mas o desencadear de atividades de
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apropriação e objetivação por parte dos que sofrem a ação, as novas gerações, os

educandos, os alunos. A atividade educativa é, neste sentido, uma forma ativa dos

indivíduos tomarem-se humanos mediados pela ação dos outros; portanto, o

sujeito agente assume a condição de mediador (não de produtor) do processo de

transformação do sujeito paciente. Diferentemente, o trabalho é a forma pela qual o

homem humaniza a natureza, mediado pelas relações com os outros. Em ambos os

casos a atividade do homem mete em vida o processo de afastamento das barreiras

naturais: no trabalho, ao Imprimir sobre os objetos naturais uma forma útil à vida

humana; na educação, ao mediar a apropriação pelos indivíduos do conteúdo e da

forma de vida humana objetivados no curso da experiência histórica. Porém, o que

diferencia as duas esferas de atividade é que, no caso do trabalho, a ação se exerce

sobre um objeto passivo, inerte; na atividade educativa, o objeto imediato da ação do

educador é também sujeito. No trabalho, o sujeito imprime no objeto um valor de

uso; no ato educativo, o educador mediatiza um processo de posição de valores que

não depende somente de sua ação. Em verdade, a realização dos valores inscritos no

ato educativo depende, também, da reação dos que sofrem a ação, dos educandos.

Educador e educando são co-particlpes ativos da objetivação de valores no âmbito do

processo educattvo.?

Colocados desta forma os elementos gerais caracterizadores da atividade

educativa e suas diferenças em relação ao trabalho, devemos proceder a um diálogo

crítico com a tendência pedagógica que tem procurado superar as visões inativistas,

idealistas e materialistas mecânicas no campo da teoria e da prática pedagógica

brasileiras. Devemos dialogar com o filósofo da educação o Professor Dermeval

Saviani porque foi ele quem primeiro colocou-se a tarefa de elaborar uma teoria

histórico-crítica da educação e envidou esforços, que julgamos muito promissores, na

elucidação dos elementos identitários da atividade educativa.

3.5 Um diálogo com Saviani

Até onde sabemos, Dermeval Saviani foi pioneiro, na teoria educacional

brasileira, na tentativa de apanhar a natureza e especificidade da educação a partir da

dialética materialista. No interior do acalorado debate que marcou a teoria educacional

brasileira nas décadas de 1970 e 1980, este educador adquiriu notoriedade pela

capacidade de articular as abordagens pontuais sobre o fenômeno educativo dentro de

um arcabouço teórico mais amplo que buscava identificar claramente o lugar e a

função específica da educação na estrutura do ser social. Para tanto e por decorrência

da orientação teórico-metodológica, partia da compreensão do trabalho como
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atividade fundante do ser social. Isto representou um progresso muito grande porque

plantou as bases para o desenvolvimento de uma teoria educacional que supera a

tríade que permeava, e ainda permeia, o ideário e a prática pedagógica: o inativismo

que postula a existência de uma essência natural no homem; o idealismo subjetivista

que ou atribui a formação do homem ao império da vontade pessoal, ou labora com a

imagem do Homem em geral como idéia a ser alcançada; o materialismo mecanicista

cuja influência adentra a teoria educacional pela crença de que o homem é mero

acidente do meio. Com efeito, os pressupostos do autor são claros e inequívocos: a

humanidade não é dada ao homem, mas produzida historicamente pelo trabalho e

pelas diversas atividades sociais. Por conseguinte, o homem se forma no curso de sua

práxis social e a educação só pode ser entendida como um momento dessa práxís."

Os progressos feitos por Saviani representam, de certa forma, um novo

alvorecer para a teoria educacional bra'sileira. Porquanto saíram de sua pena os

impulsos fundamentais à formulação de uma teoria histórico-crítica da educação, que

busca superar os paralelismos que marcam as pedagogias liberais e as crítico-

reprodutivistas, para usar uma expressão cunhada pelo próprio educador em questão.

Um dos pontos a serem realçados quanto à formulação dessa teoria diz respeito à
corajosa defesa da escola pública e do seu papel fundamental: a socialização do saber

sistematizado, a veiculação da cultura clássica. Assim, do ponto de vista da teoria

educacional ele enfrentava a maré-montante das chamadas pedagogias ativas que,

em nome da formação de um indivíduo livre de constrangimentos, tratavam com certo

desprezo os conteúdos do processo ensino-aprendizagem e o papel do professor. Sob

a ótica desse ideário pedagógico baseado no movimento da Escola Nova e no

Pragmatismo, centrar o processo educativo nos conteúdos, ainda mais nos clássicos,

implicava em adotar a Pedagogia Tradicional, por si mesma opressora e castradora da

iniciativa e criatividade dos educandos. Pois bem, Saviani não se deixou levar pela

simpatia e pela audiência de que desfrutou (e continua desfrutando) o ideário

pedagógico escolanovista, dirigindo-lhe críticas muito conseqüentes, ainda que tenha

incorporado algumas das críticas desferidas por este ideário pedagógico à pedagogia

tradicional. Nosso educador saiu em defesa de uma escola que ensina conteúdos, e

não quaisquer conteúdos, mas o essencial à vida na sociedade moderna, os conteúdos

clássicos.

Com isto ele enfrentava também as teorias ditas crítico-reprodutivistas que,

partindo de uma concepção crítica da sociedade capitalista, concluíam, cada uma ao

seu modo, que a educação escolar era um repositório das relações sociais dominantes.

Em face dessa constatação, parecia não haver nada a ser feito no âmbito da educação

escolar que pudesse contribuir para a transformação da realidade; por isso, não Ihes
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interessava a formulação de propostas para a educação escolar. Pois bem, o que fez

Saviani foi demonstrar que esta postura é um equívoco ao argumentar que a escola

pública, de qualidade, centrada nos conteúdos clássicos, interessa sim às classes

trabalhadoras. Na medida em que os trabalhadores dominam o conhecimento

sistematizado, acredita o autor, incorporam elementos das ideologias dominantes e,

contraditoriamente, armam-se com os instrumentos necessários à elaboração

consciente, coerente de seus interesses no plano da teoria. Por isto a escola cumpre

um papel contraditório, expressando no seu interior o antagonismo de classes

presente na sociedade. Desta forma, colocava as bases para a superação da teoria da

reprodução de Bourdieu e Passeron (a educação como violência simbólica); da teoria

da 'escola dualista' de Baudelot e Stablet; e da teoria althusseriana da 'escola como

aparelho ideológico do Estado'.

Ao resgatar os elementos positivos da educação escolar para a formação e

desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores, Saviani chegou mesmo a

postular as linhas gerais do método pedagógico através do qual os conteúdos clássicos

podem ser transmitidos/assimilados no processo educacional escolar. Suas

formulações metodológicas têm como base as idéias apresentadas por Marx sobre o

método da economia política no "Para a crítica da economia política". No que pese o

caráter ainda embrionário, carente de desdobramentos e de uma análise crítica mais

densa tendo por base a impostação ontológica do método em Marx, as idéias

nucleares plantadas por Saviani a respeito do método de ensino representam uma

importante aquisição no plano da teoria educacional brasileira.

A natureza da crítica endereçada por Saviani às teorias liberais e crítico-

reprodutivistas atinge também as teorias defensoras da escola conspirativa que, em

nome da vinculação direta dos rituais escolares à promoção da luta social, operam

uma inversão fundamental: dão toda a atenção ao engajamento da comunidade na

luta política através da promoção do conhecimento popular, enquanto menosprezam a

cultura clássica. O autor em destaque foi capaz de chamar a atenção para a miopia

desta prática pedagógica à luz da compreensão de que a socialização do saber

sistematizado constitui um componente indispensável ao processo de elevação do

senso comum das massas trabalhadores à consciência elaborada. Sobre este

entendimento cerrou fileiras junto a vários outros teóricos e educadores que

assumiram e ainda assumem, de forma aberta e engajada, a defesa de uma escola

que socialize para os trabalhadores não apenas os rudimentos do saber sistematizado,

mas as esferas mais elevadas da cultura. Como marxista, sabe também que esta

escola das massas tem sua condição de possibilidade no próprio acúmulo de forças

que os trabalhadores adquirem na sua luta contra o capital, não se tratando, pois, de
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um destino inescapável inscrito no próprio desenvolvimento capitalista. Trata-se,

antes, de um interesse das massas trabalhadores cuja realização inscreve-se no

horizonte da luta de classes.

Por enquanto basta afirmar que, nesta área, nosso filósofo-educador assentou

as bases de um enfrentamento conseqüente da banalização do ensino e do papel da

escola, como era moda na teoria e na pragmática da educação brasileira à época, e

muito mais agora. Não por outro motivo seus textos tornaram-se clássicos, no sentido

dado por ele mesmo: aquilo que sobrevive à sua época e se firma como fundamental,

como essencial, num determinado ramo do saber e da prática social. (Saviani, 2003:

13).

Uma segunda contribuição, que reputamos essencial, trata da sua abordagem

sobre a natureza e especificidade da educação, onde procura capturar e expor os

nexos ontológicos constituidores desse importante complexo da vida humana, a partir

do trabalho. Porém, como toda empreitada no campo da ciência, mormente no seu

nascedouro, a de Saviani exibe limites neste ponto específico. Tais limites, se não

representam prejuízo para aquilo que há de mais positivo na sua corajosa obra como

acima reportamos, representam equívocos pontuais que cobram uma crítica imanente.

Dedicar esforços a esta crítica categoria I nos parece necessário porque se trata de um

autor e de uma obra já tornados clássicos no âmbito da teoria educacional brasileira.

Ademais, o que fez Saviani foi lançar as bases e as questões fundamentais de uma

teoria histórico-crítica da educação cujo progresso depende da capacidade de

apropriação destas bases por parte dos que pesquisamos na área e dos

desdobramentos que possamos realizar. No nosso caso, procuramos demonstrar

alguns limites teórico-conceituais no tratamento do autor sobre a natureza e

especificidade da educação e, quiçá, reconduzir a discussão para seus trilhos. Se

estivermos certos em nossa crítica, estaremos contribuindo com uma das mais

importantes iniciativas no campo da teoria crítica da educação no Brasil: aquela da

lavra de Dermeval Saviani e daqueles que se inscrevem no bojo da corrente

pedagógica denominada pedagogia histórico-crítica. Se estivermos equivocados,

estaremos dando a oportunidade de aprofundamento das questões debatidas a partir

das nossas objeções. Em todo caso, ganha a ciência.

3.5.1 sobre a natureza e especificidade da educação

Num texto de 1977, intitulado Educação brasileira: problemas, Dermeval

Saviani faz alusão à educação "como um processo que se caracteriza por uma

atividade mediadora no seio da prática social global." (Saviani: 1989: 120). Nos
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primórdios dos anos 19S0, no seu famoso ensaio Escola e democracia 11: para além da

teoria da curvatura da vara, ao discutir problemas relacionados ao método educativo,

o autor invoca precisamente este conceito de educação. Ao retomar a questão do

método educacional num texto de 1997 que foi re-elaborado e inserido na Sa edição

do livro Pedagogia histórico-crítica (2003), o autor, mais uma vez, invoca o conceito

de educação como atividade mediadora. Nesse texto, a discussão sobre o método

educativo, e questões correlatas como os conteúdos escolares e a função do professor,

fundamenta-se na idéia de que, no fluxo da história, cada nova geração "herda da

anterior um modo de produção com os respectivos meios de produção e relações de

produção." (Saviani, 2003: 143). Para fazer frente aos problemas colocados no

presente, a nova geração tem de incorporar esta herança à sua atividade social com o

que, ao mesmo tempo em que se apropria do passado, transforma-o ativamente. A

necessidade e a função social da educação emergem precisamente nessa dinâmica de

reprodução e transformação daquilo que se acumulou no passado. Assim diz o autor:

À educação,na medida em que é uma mediaçãono seio da prática socialglobal,
cabe possibilitar que as novas gerações incorporem os elementos herdados de
modo que se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento e
transformaçãodas relaçõessociais. (Saviani, 2003: 143).

Veja-se que o autor labora com os mesmos pressupostos por nós articulados

a partir de Lukács e Leontiev. Seu argumento se funda na idéia, para nós

fundamental, de que a incorporação da experiência passada no fluxo da ação dos

homens no presente não "anula a iniciativa histórica" destes, mas, ao contrário,

fornece a base para o progredir adiante através do desenvolvimento do que foi

herdado. Por outro lado, o autor repõe sinteticamente a dinâmica da

objetivação/apropriação como momento fundamental de uma forma de continuidade

que se processa exatamente no fluxo das mudanças engendradas pela práxis social

dos homens. Desta forma, o autor encontra o lugar onde surge e opera a atividade

educativa: ela se presta à realização da transmissão/assimilação da experiência

acumulada no decurso da história passada de modo que as novas gerações 'tornem-se

agentes ativos no processo de desenvolvimento e transformação das relações sociais.'

A apropriação do velho aparece, assim, como pressuposto da produção do novo e a

educação revela-se como uma das mediações fundamentais atuantes nesse encontro

entre passado e presente, desencadeando transformações rumo ao futuro.

o autor prossegue buscando determinar, do ponto de vista da educação

escolar, quais os conteúdos da experiência acumulada devem ser objetos da ação

pedagógica e qual é a função do professor nesse processo. Coerente com as bases de

uma concepção histórico-crítica da educação elaboradas já nos escritos de fins de

1970 e início de 19S0, advoga que a escola deve primar pelo ensino do conhecimento
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sistematizado, o conhecimento clássico, e que "o professor, enquanto alguém que, de

certo modo, apreendeu as relações sociais de forma sintética, é posto na condição de

viabilizar esta apreensão por parte dos alunos, realizando a mediação entre o aluno e

o conhecimento que se desenvolveu socialmente." (Idem.: 144). Desta forma, se no

plano macrossocial a educação aparece como a mediação que proporciona a

incorporação pelas novas gerações daqueles elementos culturais herdados das

gerações anteriores, no plano escolar ela medeia a apropriação, pelos alunos, dos

conhecimentos sistematizados que se mostram essenciais para a inserção ativa e

produtiva dos indivíduos na atividade social, nas sociedades modernas. Por seu turno,

a função do professor é viabilizar a apreensão destes conhecimentos pelos alunos.

Até este ponto a elaboração que arriscamos avançar sobre o conceito de

educação a partir do pensamento de Lukács e Leontiev parece concordar com os

elementos tratados por Saviani. Entretanto, se tomarmos para análise um ensaio onde

o autor trata mais sistematicamente do conceito de educação, encontraremos

problemas que devem ser devidamente elucidados. Trata-se do ensaio intitulado

Sobre a natureza e especificidade da educação produzido em 1984 e inserido no

mesmo livro que abriga as últimas citações acima referidas, o livro Pedagogia

histórico-crítica. Se nos ensaios de 1977 e 1983, ele labora com um conceito de

educação como atividade social mediadora; se ele reabilita esta concepção em escritos

bem mais recentes, como o de 1997 acima aludido, sem, no entanto, proceder ao

tratamento mais sistemático da questão; não menos verdade é que, quando se propõe

a realizar esta sistematização, termina operando uma mudança fundamental ao

conceituar a educação não mais como atividade social mediadora e sim como trabalho

não-material. Como veremos, não se trata de mera mudança de forma, mas de uma

certa inversão equivocada de categorias que abre caminho para desdobramentos

igualmente equivocados no plano da teoria e da prática pedagógica, além do que

expõe-se às críticas interessadas em combater o ideário educacional voltado para a

emancipação. É sobre este texto que nos debruçamos agora com a finalidade de

reconduzir a conceituação da educação às bases estabelecidas anteriormente pelo

próprio filósofo-educador em questão.

3.5.2 A homogeneização formal entre trabalho e educação

Com justeza, Saviani (2003: 11) advoga que o trabalho, "como ação

adequada a finalidades", constitui a diferença entre o homem e o animal porque,

através dele, o homem transforma a natureza e cria "um mundo humano (o mundo da

cultura)." Esta colocação, como sinalizamos, é da mais alta importância porque de
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uma só vez coloca a essência humana, o mundo da cultura, como criação dos próprios

homens rompendo já com os transcendentalismos e os inatismos tão comuns à teoria

educacional. Mas colocar este problema exige que se exponham as ligaturas

objetivamente existentes entre o trabalho e as outras atividades sociais, no caso

específico a educação. Com respeito a isto o autor afirma na página 12:

Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos significa
afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de
trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho.

Esta formulação opera uma inversão em relação ao conceito anterior de

educação como "atividade social mediadora", porquanto esta atividade agora é.

entendida como trabalho. O que se faz aqui é uma derivação direta do tipo "se ...

então" que termina operando a identificação de dois atos ontologicamente

heterogêneos entre si. Com efeito, a formulação de Saviani pode ser feita assim: se o

trabalho é que produz o mundo humano e se a educação é um fenômeno próprio dos

seres humanos, logo ela é não somente uma exlçêncie do e para o processo de

trabalho, mas ela própria é um processo de trabalho. Segundo esta formulação, se

tomarmos outros fenômenos próprios dos seres humanos, tais como o pensamento, a

linguagem, a moral, a ética, a política, o direito; se tomarmos todo o conjunto de

atividades que compõem a práxis social, exatamente e na medida em que são

fenômenos exclusivamente humanos, teremos de derivá-Ios todos diretamente do

trabalho. Mais que isto, segundo a formulação acima, todos estes fenômenos

transformar-se-ão em processo de trabalho. Com este movimento o que se perde é

algo de essencial: precisamente as mediações concretas a partir das quais cada

complexo da atividade social, sendo um momento fundado pelo trabalho, adquire

forma e conteúdo heterogêneos em relação à base fundante. No caso em epígrafe,

deixam-se no escuro precisamente as mediações que conectam o trabalho e a

educação, porquanto se perde exatamente aquilo que se quer expor: a natureza e

especificidade da educação, em prol de uma homogeneização formal.

Depois de operar esta homogeneização o autor procura capturar a natureza

da educação, como que forçado pelo movimento do próprio discurso. Assim, vai

argumentar que o trabalho que responde pela produção dos bens materiais pode ser

traduzido pela rubrica trabalho material. Este trabalho só é possível, reconhece ele,

porque o homem antecipa a finalidade e os objetivos na consciência. Essa

representação mental, diz o autor:

inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo real (ciência), de
valorização (ética) e de simbolização (arte). Tais aspectos, na medida em que
são objetos de preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra
categoria de produção que pode ser traduzida pela rubrica 'trabalho não-
material'. Trata-se aqui da produção de idéias, conceitos, valores, símbolos,
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hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produçãodo saber,
seja do sabersobre a natureza,seja do sabersobrea cultura, isto é, o conjunto
da produçãohumana.(Idem., p. 12).

Desta forma, o trabalho material exige e põe em operação outra forma de

trabalho, o não-material. Tudo é trabalho, apenas ocorre uma diferenciação interna

entre aquele que produz bens materiais e aqueles que produzem idéias, conceitos,

valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. A indiferenciação entre trabalho e

práxis social operada no primeiro raciocínio é tensionada a incorporar, nela mesma, a

diferença. Por isto, o autor é obrigado a dividir os atos de trabalho em material e não-

material, ao invés de perseguir as formas concretas pelas quais o trabalho exige e põe

em efetividade um conjunto de outras atividades ontologicamente diferentes de si. Por

isto mesmo, a diferença aí assinalada é fraca e não ultrapassa o caráter de uma saída

formal; ela é, por assim dizer, um desdobramento necessário da premissa assentada

no início, é uma necessidade do próprio discurso. É isto que permite ao autor

homogeneizar sob a rubrica da produção processos tão diversos como aqueles

voltados para a transformação de uma fração da natureza e aqueles que se exercem

sobre a consciência dos homens.

3.5.3 A desmaterialização do espírito e o desossamento da educação

Ora, se o trabalho material é aquele que produz bens materiais seria então o

trabalho não-material aquele que produz bens não-materiais? As idéias, conceitos,

valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, são desprovidas de materialídade? Frente

a esta questão, o autor opera um desdobramento da produção não-material em duas

modalídades: aquela em que o produto se separa do produtor e há, portanto, um

hiato entre a produção e o consumo (por exemplo, a produção de livros), e aquela

cujo produto é inseparável do ato de produzir e, portanto, o consumo se dá

concomitantemente à produção (por exemplo, uma aula). "É nessa segunda

modalidade do trabalho não-material que se situa a educação." (Idem.: 12). Note-se

que a rubrica trabalho não-material em Saviani açambarca o conjunto das atividades

sociais que têm o próprio homem (sociedade) por objeto. Segundo explícita, do ponto

de vista da prática, estas atividades se exercem sobre a base de elementos materiais,

mas sob o ponto de vista do seu resultado - as idéias, conceitos, valores, símbolos,

hábitos - se movem no campo da imaterialídade. A dimensão espiritual, ou a cultura

intelectual, que, segundo vimos, é uma objetividade posta em vida pela experiência

humana e fixada em vetores objetivos como a linguagem, os instrumentos, as

relações sociais, são aqui empurradas para etéreas formas de existência não-

materiais. O que está na raiz desse equívoco é uma concepção que separa, e os torna
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estanques, os dois momentos que compõem a práxis em geral: o ideal e o material.

Os desdobramentos feitos sobre a relação entre teleologia e causalidade no primeiro

capítulo fornecem elementos para a crítica dessa duaJidade de fundo que marca a

concepção de Saviani.

Operada assim a desmaterialização do momento ideal, ou do espírito humano,

o autor pode prosseguir o desdobramento formal das atividades não-materiais até

encontrar o quadrante mais restrito onde germina a educação. Por isso avança até

uma diferenciação, também puramente formal, das atividades não-materiais para

encontrar a educação no seio daquelas que não se separam do produto. E para

comprovar sua tese, lança mão de um exemplo: a aula, cujo produto é consumido

enquanto é produzido. Aqui residiria a natureza da educação. De uma perspectiva

ontológica, a natureza e especificidade de qualquer categoria ou complexo de

atividade social reside na necessidade e na função que cumpre no âmbito da

totalidade social; é no campo concreto da vida social e na teia de mediações que

constituem e caracterizam a reprodução social que se deve, pois, buscar a gênese, o

desenvolvimento, o ser-precisamente-assim das categorias sociais. Com efeito, a

premissa assentada pelo autor de que a educação é um trabalho não-material obriga-

o a caminhar sob o terreno pantanoso dos desdobramentos formais, retirando assim a

atividade em discussão da sua material idade e, por esta via, subtraindo-lhe sua

energia e reduzindo-a a uma formulação abstrata.

Todavia, num texto datado de 1994 e inserido no livro Pedagogia histórico-

crítica, o autor vê-se frente à necessidade de tematizar a "materialidade da ação

pedagógica". Em face disto, e dado que este título contrasta claramente com sua

formulação anterior sobre a não-material idade da educação, ele se vê obrigado a

esclarecer que a não-materialidade antes defendida "significa que a atividade que a

constitui se dirige a resultados que não são materiais 1.../. No entanto, - continua ele

no parágrafo seguinte -, nós sabemos que a ação que é desenvolvida pela educação

é uma ação que tem visibilidade, é uma ação que só se exerce com base em um

suporte material. Logo, ela realiza-se num contexto de materialidade." Tal "contexto

de materialidade" refere-se às condições sócio-históricas em que se efetiva o

fenômeno educativo; nas palavras do autor "Estas condições materiais configuram o

âmbito da prática." (Saviani, 2003: 106;107). Do ponto de vista dos resultados, a

educação é um trabalho não-material; do ponto de vista do processo, ela é uma

atividade que se 'realiza num contexto de materialidade', isto é, ela se efetiva

praticamente sobre a base de condições materiais postas pela sociedade. Ora, se os

resultados da ação educativa tem a ver com conhecimentos, habilidades, valores,

atitudes como podemos afirmar que estes elementos são desprovidos de
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materialidade? Há algo mais material e visível do que as atitudes, o comportamento, a

massa de conhecimentos e habilidades que os indivíduos demonstram em sua prática

social como resultado de sua educação?

A concepção de matéria adotada por Saviani circunscreve-se exclusivamente

ao mundo dos objetos tangíveis, deixando do lado de fora, no mundo da

imaterialidade, uma imensa variedade de atividades sociais que tem por objeto a

consciência dos homens. Em verdade, idéias, conceitos, valores, símbolos, hábitos,

atitudes, habilidades constituem formas de ser tão objetivas quanto a pedra. Qual a

diferença entre uma e outra forma de materialidade? As idéias, conceitos, valores etc.

se materializam por via da práxis social dos homens; elas se tornam objetivas no

decurso e por intermédio da atividade social dos indivíduos; elas só existem enquanto

objetividade posta pela práxls humana. Se, por absurdo, fosse possível pensar as

idéias, os conceitos, os valores etc. mantendo-se na pura interioridade da consciência

de um indivíduo, isto é, como um pensamento descolado da realidade exterior, então

estes fenômenos seriam desprovidos de materialidade no exato sentido de que não se

punham no plano objetivo. Todavia, temos de admitir que só falamos em idéias,

conceitos, valores, símbolos etc. porque eles interferem e condicionam a vida prático-

sensível dos indivíduos na sociedade; são fenômenos antes de mais postos na

objetividade pela práxis social dos homens. É possível delimitar concretamente o

objeto da educação como aqueles elementos genéricos essenciais à formação da

individualidade porque eles existem objetivamente sob a forma de conhecimentos,

saberes, habilidades, valores etc. Por seu turno, a pedra é um tipo de materialidade

que existe mesmo antes do homem atuar sobre ela; sua existência reveste uma forma

de causalidade que independe da posição de teleologias. Mas ela mesma torna-se um

valor para o mundo humano somente por intermédio de um ato de objetivação: pelo

trabalho, ela deixa sua condição natural de causalidade dada e é inserida no mundo

dos homens, como um valor de uso. Tal como as idéias, os conceitos, os valores, a

pedra agora integra o mundo humano sob a forma de uma causalidade posta; trata-

se, igualmente, de formas objetivas de ser.

Nesse sentido, a atividade educativa não exibe sua materialidade apenas no

que concerne à dimensão da prática. Os conhecimentos, habilidades, valores, normas

sociais por ela veiculados são formas de objetividade engendradas no trabalho e na

práxis social dos homens; como tais, constituem realidades postas, mas nem por isto

deixam de ser reais. O reconhecimento, da nossa parte, de que existem diferenças

entre, de um lado, as coisas da natureza dada e transformada e, do outro, aquelas

que resultam da ação dos homens sobre outros homens, pode dar margem à
formulação de que existe uma forma de objetividade material e outra não-material.
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Assim, a pedra enquanto valor de uso representaria uma objetividade material e as

idéias, conceitos, valores uma objetividade não-material. Talvez seja esta a

formulação de Saviani, isto é, talvez ele não negue o caráter objetivo das idéias,

conceitos, valores etc., mas as insere num tipo de objetividade não-material. Resta,

no entanto, questionar a validade deste recurso porque, como vimos na discussão

feita no primeiro capítulo, a prévia-ideação tem força material no interior do trabalho

e da práxis social precisamente e na medida em que é um momento do processo de

objetivação. Não é correto, pois, separar a teleologia como não-material e a

causalidade como a matéria. Trata-se de dois momentos que se relacionam

reflexivamente no âmbito das atividades humanas.

Todo o problema reside no fato do autor não laborar com a categoria da

objetivação como aquela que expressa o momento de identidade entre trabalho e

práxis social. Ao invés disto, ele opera com as categorias trabalho e produção para

expressar a forma de ser de todas as atividades humanas. Do ponto de vista que

vimos defendendo neste estudo, quando o homem atua sobre uma fração da natureza

ou sobre outros homens ocorre um processo de objetivação, isto é, realiza-se

praticamente uma finalidade, uma prévia-ideação, a realização de valores. A diferença

fundamental entre estas esferas de atividade e entre os seus resultados respectivos

não reside, portanto, em que uma seja dotada de materialidade e a outra não; radica,

isto sim, na forma de realização das objetivações e na qualidade das transformações

operadas na realidade. Na esfera da práxis social, o pôr as séries causais, isto é, a

concretização da objetivação, é um movimento mediado pela tomada de decisão

daqueles indivíduos que sofrem a ação. Temos assim uma posição teleológica que não

atua diretamente sobre uma causalidade, mas se exerce sobre outras posições

teleológicas para, por intermédio destas, desencadear processos de transformação da

realidade objettva.!' Em virtude disto, a finalidade posta no início e o resultado final

das atividades que compõem a práxis social podem ser muito diferentes e até

contraditórios entre si. Nos atos singulares de trabalho, o sujeito põe teleologia

diretamente sobre uma causalidade inerte, passiva, porquanto o movimento aqui é

presidido diretamente pela teleologia do sujeito; por isso que no trabalho este

processo atinge elevado grau de univocidade, de correspondência, entre a prévia-

ideação e o resultado final do ato de objetivação, resguardada a ocorrência de acasos.

Tomemos o exemplo da aula que, segundo nosso autor é uma 'produção não-

material' cujo 'consumo do produto' acontece ao mesmo tempo em que se o produz. O

que faz o educador é objetivar a aula: supõe-se que ele a antecipou sob a forma de

uma finalidade, planejou-a, estabeleceu os meios e a executou praticamente. Com

isto, a aula passou de potência a ato; objetivou-se. Mas seu objetivo já foi alcançado?
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Não. Em verdade, a forma e o grau de apropriação (não de consumo!) da aula pelos

educandos e a forma e o grau com que aplicam os conteúdos na sua prática social, é

que vão realizar o objetivo final da aula. Por seu turno, a apropriação da aula pelos

educandos implica em mudanças subjetivas e a objetivação dos conteúdos

apropriados no fluxo de suas ações sociais implica em mudanças objetivas.

Consequentemente, tanto do ponto de vista da objetivação da aula quanto da

assimilação dos conteúdos e sua aplicação na prática social pelos educandos, operou-

se a posição de novas objetividades na vida social. A aula não é, pois, uma atividade

desprovida de materialidade.

3.5.4 A perda da mediação na relação sujeit%bjeto do ato educativo

Acompanhemos os passos seguintes do nosso autor. Depois de descoberta a

natureza da educação como um 'trabalho não-material' cujo 'produto não se separa do

ato de produção', Saviani dirige suas reflexões para a captura da sua especificidade, já

que sob esta 'rubrica' podem ser classificados inúmeras outras formas de atividade

social. Como 'trabalho não-material' a educação "tem a ver com idéias, conceitos,

valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades". (p. 13). Mas, tomados em si

mesmos, estes elementos não lhe interessam, senão que constituem o objeto das

ciências humanas. Estes elementos interessam à educação somente "enquanto é

necessário que os homens os assimilem" como condição de tornarem-se humanos. E

conclui:

Podemos,pois, dizer que a naturezahumananão é dadaao homem, mas é por
ele produzidasobre a baseda naturezabiofísica.Consequentemente,o trabalho
educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente,em cada indivíduo
singular, a humanidadeque é produzidahistóricae coletivamentepelo conjunto
dos homens.(Saviani, 2001: 13).

Deve-se destacar aqui as conseqüências imensamente positivas para uma

teoria histórico-crítica da educação desta idéia segundo a qual a 'natureza humana

não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica'.

Com efeito, a 'natureza humana' se revela como 'produto' da própria ação dos homens

em sociedade. Os atributos humanos não são, pois, dados na natureza biofísica dos

indivíduos, mas são aí postos. Consequentemente, o ato educativo não é apenas um

meio pelo qual se desdobram possibilidades já inscritas no código genético de cada

indivíduo singular, mas vai muito além: ele 'produz, direta e intencionalmente, em

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo

conjunto dos homens'. Esta forma de colocar o problema da humanização do homem e

da função específica da educação deve ser saudada de pé pelo vigor do combate que
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oferece ao idealismo e aos inativismos que permeiam o imaginário pedagógico.

Todavia, ela carece de rigor conceitual.

A homogeneização operada entre trabalho e educação resulta, aqui, na

afirmação segundo a qual o 'trabalho educativo produz, direta e intencionalmente, a

humanidade em cada indivíduo singular'. Note-se que o caráter unívoco e direto com

que o trabalho se exerce sobre a natureza é transposto sem ressalvas para o ato

educativo; aqui, como lá, o sujeito produz algo no objeto. Nesta abordagem, o que se

perde é algo de precioso para o entendimento do ser-precisamente-assim da

educação: a mediação da apropriação. Com efeito, entre o objetivo expresso na ação

educativa e o resultado final, interpõe-se a atividade de apropriação por parte dos

educandos. Por isto mesmo, não é lícito falar que a educação produz a humanidade

nos indivíduos singulares, mas uma reta compreensão da dinâmica das coisas conduz

ao entendimento de que a educação medeia o processo de apropriação, pelos

indivíduos, da humanidade objetivada histórica e coletivamente pelo conjunto dos

homens. A apropriação da humanidade pelos indivíduos singulares se realiza no

trabalho como em todas as outras atividades que eles desenvolvem na sociedade,

porém em ambos os casos os indivíduos têm de dominar a forma adequada da

atividade. É para mediar a apropriação da atividade adequada pelos indivíduos

singulares que emerge a educação. Necessariamente, ela toma a forma de atos

voltados para o ensino daquilo que é necessário para que os indivíduos desenvolvam

suas variadas formas de atividade, na produção econômica e na práxis em geral, de

acordo com o padrão socialmente requerido.

Admitinda a idéia segundo a qual o 'trabalho educativo produz a humanidade

nos indivíduos singulares' de forma 'direta e intencional', podemos então perguntar ao

autor quem é o sujeito que põe e executa a finalidade educativa. Quanto ao objeto

parece claro que sejam os indivíduos singulares, pois a própria formulação do autor

conduz a esta conclusão. Mas quem é o sujeito dessa ação 'direta e intencional'? Na

sua resposta a esta questão o autor não esclarece quem é o sujeito do 'trabalho

educativo', além de deslocar o objeto, que na sua formulação aparece como sendo os

indivíduos singulares, para a esfera dos elementos culturais essenciais à humanização

do homem. Diz ele:

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e
concomitantemente,à descobertadas formas mais adequadaspara atingir esse
objetivo. (Saviani, 2003: 13).

As conseqüências negativas da homogeneização formal entre trabalho e

educação cobram aqui seu preço à própria lógica do discurso. Por via de conseqüência,
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ao mesmo tempo em que apresenta a ação educativa como um 'trabalho que produz a

humanidade nos indivíduos singulares' e o faz 'direta e intencionalmente', o autor não

pode reduzir os indivíduos - que de fato sofrem a ação - à condição de objetos

passivos. Como resolver esta contradição? Em verdade, na altura do desenvolvimento

do seu raciocínio ela se torna insolúvel. Por isso, ou o autor leva às últimas

conseqüências a homogeneização acima referida e admite que os indivíduos são o

objeto passivo do trabalho educativo, ou tem que re-elaborar seu conceito de

educação reconduzindo-o às hipóteses aventadas em escritos anteriores, onde apanha

a função do educador como uma mediação do processo de assimilação pelos

educandos dos elementos culturais reclamados pelo desenvolvimento social. Sobre·

estas bases poderia ele assentar as diferenças de posição e função do educador e do

educando no âmbito da atividade educativa, sem ter que violar o estatuto de sujeito

dos educandos. A partir desta delimitação, poderia, agora sim, assentar a tese de que

os elementos culturais reclamados dos indivíduos constituem o objeto ou a matéria

sobre a qual atuam educador e educando. Da forma como coloca a questão, como, o

autor se refere de forma sintética e muito acertada ao objeto da ciência da educação,

a Pedagogia.

Todo o problema reside, como já dissemos, na homogeneização de categorias

essencialmente diversas, cujo resultado é que o autor deixa de incorporar

precisamente aquelas categorias [e as categorias são da ordem do ser] que apanham

a dialética da unidade e da diferença do trabalho e da práxis social. Ele deixa de

laborar com as categorias da objetivação e da apropriação e traduz todo tipo de

atividade sob a rubrica trabalho. No caso em análise e segundo o que já expusemos

até o presente momento, não há nenhuma dificuldade em identificarmos os educandos

ao mesmo tempo como sujeitos que sofrem a ação educativa (nesse sentido, são

objetos) e a ela reagem ativamente, pondo teleologias (nesse sentido, são sujeitos). E

aqui não se trata de uma saída formal, mas de uma conseqüência da própria estrutura

da atividade educativa tal como a caracterizamos atrás. Com efeito, a educação se

presta a mediar o processo de apropriação ativa pelos indivíduos daqueles elementos

culturais essenciais ao seu tornar-se humanos. Isto quer dizer que entre a posição da

finalidade da atividade educativa e sua objetivação interpõe-se uma ação decidida,

desencadeada pelos educandos: a atividade de apropriação ou assimilação daqueles

elementos veiculados no ato educativo. E se levamos em conta a aplicação dos

conteúdos assimilados na prática social dos educandos, aí sim o caráter de sujeito

destes salta aos olhos. Consequentemente, a objetivação (o produto do trabalho

educativo na formulação do autor) tanto da educação tomada como complexo de
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atividades como de um ato educativo tomado isoladamente é sempre um médium da

ação do sujeite-educador e da ação do sujeito-educando.
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Notas do capítulo III

1 Cf. Leontiev (1978: 168-5): "Nesta ótica, pode considerar-se cada etapa do aperfeiçoamento
dos instrumentos e utensílios, por exemplo, como exprimindo e fixando em si um certo grau de
desenvolvimento das funções psicomotoras da mão humana, a complexificação da fonética das
línguas como a expressão do desenvolvimento das faculdades de articulação e do ouvido verbal,
o processo nas obras de arte como a manifestação do desenvolvimento estético da humanidade,
etc."

2 Referindo às diferenças entre os homens como uma determinação social, Leontiev faz lembrar
que as desigualdades sociais tornam-se possíveis porque a riqueza material e espiritual é
exteriorizada, é posta sob a forma de objetividade, porquanto pode ser separada dos produtores
imediatos. O fato de base dessa separação, reconhece, é a alienação econômica que exige e põe
em andamento a alienação nas outras esferas da prática social, inclusive naquelas referentes à
cultura espiritual. Assim, diz ele: "Esta separação toma antes de mais uma forma prática, a
alienação econômica dos meios e produtos do trabalho em face dos produtores diretos. Ela
aparece com a divisão social do trabalho, com as formas da propriedade privada e da luta de
classes. Ela é, portanto, engendrada pela ação das leis objetivas do desenvolvimento da
sociedade que não dependem da consciência ou da vontade dos homens." (Leontiev, 1978:
275).

3 Cf. Markus (1974: 29): "EI individuo no puede apropiarse de Ias fuerzas materiales y
espirituales históricamente producidas sí no es a través de Ia colectividad humana, dei tráfico
con otros hombres. EI nino encuentra dado un medio humanizado, configurado por el trabajo
humano, materialización de fuerzas esenciales humanas, pero no le son aún dados directamente
los objetos en su estructura humana."

4 Para ilustrar a forma como Leontiev desdobra estas questões, citamos as passagens a seguir:
"A ação interior constitui-se, portanto, primeiro, sob a forma de uma ação exterior
desenvolvida. Posteriormente, após uma transformação progressiva - generalização, redução
específica dos seus encadeamentos, modificação do nível em que se efetua - ela interioriza-se,
isto é, transforma-se em ação interior, desenrolando-se inteiramente no espírito da criança." E
a seguir: "Assim, a aquisição das ações mentais, que estão na base da apropriação pelo
indivíduo da 'herança' dos conhecimentos e conceitos elaborados pelo homem, supõe
necessariamente que o sujeito passe das ações realizadas no exterior às ações situadas no
plano verbal, depois a uma interiorização progressiva destas últimas; o resultado é que estas
ações adquirem o caráter de operações intelectuais estreitas, de atos intelectuais." (188).

5 Segundo Celso Frederico, Marx, na sua fase feuerbachiana, teria ironizado a dialética
hegeliana expressa no silogismo ternário. Para ele, o meio-termo que medeia dois opostos é
uma farsa, uma invenção da consciência que tem como único fim encontrar uma saída lógica
para aquilo que na realidade é irreconciliável. Como a oposição, pensa Marx, só pode se dar
entre seres de estrutura ontológica distinta, os termos opostos não podem mediar-se e superar
sua diferença preliminar. Assim, a mediação é um mero recurso lógico, constructo mental
carente de materialidade, através do qual ferro e madeira se resolvem numa terceira estrutura:
o ferro-madeira. Este ponto de vista nitidamente vinculado ao materialismo feuerbachiano seria
superado por Marx, segundo ainda Frederico, quando dos seus estudos da Economia Política
ainda em 1844. Doravante, o crítico ácido das mediações vai descobrir na atividade consciente,
no trabalho, a base material sobre a qual se ergue e edifica o ser social. O trabalho, enquanto
atividade prático-material, enquanto atividade sensível, constituiria a mediação primordial pela
qual o homem como parte da natureza se relaciona com ela e, através desta relação, pode
alçar-se à condição de ser universal. As mediações são assim arrancadas do terreno abstrato da
lógica hegeliana e são assumidas enquanto categorias da ordem material. Como atividade
prático-material, a mediação deixa de ser o meio pelo qual os opostos se anulam dando lugar a
um mixtum compositum - operação meramente especulativa - para constituir a forma de
movimento pela qual uma coisa, um objeto, uma realidade é transformada em algo
radicalmente novo. Longe de ser um amanhado de contrários que se equilibram, ela é a ação
resolutiva através da qual surgem na ordem do real as novas objetividades que marcam a
gênese da história humana. Pelo trabalho, pois, o homem se torna o ser automediador da
natureza precisamente e na medida em que pode transcender as determinações desta. Cf.
Frederico (1995: 175) "O que é importante observar aqui é que o homem e a natureza não são
mais vistos como coisas separadas: a natureza não age sobre o homem 'de fora' e nem o
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homem 'de fora' modifica a natureza. No primeiro caso (a natureza determinando a vida
humana), teríamos o mecanicismo (uma causação física agindo sobre o homem como se fosse
uma força externa); no segundo (o homem distanciado que manipula a natureza), o finalismo
(o homem propondo arbitrariamente finalidades para o mundo exterior)."
"Na perspectiva monista do jovem Marx, há um rompimento com essas posições que acenam
para o distanciamento e a exterioridade: as relações dos homens com a natureza são
vistas por Intermédio da mediação da atividade material." (Negritos meus). Cf. também
Frederico e Sampaio (1988). A mediação educativa não pode, pois, ser vista como algo externo
ou um terceiro elemento que interliga indivíduo e gênero; é antes uma atividade material que
põe estes pólos em relação de modo tal que, no decurso, ambos sofrem transformações.

6 É preciso ponderar, aqui, uma passagem da tese do Professor Ivo Tonet que pode conduzir a
enganos. Procurando desvendar as diferenças ontológicas entre trabalho e educação, o que o
faz de forma muito instrutiva, afirma que "a educação é uma mediação entre o indivíduo e a
sociedade", embora não a única porque cumprem também esta função atividades como "a .
linguagem, a arte, a política, o direito etc." No entanto, afirma o autor, "o que distingue a
educação de todas as outras atividades é o fato de que ela se caracteriza não pela produção de
objetivações - o que não quer dizer que também não as produza - mas pela apropriação
daquilo que é realizado por outras atividades. Assim, por exemplo, cabe à atividade artística
produzir obras de arte. Mas é através da educação - aqui entendida, obviamente, em um
sentido amplo, que inclui tanto a educação direta quanto a educação indireta - que o indivíduo
se torna capaz de tornar seu o universo contido na obra de arte." (Tonet, 2001: 189). Não há
nenhuma objeção de fundo quanto aos problemas aqui elencados haja vista que trabalhamos
sobre os mesmos pressupostos. Mas devemos salientar, para evitar mal-entendidos, que as
diferenças existentes entre os diversos complexos da atividade social não radicam em que uns
sejam objetivadores e outros não. Em verdade, toda atividade humana é objetivadora na
medida em que é guiada por finalidades e concorre para a transformação da realidade, mas
cada uma tem uma especificidade determinada, no plano mais geral, pela necessidade social
que está na sua gênese e pela função social que cumpre; no plano mais restrito, pelo caráter
da relação entre o sujeito e o objeto. Assim, pois, o fato de que a educação se presta a mediar
a apropriação daquilo que se produz no campo da arte, da política, da linguagem etc. não quer
dizer que ela não seja uma atividade objetivadora. Como veremos, a apropriação se realiza
através da ação educativa desencadeada pelos educadores e das atividades exteriores e
interiores que os educandos desenvolvem sobre o objeto da educação. Na medida em que a
conjunção da atividade do lado do educador e do lado do educando resulta em transformações
subjetivas e objetivas, a atividade educativa se patenteia como objetivação.

7 Uma pesquisa impressionante sobre a gênese da escola de massas como exigência do modo
de produção fabril, na época do capitalismo moderno, é feita por Fernández Engeuita no livro A
face oculta da escola. Assim, ao discutir a filogênese e ontogênese da forma de trabalho
moderno, o autor faz notar que foi preciso criarem-se mecanismos institucionais que, pela
reforma moral ou pela força da lei, procuravam adequar a massa trabalhadora ao novo regime
de trabalho fabril. Os cercamentos cumpriam o papel de jogar no limbo uma massa de
trabalhadores servos que recorriam às fábricas; a religião cumpria papel de adestramento
espiritual às condições de vida moderna; as leis draconianas contra a vagabundagem, as
polícias e tribunais, as workhouses e inteernatos etc. cumpriam a função de coerção e
disciplinamento pela força; todas estas instituições se destinavam a converter o artesão e o
servo ao regime de trabalho fabril. Quanto às novas gerações, uma instituição todo-especial
cumpriria este papel e o fazia de forma duradoura: a escola. Esta instituição teria cumprido
papel proeminente na criação das disposições físicas, morais e intelectuais exigidas da massa de
novos trabalhadores pela grande indústria. Assim, diz ele, "criaram-se escolas onde não as
havia, reformaram-se as existentes e nelas se introduziu à força toda a população infantil. A
instituição e o processo escolares foram reorganizados de forma tal que as salas de aula se
converteram no lugar apropriado para acostumar-se às relações sociais do processo de
produção capitalista, no espaço institucional adequado para preparar as crianças e os jovens
para o trabalho." E mais adiante, acrescenta: "Se os trabalhadores ocidentais adultos tiveram
que ser moralizados e os nativos das colônias civilizados, os novos membros da sociedade têm
que ser educados. Em qualquer dos casos, o objetivo é o mesmo: submeter seus impulsos
naturais, ou o que deles ficara de pé nas velhas formas de trabalho, e romper suas tradições até
levá-Ios a aceitar as novas relações sociais de produção." (p. 31).
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8 O livro de Feméndez Enguita é, mais uma vez, um exemplo de pesquisa historiográfica e
sociológica exemplar que percebe os dois lados da questão. Com efeito, se a escola das massas
surge por exigência do trabalho estandardizado fabril, também é verdade que esta instituição
passa a ser objeto de disputa das classes trabalhadoras. O autor faz notar que houve inúmeras
iniciativas de parte das organizações do povo trabalhador europeu no que concerne à promoção
da auto-instrução e cita "as escolas de iniciativa popular, as sociedades operárias, os ateneus,
as casas do povo e toda uma gama de atividades similares que compunham um considerável
movimento de auto-instrução. Boa parte do movimento operário colocou-se nessa rede suas
esperanças de acompanhar o ritmo do progresso e melhorar sua posição social e política frente
às classes dominantes, quando não de subverter radicalmente a ordem social existente. Outra
parte - a de orientação marxista - centrou suas reivindicações em uma escola para os
trabalhadores financiada mas não gestionada pelo Estado e combinada com a incorporação dos
jovens na produção." (Fernández Enguita, 1989: 121).

9 Vejamos como Ivo Tonet (2001: 188) se pronuncia sobre esta questão: "Para nós, / ... / o
trabalho é um ato de transformação da natureza. Portanto, neste caso, a ação do sujeito se
exerce sobre uma 'matéria-prima' cuja natureza é completamente diferente da 'matéria-prima'
do ato educativo. A primeira é desprovida de subjetividade, enquanto a segunda tem na
subjetividade um dos seus momentos fundamentais. A ação educativa se exerce sobre
indivíduos conscientes e livres (quer dizer, portadores de consciência e liberdade) e não sobre
uma 'matéria-prima' inerte e passiva, regida pela lei da causalidade. O ato educativo, ao
contrário do trabalho, implica uma relação não entre um sujeito e um objeto, mas entre um
sujeito e um objeto que é ao mesmo tempo também sujeito. Trata-se, aqui, de uma ação sobre
uma 'consciência visando a induzi-Ia a agir de determinada forma'. No trabalho, se dispusermos
dos conhecimentos e das habilidades necessárias e realizarmos as ações adequadas, é certo
que, salvo a intervenção do acaso, atingiremos o objetivo desejado. No caso do ato educativo, o
mesmo conjunto de elementos está longe de garantir a consecução do objetivo, pois não
podemos prever como reagirá o educando."

10 Os pontos aqui sintetizados brevemente encontram-se elaborados nos livros "Escola e
democracia" e "Pedagogia histórico-crítica" de lavra do filósofo da educação Professor Dermeval
Saviani. O fato de aludirmos a eles de forma sintética e, sem dúvidas, incompleta, tem o
objetivo único de delimitar claramente nossa concordância com o que há de mais essencial no
pensamento pedagógico deste autor. Mas há nuanças nas suas formulações sobre a natureza e
especificidade da educação que precisam ser analisadas e criticadas com maior rigor. No nosso
entender, os elementos da crítica encontram-se presentes no próprio autor na medida em que
ele labora inicialmente com uma clara idéia de educação como atividade mediadora e quando se
propõe a desenvolver teoricamente esta questão opera uma inversão: passa a operar com o
conceito de trabalho educativo; esta inversão resultará em imprecisões teóricas, bem como na
abertura de flancos para os ataques interesseiros da parafernália ideológica interessada no fim
do sujeito e no sepultamento da idéia de emancipação humana. O diálogo crítico aqui encetado
tem a finalidade de reconduzir as coisas aos seus lugares, isto é, retomar a formulação inicial do
autor de que a educação é uma atividade social mediadora que, pela sua essência, difere do
trabalho. Trata-se, portanto, de uma crítica que incorpora o essencial do pensamento do autor e
o depura das incoerências por ventura encontradas. À luz das categorias do trabalho e da
reprodução social, a discussão da natureza e especificidade da educação pode ser enfrentada
com maior clareza. É isto que pretendemos esclarecer nesse diálogo com Saviani.

11 O Prof. Sérgio Lessa tem se dedicado à discussão da temática do trabalho material e não-
material de forma conseqüente. Num dos artigos dedicados à crítica de três dos principais
defensores da existência dessa dualidade - Negri, Lazzarato e Hardt - ele assinala: "O mundo
dos homens / .. ./ possui em Marx uma materialidade distinta da coisalidade natural, mas que de
modo algum se identifica à idealidade hegeliana. É uma materialidade que só pode se reproduzir
pela mediação dos atos singulares teleologicamente postos de indivíduos concretos
(historicamente determinados), mas é também uma materialidade que só pode se reproduzir
convertendo em pura causalidade a teleologia dos seus elementos mais singulares (os atos
singulares). Sem a teleologia dos atos singulares, não há qualquer reprodução social. Contudo,
sem a conversão dessa teleologia dos atos singulares na causalidade dos processos históricos
globais, toda reprodução social seria igualmente impossível. Afirmar que o ser social é uma
esfera ontológica distinta da natureza é o mesmo que afirmar que a diferença entre a
substância natural e a substância social está em que, nesta, a reprodução requer a mediação da
consciência, no limite sempre aquela dos indivíduos singulares, historicamente determinados.
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Isto é, no mundo dos homens, diferente do mundo natural, as idéias são ativas, exercem uma
influência material sobre o desenvolvimento da socialidade. Diferente da natureza, no ser soda
a consciência não é um mero epifenômeno."
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

SOBRE EDUCAÇÃO E LUTA DE CLASSES

No decorrer do capítulo terceiro procuramos caracterizar a atividade educativa através

da identificação da necessidade social que está na sua gênese, sua função social, sua

estrutura interna enquanto atividade finalista, seu sujeito, seu objeto, seus meios.

Pusemos em destaque que a atividade educativa tem a função de mediar a·

apropriação dos elementos da cultura genérica pelos indivíduos singulares bem como

influenciar a consciência destes no sentido de que eles desenvolvam sua práxis social

em conformidade com o que é socialmente desejado. Com isto pusemos em destaque

o caráter inerentemente ideológico da educação e, por esta via, sua necessária

vinculação com o desenrolar do conflito travado pelas classes antagônicas na

sociedade. O objetivo perseguido nas notas que compõem estas considerações finais é

precisamente este: expor, mesmo que de forma breve e ensaística, o caráter

ideológico da educação, sua vinculação com o antagonismo de classe e sua

importância em face do imperativo da transformação estrutural da sociedade. Embora

esta forma de concluir um trabalho de tese viole as normas acadêmicas, ela tem a

vantagem de oferecer o desdobramento de uma nuança que fora aventada no corpo

do texto além de suscitar hipóteses para debate e desdobramentos futuros por parte

deste autor e do seus leitores.

1. Educação como atividade inerentemente ideológica

A caracterização da dinâmica reprodutiva da sociedade encetada por Gyõrg

Lukács, bem como suas breves apreciações sobre a educação e a concepção de

educação de Leontiev fornecem as bases para a superação de um dilema que marca a

teoria e a prática dos educadores comprometidos com a emancipação humana. Trata-

se da pergunta referente à função conservadora ou revolucionária da educação no

âmbito da reprodução social. O primeiro ponto que aqui se pode aludir como base

para a colocação adequada deste problema diz respeito ao conceito de reprodução

social. Ao contrário do que se convencionou na teoria educacional brasileira, a

continuidade no interior da reprodução social constitui uma unidade contraditória do

conservar e do prosseguir adiante, da manutenção do já adquirido e da criação de

novas circunstâncias, forças, relações. Dessa forma, conservação e mudança

constituem dimensões igualmente reais que se interpenetram na dinâmica reprodutiva



da sociedade. Noutras palavras, o continuum social tem como momento resolutivo a

dialética da apropriação do já existente e da objetivação que transforma o quadro

existente impulsionando-o para outro patamar;'

Como pudemos demonstrar no curso do segundo capítulo, a continuidade

social constitui uma relação reflexiva entre dois pólos que, na sua heterogeneidade

insuperável, se necessitam e se medeiam um através do outro: a esfera da

generidade e a da individualidade. A condição de possibilidade da objetivação dos atos

singulares e, portanto da formação e desenvolvimento da individualidade, é dada pela

generidade; porquanto, o indivíduo edifica-se como ser humano enquanto reproduz.

em si as forças, faculdades, normas de conduta etc. - a humanidade! - produzidas

socialmente. Esta reprodução do já existente se processa no curso da atividade

objetivadora dos indivíduos, no trabalho e nas demais atividades sociais que ele

desenvolve. Por este motivo, enquanto se apropria da generidade o homem também a

produz, haja vista que são exatamente as sínteses sociais formadas pelas atividades

dos indivíduos que fundam as forças genéricas. Desta forma, a relação entre a

generidade e a individualidade é de determinação reflexiva, tendo a esfera genérica

como momento predominante. Todavia, é sempre necessário lembrar que esta relação

não trata de um mecanismo pelo qual o indivíduo copia passivamente o gênero, nem

tampouco do fato ilusório de que o indivíduo se faz a si mesmo independente de

condicionamentos externos.

Em face disto, a tese aqui defendida de que a educação é uma atividade

social que medeia a apropriação ou reprodução, pelos indivíduos, da experiência

humana acumulada não significa, in Iimine, que ela tenha uma função essencialmente

negativa no processo de emancipação humana. Dito de outra forma, o fato da

educação ter sua função ontológica vinculada à reprodução de elementos que já fazem

parte da experiência genérica não quer dizer que ela atue sempre e necessariamente

reforçando o que já existe e repelindo tudo que há de novo. Em verdade, como

assegurou Lukács, "Na educação dos homens 1..,/ o essencial consiste em torná-tos

aptos a reagir adequadamente a eventos e situações imprevisíveis, novas, que se

apresentarão mais tarde nas suas vidas." (1981: 152). Deve-se compreender que a

apropriação da experiência passada pelo indivíduo é uma condição de possibilidade da

sua atividade como integrante da SOciedadehumana. Não é possível que ele articule

respostas ativas, sejam elas voltadas para a conservação ou para a mudança, frente

aos desafios colocados no presente sem que assimile a experiência elaborada e

acumulada socialmente. Portanto, o fato da educação mediar a apropriação pelo

indivíduo de elementos sedimentados no plano genériCOtorna patente, antes de tudo,

seu caráter universal no âmbito da evolução histórica do ser social. Com efeito, é
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impossível pensar a continuidade social, em quaisquer circunstâncias históricas, sem

aquele complexo de atividades voltado para a transmissão/assimilação da experiência

sócio-histórica. Tomada nessa acepção, a educação engloba todo o processo de

formação do homem e, por este motivo, a própria transformação da sociedade, uma

vez que é ao mesmo tempo transformação do homem singular, tem de tomar a forma

de uma mudança estrutural dos próprios fins educacionais.

O segundo aspecto que temos a considerar trata da natureza ideológica da

atividade educativa. Com efeito, no conjunto dos elementos genéricos reclamados de

cada homem estão embutidos valores, normas de conduta social, concepções de

mundo que foram elaborados socialmente e que fornecem a base ideal a partir da qual

os indivíduos compreendem e julgam o mundo e nele se inserem ativamente. Quer-se

dizer que estas concepções, valores, normas de conduta, produzidos na práxis social

dos homens e veiculados pela educação, formam o pano de fundo que orienta as

decisões dos indivíduos na sua práxis social. Como tais, estes elementos tomam parte

daquilo que Lukács chamou de ideologia no sentido amplo, "aquela forma de

elaboração ideal da realidade que serve para tornar a práxls social dos homens

consciente e operativa", que, portanto, é inerente a toda forma de vida social. (Lukács

apud Vaisman, 1989: 418). Logo se vê que o filósofo húngaro labora com uma

concepção de ideologia que contrasta claramente com aquela a que estamos

acostumados, que identifica ideologia com falsa ideação. Para ele "a correção ou a

falsidade não bastam para fazer de uma opinião uma ideologia." (Idem., 420).

Consequentemente, argumenta Vaisman, "um pensamento qualquer, certo ou errado,

não importa, só se torna ideologia quando vem a desempenhar uma precisa função

social", isto é, quando exerce a função de "veículo de conscientização e prévia-ideação

da prática social dos homens." (Vaisman, 1989: 420;421). Desta forma, mesmo nas

sociedades primitivas a ideologia em sentido amplo opera "sob a forma de 'modos de

agir universalmente reconhecidos para regular a cooperação e as expressões de vida a

ela associadas"'. (Idem., 419). Na medida em que a educação se situa neste espaço

de mediação entre a norma, os valores, a concepção de homem/sociedade elaborada

socialmente e consciência ou os atos dos indivíduos, ela é, por natureza, uma

atividade inerentemente ideológica. O que não quer dizer, a priori, uma atividade

voltada para a disseminação de falsas idéias, embora também possa fazê-to,

A concepção lukácsiana segundo a qual a "essência [da educação] consiste

em influenciar os homens a fim de que, frente às novas alternativas da vida, reajam

do modo socialmente desejado" (1981: 153), refere-se precisamente à natureza

ideológica da atividade educativa. Todo ato educativo traz em si uma concepção de

homem e de sociedade e, portanto, procura influenciar a conduta dos educandos
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segundo esta concepção. Como 'elaboração ideal' da realidade ou uma produção que

emana das relações sociais, a ideologia não pode ser senão uma forma de expressão,

no plano das idéias, daquilo que está na sua gênese: a concreta forma de ser da

sociedade. Na medida em que "o produzido é determinado pela sua produção, o que

significa que o ser da ideologia é determinado pela sua produção" social (Vaisman,

1989: 418), então toda formação social particular elabora um determinado conjunto

de idéias, valores, concepções que expressam e legitimam idealmente as relações

econômico-sociais que a sustêm. Dado que a educação é uma mediação pela qual

estas concepções, valores, idéias - a ideologia ampla -, se reproduz na

subjetividade, isto indica que a atividade educativa tem uma função essencialmente

mantenedora na dinâmica da totalidade social. Dito de outro modo, não é possível

pensar uma educação descolada das relações sociais concretamente operantes,

porque é daí, da dinâmica das relações econômico-sociais, que ela recebe e processa

os conteúdos, os valores, as normas de conduta, as concepções de mundo - a

ideologia no sentido amplo - que compõem sua matéria. Neste exato sentido,

podemos aquiescer a tese de Ivo Tonet segundo a qual a educação tem uma função

ontologicamente conservadora ao deter-se predominantemente na assimilação daquilo

que já foi produzido socialmente e, acrescentamos, ao operar como um cimento da

concepção de mundo socialmente predomínante."

o terceiro aspecto que devemos elucidar concerne ao fato que a divisão social

do trabalho implica no surgimento de classes sociais e com estas ocorre uma clivagem

entre os indivíduos: de um lado colocam-se aqueles que desfrutam da riqueza

material e espiritual e do outro lado aqueles que, sendo os produtores imediatos do

conteúdo material da riqueza, são expropriados dela como da cultura intelectual. Com

efeito, o processo de individuação do homem passa a ser mediado pelas leis objetivas

que presidem a classe à qual pertence: de um lado encontram-se os que se apropriam

do excedente econômico e por isso podem (e têm de) dedicar-se ao cultivo do espírito

e, do outro, grandes levas de trabalhadores que, não sendo os proprietários dos meios

de produção, precisam vender sua força de trabalho como meio de vida e, por isto,

sua vida transforma-se em trabalho. Esta clivagem, uma vez que se reproduz no curso

do tempo, dá origem a um antagonismo estrutural de forma que cada classe expressa

em relação à outra contornos bem precisos e uma legalidade própria. Agora, os

indivíduos se reproduzem, antes de tudo, como integrantes de uma classe e somente

pela mediação desta adentram a generidade, já que a classe determina concretamente

as condições objetivas de reprodução individual. Noutras palavras, a apropriação pelos

indivíduos da riqueza produzida pelo gênero - o fato de minha vida, minha

131



individuação - é, agora, determinada não apenas pelo grau de desenvolvimento das

forças genéricas, mas fundamentalmente pela condição de classe dos mesmos.

Ora, esta clivagem estrutural tem de ser conscientizada pelos indivíduos na

medida em que constitui uma ocorrência de ordem objetiva que, antes de tudo,

determina suas próprias vidas. Bem entendida esta tese no sentido de que é a classe

que põe as condições mais gerais de reprodução individual, vale dizer é ela que

delimita concretamente o campo das perguntas e respostas possíveis no plano

individual. Esta condição social tem de se expressar no plano da consciência. Na

medida em que se trata de uma condição estruturalmente antagônica em que o ser.

social cindiu-se em graus de ser particulares, sua expressão no plano da consciência

só pode engendrar-se sob a forma de concepções, valores etc. também opostos.

Quer-se dizer que as concepções, os valores, as normas de conduta remetem, agora

como antes, às relações concretas tecidas na produção econômica e na vida social.

Porém, à proporção que estas relações expressam agora posições e interesses

disjuntivos, opostos, a sua elaboração ideal também se dará sob a forma de

concepções e valores disjuntivos ou opostos. Estamos, aqui, diante do fato social que

dá origem à ideologia no sentido restrito. Nesta acepção, a "ideologia é instrumento

de conscientização e de luta social que caracteriza 1..,/ aquelas sociedades divididas

em classes sociais antagônicas, que por meio da ideologia conscientizam e enfrentam

conflitos derivados de seus interesses contrapostos;" (Vaisman, 1989: 420). Até que

ponto este antagonismo estrutural e as ideologias conflitantes que nele se fundam

interferem na educação é algo que precisamos delimitar. Este é o quarto elemento a

ser tratado nestas breves notas.

2. Antagonismo de classe e educação

O antagonismo estrutural se faz presente na educação de duas formas.

Primeira, ele determina com o peso de uma lei social o lugar que os indivíduos

ocupam no gradiente da divisão social do trabalho e, por esta via, seu acesso à

educação. Como fizemos notar no segundo capítulo, o caráter social do trabalho põe

em vida a produção de excedentes econômicos e, por esta via, engendra a premissa

material sobre a qual pode erguer-se uma separação entre o momento ideal e o

prático-operativo que compõem o trabalho; em função disto uma parcela de indivíduos

pode dedicar-se exclusivamente às atividades espirituais na medida em que outras

camadas da população são confinadas, com exclusividade, à produção da riqueza

material e, portanto, respondem pela criação dos excedentes econômicos que

sustentam toda a sociedade. As classes sociais se erguem precisamente sobre a base

desta separação entre os que produzem e os que se apropriam do excedente
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econômico, entre os que são confinados ao trabalho material e os que se dedicam ao

trabalho espiritual; e elas só podem continuar existindo no curso do tempo, se estas

condições estruturais dadas pela divisão do trabalho se mantiverem e reproduzirem no

fluxo da história.

A reprodução deste estado de coisas implica que a massa de conhecimentos,

habilidades, comportamentos reclamada pela sociedade de cada indivíduo particular,

no que pese manter um limite mínimo comum a todos, se processa agora de forma

muito segmentada. Noutras palavras, o lugar ocupado pelos indivíduos no gradiente

da divisão do trabalho condiciona o grau de cultura a que eles devem ter acesso, tanto

em termos quantitativos como qualitativos. Desta forma, se as exigências colocadas

às massas trabalhadoras em termos de domínio da cultura intelectual mudam em

quantidade e qualidade em função do desenvolvimento da indústria e da luta de

classes, também é fato que, mantida a forma de metabolismo classista, estas

mudanças têm que se mover nos estritos limites estruturais da própria divisão do

trabalho. Isto quer dizer que, em se mantendo a estrutura hierárquica da divisão do

trabalho e a propriedade privada, os avanços auferidos pelos trabalhadores não

podem resultar em igualdade de acesso à cultura intelectual na medida em que têm

de reproduzir aquela estrutura fundamental. Portanto, o lugar que os indivíduos

ocupam na estrutura da divisão social do trabalho condiciona seu grau de acesso à

cultura material e espiritual produzida socialmente. Com efeito, os trabalhadores que

respondem pela produção do conteúdo material da riqueza e que, por esta via,

colocam as premissas materiais do desenvolvimento do espírito, são os mesmos que,

na dinâmica reprodutiva das sociedades classistas, têm suas condições materiais e

espirituais de vida rebaixadas em comparação com o que é social e historicamente

possível. E esta é mesma uma condição do gozo material e espiritual do lado daqueles

que ocupam posições superiores na divisão estrutural do trabalho e no seio da classe

dominante.

o acesso dos trabalhadores aos conteúdos da cultura espiritual não é uma

variável que dependa, a priori, do funcionamento eficaz de alguma instituição de

fomento e disseminação destes bens. Trata-se, antes, de uma determinação

engendrada pela própria forma de cooperação social baseada na divisão hierárquica do

trabalho e na clivagem de classe. Destarte, do ponto de vista mais geral, o acesso dos

trabalhadores à cultura nas sociedades classistas é uma função do desenrolar prático

da luta que eles travam na sociedade com a classe dominante. A história do

desenvolvimento capitalista no Século XX tem muito a nos mostrar sobre isto. Com

efeito, no período que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos

1970, os trabalhadores dos países de capitalismo central tiveram suas condições de
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vida melhoradas na esteira do padrão de acumulação fordista/keynesino precisamente

porque a conjuntura favoreceu o florescimento e fortalecimento das suas organizações

coletivas. Ao contrário disto, nos anos que se arrastam daquela década até os dias

atuais a classe dominante tem conseguido articular suas forças e formas de controle e

imposto sobre os trabalhadores um rebaixamento vertiginoso das suas condições

materiais e morais de existência, destroçando algumas conquistas que inclusive

haviam sido seladas juridicamente. O que está em curso, através do novo

ordenamento do capital mundial, que tem empurrado as organizações do trabalho

para a retranca no mundo inteiro, é um franco processo de regressão das conquistas

passadas e possíveis do trabalho, não apenas em termos de rebaixamento do salário

direto e aumento da jornada de trabalho, mas principalmente no que concerne aos

direitos no campo da cultura espiritual.

Nesse sentido, a luta que a classe trabalhadora trava com a burguesia

constitui o momento resolutivo em que se decide o grau de participação, em termos

quantitativos e qualitativos, dos trabalhadores na riqueza genérica.

Conseqüentemente, o pleno acesso de todos à generidade é algo que se inscreve no

horizonte da revolução do trabalho; vale dizer, trata-se de uma empreitada que se

forja no fragor da luta do trabalho contra o capital e sua realização mais completa

pressupõe a instauração da sociedade dos livres produtores associados. Isto significa

que a socialização da riqueza espiritual do gênero supõe a socialização da riqueza

material e vice-versa, tendo ambas por fundamento a generalização do trabalho e a

superação da divisão hierárquica do mesmo. São estas as condições estruturais da

liberação de tempo disponível para o livre cultivo do corpo e do espírito como um fim

em si mesmo.

Desta forma, as instituições educacionais não podem, por si mesmas, reverter

a clivagem incrustada na ossatura da sociedade e substanciada na divisão hierárquica

do trabalho e na divisão de classe. Pelo contrário, o que faz a escola é reproduzir estas

clivagens internamente: às frações de classe que ocupam lugar superior na divisão do

trabalho e à classe dominante destina-se um sistema de ensino quantitativa e

qualitativamente superior àquele destinado às grandes massas trabalhadoras. Mas isto

nem de longe significa que esta instituição não desperta o interesse dos

trabalhadores. Pelo contrário, como argumentamos no último capítulo, as

organizações do trabalho aprenderam muito cedo que a posição subordinada da classe

na estrutura da produção econômica se expressa e se apoia na subordinação no plano

da cultura intelectual. Por isto, lutar por melhores condições de vida passou a

significar, desde cedo, a incorporação de reivindicações no campo da disseminação da

cultura intelectual, dentre estas reivindicações o acesso à escola é uma das principais.
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E não foi por outro motivo senão pela pressão exercida pelos organismos coletivos dos

trabalhadores sobre o capital e o Estado que, nos países de capitalismo clássico, se

universalizou o nível elementar e fez-se grandes progressos no nível médio de ensino

já na passagem do Século XIX ao Século XX. Por isso, insistimos: o acesso das massas

à cultura intelectual é uma função da luta de classes; por conseguinte, a verdadeira

universalização da escola e a transformação desta num espaço livre das clivagens que

reproduz sob o regime do capital, é uma possibilidade que se inscreve no horizonte da

revolução do trabalho. Postular a universalidade da educação escolar só pode ter

algum sentido se se articula a sua possibilidade ao firme propósito de superação da

estrutura econômico-social vigente pela revolução socialista e comunista.

o segundo aspecto que temos de analisar diz respeito ao conjunto de

concepções, valores, normas de conduta que expressam e cimentam no plano

espiritual o antagonismo de classes e como ele interfere na educação. Nesse sentido,

é mister notar que se já nos seus primórdios a cooperação social implicava em formas

de expressão ideal cuja função era regular o modo de agir dos indivíduos, quando esta

cooperação se complexifica e assume a forma da divisão hierárquica do trabalho, a

ideologia tem que laborar muito mais fortemente de modo que garanta, em conjunto

com o uso da força, a continuidade das relações sociais potencialmente explosivas

assim estabelecidas. Dito de outra forma, não é possível que a reprodução social

baseada na divisão hierárquica do trabalho e no antagonismo de classe tenha

continuidade sem que se engendre uma concepção abrangente da sociedade que

expresse e legitime este estado de coisas no plano espiritual. Ao expressar a

positividade da forma de ser social imediatamente posta, esta concepção assume ares

de universalidade, ou seja, ela aparece como algo que paira acima das clivagens de

classes e representa o interesse geral de toda a sociedade. Entretanto, o que faz é

aquiescer as desigualdades incrustadas na estrutura econômico-social, instando os

indivíduos a assumirem seus postos no gradiente da divisão do trabalho e na estrutura

de comando necessariamente hierárquica como fosse algo natural e irremediável. Por

esta via, a concepção abrangente que positiva as relações hierárquicas assim

constituídas constitui uma ideologia que se vincula aos interesses da classe que

desfruta de posição afirmativa no interior do antagonismo estrutural, a classe que

domina materialmente. Marx e Engels referiram-se à relação necessária entre o

domínio material e espiritual nas sociedades classistas da seguinte forma:

As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em cada época, as idéias
dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é,
ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua
disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios
de produção espiritual, o que faz com que a ela sejam submetidas, ao mesmo
tempo e em média, as idéias daqueles aos quais faltam os meios de produção
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espiritual. As idéias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das
relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas
como idéias; portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe
dominante; portanto, as idéias de sua dominação. (1993: 72).

A educação no sentido mais amplo, como o conjunto de ações voltadas para a

transmissão/assimilação da massa de conhecimentos, habilidades, valores, normas de

conduta social, reclamada de cada indivíduo pela sociedade, constitui uma mediação

fundamental pela qual a ideologia dominante é reproduzida subjetivamente. Primeiro

porque, como argumentamos atrás, ela reproduz internamente a lei social segundo a

qual 'a classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, ao

mesmo tempo, dos meios de produção espiritual'. Através da educação se dissemlna :

uma base comum da cultura espiritual, sem a qual o tecido social e o modo de

produção moderno não poderiam sobreviver; mas é também através dela que se

processa a reprodução da alta cultura no seio das camadas sociais privilegiadas,

enquanto se excluem as massas trabalhadoras desses bens culturais. Por via desta

dualidade, a educação reflete e reproduz as desigualdades postas em vida pela divisão

hierárquica do trabalho e pela separação da sociedade em classes antagônicas.

Em segundo lugar, no bojo dos conteúdos genéricos veiculados no processo

educativo se incluem as concepções, os valores, as normas de conduta que expressam

as relações sociais predominantes - a ideologia dominante da época histórica. Assim,

a educação constitui uma mediação pela qual as idéias e valores vinculados aos

interesses dominantes submetem a si as idéias das classes que não dispõem dos

meios de produção materiais e espirituais. Conseqüentemente, aquela função

ontológica da educação que "consiste em influenciar os homens a fim de que, frente

às novas alternativas da vida, reajam do modo socialmente desejado" é, aqui,

recoberta pela ideologia que domina a época histórica; e isto significa que o processo

educativo veicula os elementos universais da cultura humana articulando-os às idéias

e valores que expressam e legitimam as relações sociais dominantes, com o que induz

as escolhas dos indivíduos para uma atitude afirmativa frente aos imperativos da

ordem social vigente. Em texto recente, István Mészáros se pronuncia sobre esta

questão afirmando:

Aqui a questão crucial, sob a regra do capital, é assegurar a adoção por cada
indivíduo das aspirações reprodutivas objetivamente possíveis da sociedade
como "o seu próprio objetivo". Por outras palavras, num sentido
verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se de uma questão de
"interiorização" pelos indivíduos / .../ da legitimidade do posto que Ihes foi
atribuído na hierarquia social, juntamente com as suas "próprias" expectativas e
as formas de conduta "certas" mais ou menos explicitamente estipuladas nessa
base. (2004n).

Compreende-se desta forma que a ideologia dominante, enquanto elaboração

ideal da positividade das relações sociais vigentes, constitui o pano de fundo que
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orienta e preside as finalidades da educação no sentido amplo do termo. Com efeito,

enquanto expressa positivamente a realidade presente, ela estipula, ao mesmo tempo,

o critério de validade das ações individuais segundo os parâmetros dominantes. São

estes critérios e parâmetros que devem ser interiorizados pelos indivíduos e

reproduzidos ativamente na sua práxis social. Sem esta interiorização não poderia

haver continuidade das relações sociais prevalecentes, haja vista que estas se movem

sob o perigo de irrupções explosivas. Esta apropriação ou interiorização é mediada,

em todas as sociedades e em todos os domínios da ação humana, pela educação no

largo sentido do termo. Por este motivo, a dinâmica do complexo educativo é

informada predominantemente pela ideologia que detém hegemonia no interior do .

conflito estrutural que se desenrola na sociedade.

Entretanto, é preciso lembrar que a ideologia dominante desfruta deste

estatuto precisamente porque consegue subjugar as outras formas ideológicas (formas

de contra-consciência) dimanadas do antagonismo estrutural. Somente no âmbito

desta relação ela se afirma como dominante, o que significa que seu domínio é

relativo. Uma vez que as formas de contra-consciência emergem e operam no conflito

estrutural com a mesma necessidade com que a ideologia dominante impõe seus

parâmetros sobre a totalidade social, o domínio ideológico assim engendrado jamais

pode ser absoluto. Quer-se dizer que da mesma forma que o ser da classe dominante

implica na elaboração de um conjunto de idéias e valores que expressam e legitimam

a posição desfrutada por esta classe no interior do antagonismo estrutural, também o

ser das classes dominadas tende a se expressar espiritualmente, engendrando por

esta via formas de ideologias que se contrapõem àquela dominante, mantendo uma

postura negativa frente ao status quo vigente.

Aqui não é o lugar para mostrar o curso do desenvolvimento das formas de

contra-consciência desde que a sociedade cindiu-se em classes antagônicas até o

momento atual em que este antagonismo depurou-se e agora expressa-se

abertamente sob a forma da luta entre as classes fundamentais, a burguesia e o

proletariado. Interessa apenas assinalar que a posição estruturalmente subordinada

ocupada pelos trabalhadores implica que se engendrem concepções e valores que

contrapõem o domínio ideológico da classe que domina materialmente; tais

concepções e valores têm encontrado, há muito tempo, nas formas artísticas e

literárias, nas doutrinas políticas e filosóficas, na teoria científica e nos movimentos

políticos contestórios suas formas de expressão social. Por estes meios, disputam com

a ideologia dominante a hegemonia no seio do conflito social e criam a oportunidade

de que os indivíduos desenvolvam uma consciência e uma conduta críticas em face

das relações prevalecentes. Desta forma, o domínio das formas de consciência que
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expressam a positividade do antagonismo estrutural jamais pode ser absoluto. Ainda

que as instituições e agências de promoção e disseminação da cultura intelectual se

coloquem ao serviço da ideologia dominante, não é possível eliminar as formas de

contra-consciência porque estas se engendram e sustentam na mesma base material

que dá sustentáculo à ideologia dominante: o antagonismo de classes. Donde, no

curso de sua práxis social os indivíduos sempre se defrontam com circunstâncias

materiais e espirituais que Ihes permitem, e às vezes Ihes exigem, um posicionamento

negativo em face da estrutura hierárquica de comando e dos valores espirituais que a

legitimam.

A educação, tomada no seu sentido mais amplo, como aquela que se

desenvolve na práxis social dos indivíduos, é transvasada pelo conflito social tanto nos

aspectos materiais como espirituais, sob hegemonia da ideologia dominante. Por isto

mesmo seu caráter conservador deve ser entendido no sentido de que suas finalidades

são informadas predominantemente pela ideologia que domina a época histórica;

jamais deve significar que ela seja um invólucro à prova de toda orientação ideológica

que mira para a ruptura com o quadro societário dominante. Esta forma de colocar o

problema apenas realça a determinação social da educação e, por esta via, assinala

que o chamado 'sistema de interiorização' a que Mészáros faz alusão muda de forma e

conteúdo conforme mudam a correlação de forças mutuamente contrapostas que se

enfrentam na sociedade. Mais que isto, a direção tomada pela educação deve ter

resultados muito significativos no próprio desenrolar do conflito social futuro.

Porquanto, os fins educacionais só podem ser entendidos no contexto do

enfrentamento entre as forças materiais antagônicas, cada uma das quais elabora

"conjuntos de valores e estratégias rivais que visam ao controle do metabolismo social

sob todos os seus principais aspectos." (Mészáros, 1996: 22). Em poucas palavras, o

que define as finalidades da ação educativa é precisamente as circunstâncias em que

se processa e a direção que toma o confronto entre as classes fundamentais. Mesmo

no interior dos parâmetros sócio-estruturais da sociedade regida pelo capital, a maior

ou menor presença das formas de contra-consciência no campo educativo, bem como

a forma de operar da ideologia dominante dentro deste campo, é uma função da

correlação de forças estabelecida no conflito entre as forças fundamentais da

sociedade.

Por seu turno, a educação formal, enquanto subsistema da educação no

sentido amplo, não pode fugir à hegemonia da ideologia dominante. Em verdade, dado

o seu caráter de sistema legalmente instituído, os imperativos da ideologia dominante

operam de forma ainda mais marcante e decisiva no seu interior. Desta forma, quando

a questão decisiva é assegurar que os indivíduos assumam para si os imperativos da

138



ordem social dominante - esta mesma profundamente dilacerada por clivagens e

iniqüidades potencialmente explosivas -, a educação formal é convocada a cumprir

funções nada desprezíveis como instituição geradora de consensos e atitudes

conformistas. Para tal, e a depender das circunstâncias mais amplas do conflito social,

lança mão de ardis que vão desde a disseminação de campanhas pela paz e pela

tolerância, enquanto sequer toca nos condicionantes econômicos, sociais e políticos

responsáveis pelo dilaceramento da vida social; passam pela desqualificação da escola

das massas trabalhadoras sob o argumento artificioso das "novas pedagogias" que

centram sua atenção no indivíduo abstrato, na mônada isolada, em detrimento do

ensino de conteúdos universais, estes mesmos vistos com muita desconfiança em .

função de uma sua suposta ligação intra-uterina com o autoritarismo; se necessário, o

sistema formal de ensino requisita, sem nenhuma cerimônia, os préstimos dos

falsificadores da história de modo que os fatos sejam apresentados aos estudantes da

forma mais deturpada possível, ou então sejam ensinados como uma coleção de fatos

mortos, ou ainda como resultado das peripécias de alguns heróis, quase todos ilustres

figuras da classe dominante da época. E se se trata do presente, aí então, em todos

os domínios e graus, as exortações conciliadoras soam quase em uníssono e em

cadência rítmica, como é o caso da hoje propalada formação para a empregabilidade e

para a cidadania - discurso que se engendra na trama de um sistema econômico

incapaz de gerar postos de trabalho e a participação substantiva dos indivíduos nas

funções de controle, expõe-se nas plataformas políticas inclusive da esquerda, salta

para dentro das diretrizes curriculares do ensino básico, dá o tom dos panfletos e

'textos para discussão' distribuídos pelas secretarias de estado nas antigas

'reciclagens' agora apelidadas de 'vivências', fornece o material e a motivação para a

realização de pomposos seminários e simpósios na área educacional e arrebata somas

vultosas de recursos para financiar pesquisas sobre a temática.

Em todos os casos, o que está em jogo é, por um lado, a desqualificação da

escola das massas trabalhadoras, sintoma desagradável da crise estrutural que

abrange todo o sistema sócio-metabólico do capital. Na medida em que este sistema

só pode funcionar adequadamente enquanto impõe seus propósitos a todas as funções

vitais da sociedade, é de se esperar que as reformas pontuais auferidas a duras penas

pelos trabalhadores, por exemplo a universalização da escola nos países centrais,

tenham que ser alteradas logo que se mostrem disfuncionais para o objetivo supremo,

a maximização de lucros. Não por outro motivo uma série de conquistas dos

trabalhadores no campo da cultura espiritual agora tornou-se alvo de franco-

atiradores, capitalistas devotados ou seus capatazes requisitados no campo da

esquerda, que atuam em defesa da ordem social estabelecida. Dada a impossibilidade
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de total transferência destes serviços para o âmbito privado, em virtude dos riscos

políticos aí envolvidos, as táticas têm variado desde a desqualificação do serviço

prestado até a re-articulação de um insidioso processo de inculcação de valores

essencialmente conformistas; eis o outro lado da questão. Este é o caso da articulação

de elementos do irracionalismo com a teoria e a prática pedagógica contemporâneas.

Assim, em nome do respeito à diferença o que se tem professado e processado no

ideário e rituais pedagógicos ultimamente é o culto do individualismo, através da

indução de comportamentos baseados na indiferença para com os problemas dos

outros, enquanto se cultiva animadamente a idéia do salve-se quem puder. Portanto,

a educação formal tem-se mostrado passível de adaptações mais ou menos rápidas e .

profundas de acordo com os imperativos da ordem sócio-metabólica do capital. Por

isto Mészáros advoga que uma de suas funções fundamentais nas sociedades atuais

tem sido a de "produzir tanta conformidade ou 'consenso' quanto for capaz a partir de

dentro e através dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente

sancionados." (2004n).

Entretanto, também neste campo, o círculo de domínio da ideologia

dominante não é fechado. Porquanto, os sujeitos da educação formal - os professores

e alunos - são sujeitos concretamente situados num dos pólos fundamentais do

antagonismo estrutural. Como tais, se inserem de forma ativa ou mais ou menos

resignada no cerne do conflito social e, por isto, são chamados a se pronunciar, em

cada ato, sobre os imperativos que a ordem dominante Ihes coloca. Os parâmetros

para suas escolhas, como dissemos, são predominantemente entornados pela

ideologia dominante, sem que isto signifique, um só instante, a ausência de

parâmetros contrapostos. Em verdade, na sua práxls social - na sua educação no

sentido amplo - surge sempre a possibilidade, às vezes a necessidade, de que

professores e estudantes se coloquem velada ou abertamente a favor das formas de

contra-consciência socialmente operantes. Este seu enraizamento concreto, vale dizer

aquilo que o indivíduo assimilou no curso de sua vida fora da escola, se faz presente

nas suas atitudes como aluno ou professor no decorrer dos rituais escolares.

Dependendo da conjuntura do conflito social, da forma como a ideologia dominante

opera para subjugar as formas de contra-consciência no interior deste conflito, vale

dizer do grau de avanço objetivo e subjetivo das forças emancipatórias na sociedade,

a educação escolar pode abrir-se mais à crítica ou, pelo contrário, recrudescer o poder

da ideologia dominante.

Em linha de princípio, portanto, podemos afirmar que a ideologia dominante

na sociedade exerce decisiva influência na forma de ser da educação formal, mas não

pode blindá-Ia à influência das ideologias emancipatórias. Pois, mesmo nesse recanto
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institucional, o conflito social atua selando e arrebentando portas, obstaculizando ou

impulsionando o florescimento da crítica social. Se, em face do domínio

estruturalmente estabelecido, esperar que a educação formal se volte como instituição

para a contestação do poder assim estruturado é apostar num milagre monumental,

como quer Mészáros, não menos verdade é que, como sabe Ivo Tonet, do ponto de

vista das práticas que se desenrolam no interior das escolas há sempre a possibilidade

de articulação dos conteúdos escolares com uma orientação ideológica que mira para

a ruptura do status quo estabelecido." Aquilo que os professores e estudantes colhem

e incorporam na sua práxis social é, de algum modo, reproduzido nas suas práticas

dentro da escola.

Neste sentido, se podemos invocar a determinação social da educação formal

em favor da tese de que esta é orientada para a criação de atitudes conformistas,

também podemos invocar a mesma tese para argumentar que o conflito social se faz

presente no seu interior. Com efeito, o quadro societal não se define em termos

estáticos, mas dinâmicos; para ser mais preciso, sua dinâmica repousa sobre o

antagonismo entre capital e trabalho. Assim, a determinação social da educação

formal só pode ser entendida no sentido do quanto e do como o confronto das

perspectivas que disputam o controle do metabolismo social interfere na forma e

conteúdos escolares. Por tudo que dissemos, resta óbvio que o pólo regente deste

conflito é o capital que, como relação social predominante, tem de dominar também

no plano das idéias. As instituições formais de educação constituem espaço

privilegiado de propagação da ideologia dominante e de indução de condutas

conformistas. Mas isto nem de longe deve ser entendido no sentido de que é

impossível o desenvolvimento de qualquer crítica no âmbito destas instituições. É de

todos conhecida a forma como as mudanças bruscas no poder político dominante na

história recente da América Latina exigiu a re-articulação do controle das instituições

educacionais pelo poder dominante através da força das armas, quando se queimaram

bibliotecas, prolblrarn-se determinadas matérias de serem lecionadas, prenderam-se

professores e estudantes ou fizeram-nos desaparecer. As escolas e universidades,

naqueles momentos nodais do conflito social, tinham se tornado uma trincheira das

ideologias que contrastavam com o poder dominante. Isto prova a tese de que a

estrutura de poder estabelecida não tolera dissonâncias no seio de suas instituições, e

para garantir seus desígnios lança mão da força quando a função de hegemonia

revela-se insuficiente; mas também prova que este controle não é absoluto, sendo

sempre possível que as formas de contra-consciência se reproduzam nos ambientes e

rituais das instituições educacionais.
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Colocado desta forma o problema da função inerentemente ideológica da

educação e como ela é recoberta pelo antagonismo de classes, é hora de concluir

assentando algumas teses que nos parecem fundamentais para os que lidamos com a

educação escolar na perspectiva emancipatória. Este é o quinto e último ponto destas

notas conclusivas.

3. Educação e transformação social

A linha de argumentação até aqui desenvolvida nos permite compreender que

a educação não é o momento predominante no desencadear das transformações

sociais, nem tampouco é um fator que se mantém inerte neste processo sendo

convocado apenas post festum para colher os frutos da revolução e dar seu contributo

para a construção da sociedade e do homem emancipados. Em verdade, as

transformações sociais na perspectiva da emancipação humana não podem ser

pontuais; elas têm de abarcar a totalidade das funções vitais da sociedade,

envolvendo desde a produção econômica à produção e disseminação da cultura

espiritual, arrancando-as das formas alienadas de apropriação e controle do capital e

submetendo-as ao controle consciente dos produtores livremente associados. A

educação, enquanto função essencial da sociedade humana, no sentido amplo e

restrito, constitui um momento determinado, mas muito ativo, de todo esse processo

de transformações estruturais.

Com efeito, uma transformação desta envergadura só pode ser posta em

processo pela práxis revolucionária dos sujeitos que personificam o trabalho; uma vez

que é o trabalho o antagonista estrutural da forma capital, a classe que o encarna é o

agente estruturalmente capaz - e obrigado! - de revolucionar toda a estrutura

hierárquica no interior da qual se posiciona subordinadamente. Esta práxis tem de

tomar a forma inicial de uma ação política predominantemente negativa no sentido de

que a classe revolucionária tem de constituir uma forma de poder que rompa com o

elo econômico reificado e as suas formas de controle igualmente reificadas. Sem este

rompimento não é possível dar um passo à frente na direção da emancipação humana.

De fato, nesta etapa a práxis revolucionária só pode assumir um caráter

inerentemente negativo, pois trata-se de arregimentar todas as energias no sentido de

destruir os imperativos da ordem do capital estruturalmente estabelecidos, como a

propriedade privada e a estrutura de poder a ela concernente: o Estado burguês.

Todavia, mesmo esta tarefa só pode ter êxito se for orientada por um projeto

alternativo de sociabilidade. O alvo a ser atingido, a sociedade emancipada, constitui o

norte positivo da ação revolucionária mesmo na sua fase inerentemente negativa e
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ainda mais nas complexas tarefas postas após a conquista do poder político. Pois o

que está em jogo no momento posterior à tomada do poder político e à destruição da

propriedade privada é a necessidade de revolucionar, de cima abaixo, as relações

hierárquicas e o conjunto de valores alienantes necessariamente herdados da

sociedade anterior, sem o que os imperativos do capital continuam subjazendo o

metabolismo social e devem cobrar seu preço, mais cedo ou mais tarde, como a

história das sociedades pós-revolucionárias testemunha."

Ora, não é possível que se engendre uma práxis revolucionária que articule as

tarefas imediatas e globais num único e mesmo movimento sem que se ponha em.

operação um amplo processo educativo no interior das organizações dos

trabalhadores. O conhecimento mais aproximado do sócio-metabolismo do capital e

das particularidades que assume em cada país ou região do mundo; o estabelecimento

de táticas que unifiquem as lutas imediatas encetadas pelos trabalhadores na defesa

de suas condições de vida, postas sempre em perigo pelos imperativos de

lucratividade do capital; a vinculação dos interesses imediatos de grupos e categorias

de trabalhadores com o objetivo global, isto é o projeto de emancipação humana;

estas são tarefas da práxis revolucionária que só podem ser levadas a cabo sobre a

base de um sólido movimento educativo interno às forças organizadas do trabalho.

Mas não somente aí. Dado que os avanços ou retrocessos do projeto revolucionário e

até a existência dos organismos de luta do trabalho dependem do quanto conseguem

impor seus próprios valores na disputa com o poder material e ideológico dominante,

resta óbvio que a educação revolucionária tem de desbordar a esfera estrita das

organizações do trabalho e disputar no terreno mais amplo da própria sociedade.

Tomada nessa perspectiva, a educação se mostra como importante vetor da

práxis revolucionária ao mediar a interiorização dos novos valores concernentes ao

projeto alternativo de sociedade, quebrando os valores prevalecentes. Revela-se,

assim, como uma mediação pela qual os indivíduos se apropriam da contra-

consciência engendrada no conflito social, influenciando suas decisões para aquelas

alternativas que representam o novo dentro do quadro societal vigente. Porém, é

sempre necessário lembrar que também neste domíniO a transformação do sistema de

interiorização dominante é marcada pela relação reflexiva entre as forças da

continuidade e as da descontinuidade. Com efeito, as condições materiais adequadas

para o cultivo dos novos valores começam a se por como realidade geral quando as

forças da descontinuidade principiam o rompimento da hegemonia das forças que

atuam no interesse da continuidade do status quo social. A partir de então a função

ontologicamente positiva da educação, como aquele complexo de atividades que
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medeia a apropriação da generidade pelos indivíduos, pode desabrochar na sua

plenitude, livre das clivagens a que era constrangida sob a lógica do capital.

Compreende-se, desta forma, que a educação, tomada no sentido mais amplo

do termo, é um momento movido e movente do processo de transformação global da

sociedade. Nesse sentido, István Mészáros assinala que a tarefa histórica de

reestruturar todo o sistema do metabolismo social "envolve, simultaneamente, a

mudança qualitativa das condições objetivas de reprodução societária / .../ e a

transformação progressiva da consciência em resposta às condições necessariamente

cambiantes." E completa:

Portanto o papel da educação é supremo tanto para a elaboração de estratégias
apropriadas, adequadas a mudar as condições objetivas de reprodução, como
para a auto-mudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a
criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. É isto que se
quer dizer com a visão de uma "sociedade de produtores livremente
associados". Portanto, não é surpreendente que na concepção marxista a
"transcendência positiva da auto-alienação do trabalho" seja caracterizada como
uma tarefa inequivocamente educacional. (2004n).

Esta relação reflexiva operante entre a educação no sentido amplo e o

processo de transformação global da sociedade se faz presente, de uma forma muito

específica, no âmbito da educação formal. Com efeito, como subsistema da educação

ampla, a educação formal tem seus progressos e retrocessos no tocante ao objetivo

da transformação social condicionados pela dinâmica mais ampla do conflito social.

Isto quer dizer, de antemão, que ela não "é capaz de, por si só, fornecer uma

alternativa emancipadora radical", o que só pode ser postulado pela práxis

revolucionária e construído através de várias frentes, dentre elas o desenvolvimento

de um amplo processo de educação que seja capaz de operar a quebra dos valores

prevalecentes através da interiorização dos novos valores.

A compreensão do caráter determinado da educação escolar em relação

àquela que se processa no âmbito da práxis social é da mais alta importância para os

que pretendemos alinhar a prática pedagógica com os objetivos da transformação

estrutural da sociedade. Com efeito, ela reenvia ao entendimento da necessária

vinculação das iniciativas pontuais que se podem desenvolver no âmbito estrito das

escolas com o alvo global, isto é, o projeto alternativo de sociabilidade. Isto implica

não só que se tenha clara consciência do objetivo maior, mas que, sobre esta

consciência, se saiba reconhecer as possibilidades de efetivos avanços a partir de

dentro da educação escolar na direção da concretização deste objetivo. Por outras

palavras, é necessário entender a função específica da educação escolar e como

vinculá-Ia ao processo de transformação que ocorre na práxis social ou na educação

no sentido amplo. Isto nos envia à discussão da especificidade da educação escolar.
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No último capítulo pudemos demonstrar que a educação escolar nasce como

necessidade posta pelos progressos obtidos no trabalho e pela complexificação das

relações sociais, tendo por base a divisão social do trabalho. Com efeito, estas

mudanças societais puseram em vida um conjunto de conhecimentos, habilidades,

valores cuja reprodução no plano subjetivo exigia esforços metódicos durante um

certo período da vida, com o que se criou uma instituição encarregada de o fazê-Io: a

escola; com isto, o desenvolvimento das faculdades subjetivas concernentes ao mais

elevado grau da cultura humana passou a ser operado, a partir de certo momento da

história humana, predominantemente pela instituição escolar. Nesse sentido, tanto na

sua gênese como no seu desenvolvimento até o presente, a educação escolar se

justifica por responder à necessidade de reprodução no nível subjetivo daquele

conjunto de elementos da cultura espiritual que já não podem ser processados

espontaneamente no convívio social. Basta pensar na aprendizagem da leitura e da

escrita em comparação com a forma espontânea com que se aprende a fala. Seria

mesmo um milagre monumental que os indivíduos pudessem reproduzir em si de

forma espontânea, no próprio cotidiano, as faculdades objetivadas nas artes e na

literatura, na ciência e na técnica, assim como na filosofia. Mesmo do ponto de vista

da assimilação dos valores emancipatórios, seria um milagre esperar que se pudesse

compreender o marxismo e os princípios do comunismo, por exemplo, sem o esforço

do estudo metódico, fatigante às vezes - estes hábitos e esta disciplina que se

assimilam não só lá, mas predominantemente nos rituais escolares. Da mesma forma,

acreditar que os organismos coletivos do trabalho possam, por si mesmos, organizar e

manter suas próprias escolas na quantidade e qualidade adequadas às exigências da

transformação estrutural da sociedade, é apostar num milagre. Em verdade, a

apropriação das mais elevadas formas da cultura espiritual pressupõe, hoje, a ação

educativa desenvolvida nas escolas.

Na medida em que o mais amplo acesso das massas trabalhadoras à cultura

espiritual é, ao mesmo tempo, um telos a ser alcançado e uma condição do sucesso

da reestruturação radical que se quer operar na sociedade, a luta pela universalização

da educação escolar cumpre função estratégica na luta mais geral pela transformação

da sociedade. Não é possível proceder à formação intelectual das massas de maneira

minimamente adequada às necessidades da transformação radical aqui defendida sem

o concurso daquela que é a principal instituição devotada à transmissão/assimilação

dessa cultura nas sociedades atuais. A questão crucial aqui diz respeito ao quanto as

forças sociais da mudança são capazes de impor sobre as forças conservadoras a

universalização da escola de qualidade, o que de resto pressupõe outras conquistas no

campo das condições materiais de existência dos trabalhadores. Não se pode, pois,
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tratar esta questão como algo a ser adotado num futuro em que as condições sejam

mais favoráveis, porque este futuro, como sabemos, depende da capacidade das

forças da mudança conseguir impor sua alternativa abrangente de sociedade à ordem

social estabelecida; e como vimos argumentando, o sucesso dessa empreitada

depende, em algum grau, da própria elevação moral e intelectual dos trabalhadores.

Desta forma, os sujeitos da educação escolar comprometidos com a

transformação social estarão contribuindo tanto mais com esta tarefa quanto mais

forem capazes de realizar a contento a função específica da escola, qual seja a de

garantir a apropriação dos conteúdos mais elevados da cultura espiritual pelas novas

gerações. Claro que se tais conteúdos e as formas de enslná-los forem articulados às

ideologias e aos movimentos emancipatórios que se desenrolam na sociedade, o que é

sempre possível em todos os domínios das matérias escolares, tanto maior é o

contributo da prática educativa escolar para a transformação social. Aliás, como

lembra Ivo Tonet (2001: 151), esta articulação é necessária inclusive porque "o

avanço no cumprimento da tarefa mais essencial da educação que, como vimos é a

apropriação daquelas objetivações que constituem o patrimônio comum da

humanidade não depende só e nem principalmente da atividade educativa, mas do

progresso na luta, realizada pelo conjunto das classes subalternas, para contrapor-se

à hegemonia do capital." Mas aqui é preciso ter cautela, e o autor mesmo é que

admoesta quanto a isto, para que esta vinculação não signifique um esvaziamento da

especificidade da ação educativa escolar em proveito do investimento político. Em

nome do caminho mais curto, muitas vezes os rituais escolares são revertidos em atos

de promoção da luta política, o que termina por resultar no rebaixamento cultural dos

próprios militantes assim arregimentados. Assim, os esforços pedagógicos para que se

processe da forma mais adequada a apropriação dos conteúdos universais da cultura

humana e das formas de contraconsciência gestadas no calor do conflito social

prestam um contributo fundamental à causa da transformação estrutural da sociedade

rumo à emancipação humana. Por conseguinte, os sujeitos da educação escolar têm

enorme responsabilidade frente ao imperativo da transformação social no interesse da

própria humanidade.
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Notas das considerações finais

1O Professor Newton Duarte no seu livro A individualidade para-si oferece um quadro categoria I
muito rico sobre a formação da individualidade para-si fundamentando seu estudo precisamente
na dialética da apropriação/objetívação. A partir desse fundamento, discorre sobre o processo
de formação e desenvolvimento do gênero e da individualidade, com o que assenta alguns
fundamentos, que reputamos imprescindíveis, para o desenvolvimento de uma teoria histórico-
crítica da formação humana ou da educação. É necessário dizer que no presente trabalho há
pontos decisivos de consenso com a obra deste teórico da educação, bem como, não é demais
realçar, somos devedores de linhas argumentativas colhidas em seu livro. Todavia, ainda não
pudemos tncorporá-Io da forma devida ao escopo deste trabalho, por questões que só o tempo
e o esforço metódico podem ajudar a superar.

2 É necessário delimitar o pensamento do autor para evitar mal-entendidos, porquanto esta sua
tese não quer dizer que a educação tenha uma função necessariamente conservadora em face
dos confrontos políticos e ideológicos travados nas sociedades de classe. Ele se refere à
especificidade da educação como mediação pela qual os indivíduos se apropriam daquilo que foi
produzido pelo gênero humano e é por isto, porque é voltada mais à assimilação, que a
educação cumpre função ontologicamente conservadora. Diz o autor: "Esta tendência da
educação à conservação do existente é acentuada, ao nosso ver, pelo peso que o processo de
assimilação tem nela. Com efeito, a maior parte do tempo e das energias no processo educativo
são gastos na assimilação de elementos já existentes. Sem os quais não se poderia criar o novo
e sem os quais o próprio indivíduo não se constituiria como indivíduo. No entanto, isto acaba
contribuindo para acentuar o caráter conservador da educação." E continua no parágrafo
seguinte: "Vale notar, porém, que não estamos falando de conservadorismo no sentido político-
ideológico, mas no sentido ontológico. Conservar, transmitindo às novas gerações aquilo que foi
decantado e se transformou em patrimônio do gênero humano é absolutamente fundamental
para a continuidade do mesmo gênero. Isto independe, em princípio, da existência ou não de
classes sociais. O que significa dizer que também acontecerá em uma sociedade plenamente
emancipada, embora, é claro, com profundas diferenças em relação a uma sociedade de
classes." E completa na seqüência: "Que este caráter conservador em sentido ontológico seja
recoberto e esteja imbricado com o conservadorismo polltico-ideolóqico, é uma outra questão.
1...10 caráter conservador da educação não deriva de questões político-ideológicas, mas da sua
função na reprodução do ser social. Aquelas poderão influir nele, impulsionando-o no sentido
reacionário ou revolucionário, mas não estão na sua origem." (Tonet, 2001: 138-139).

3 A concepção de ideologia em István Mészáros condiz com o conceito de ideologia no sentido
restrito de Lukács. Com efeito, para aquele autor as formas de expressão na consciência da
prática social dos homens só se tornam ideologias quando se baseiam nos e expressam os
antagonismos engendrados pelas classes sociais. Reproduzimos aqui duas passagens em que
esta sua concepção se explicita: "1.../ a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de
indivíduos mal-orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente
ancorada e sustentada. Como tal, é insuperável nas sociedades de classe. Sua persistência
obstinada se deve ao fato de ela se constituir objetivamente (e reconstituir-se constantemente)
como consciência prática inevitável das sociedades de classe, relacionada com a articulação de
conjuntos de valores e estratégias rivais que visam ao controle do metabolismo social sob todos
os seus principais aspectos. Os interesses sociais que se revelam ao longo da história e se
entrelaçam de modo conflituoso manifestam-se, no plano da consciência social, na grande
diversidade de discursos ideológicos relativamente autônomos (mas de forma nenhuma
independentes), que exercem forte influência mesmo sobre os processos materiais mais
tangíveis do metabolismo social." Três parágrafos adiante ele continua: "nesse sentido, o que
determina a natureza da ideologia, acima de qualquer consideração, é o imperativo de se tornar
praticamente consciente do conflito social fundamental - a partir dos pontos de vista
mutuamente excludentes das alternativas hegemônicas que se defrontam em determinada
ordem social - com o propósito de resolve-to através da luta. Em outras palavras, as várias
formas ideológicas de consciência social acarretam (mesmo se em graus variáveis, direta ou
indiretamente) diversas implicações práticas de longo alcance em todas as suas variedades, na
arte e na literatura, bem como na filosofia e na teoria social, independentemente de estarem
vinculados a posições sociopolíticas progressistas ou conservadoras." (Mészáros, 1996: 22; 23).
Como se vê há coincidência em pontos fundamentais entre os dois autores: o primeiro, e muito
importante, consenso refere-se ao combate ao conceito de ideologia como falsa ideação,
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afirmando-a como uma forma de expressão consciente de processos materiais; o seçundo, que
é uma derivação do prlrnelro, refere-se ao fato de que enquanto houver antagonismo no plano
da vida material ele terá que se expressar de forma também antagônica e conflituosa no plano
espiritual; o terceiro, para nós muito instrutivo, refere-se ao estatuto de ser igualmente objetivo
das ideologias conservadoras e progressistas uma vez que expressam materialidades
igualmente reais.

4 Não há como descolar os conteúdos e rituais escolares das relações sociais que se
desenvolvem lá fora, razão porque ela expressa em sua forma e conteúdo a ideologia que
prevalece na sociedade. Como instituição sancionada leqalmente, ela é controlada pelo poder
dominante de forma muito mais determinante que a educação no sentido amplo. Por isto,
Mészáros pode afirmar: "Esperar da sociedade mercantilizada a promulgação ativa, ou mesmo a
mera tolerância, de um mandato às suas instituições de educação formal que as convidasse a
abraçar plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo - qual seja, a tarefa de romper.
com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana -, seria um milagre
monumental." Ivo Tonet entende as coisas da mesma maneira, porque sabe da determinação
social da educação escolar. Mas vai além: acredita que é sempre possível desenvolver práticas
educativas emancipatórias mesmo dentro de um aparato que é determinado e se dirige pelas
ideologias dominantes. A este respeito ver o último capítulo da tese de doutorado deste autor e
seu artigo 'A educação numa encruzilhada'. As teses por nós defendidas quanto a este particular
são profundamente devedoras desses dois autores, bem como das idéias há muito defendidas
por educadores como Dermeval Savianl, Luís Carlos de Freitas, Newton Duarte cujas obras não
podemos analisar aqui.

5 Esta forma de colocar o problema da transformação radical da sociedade é devedora, em sua
inteireza, das elaborações de István Mészáros. O posicionamento aqui defendido, mormente
quanto à utilização da categoria 'metabolismo social' e quanto à necessidade da práxis
revolucionária ter que reestruturar toda a estrutura hierárquica herdade da sociedade anterior.
encontra-se nos capítulos 7 e 8 da importante obra do autor publicada no Brasil pela primeira
vez em 1996, pela Editora Ensaio, "O poder da ideologia." Um profícuo debate sobre o fato de
que os imperativos do capital são anteriores ao capitalismo e de fato podem sobreviver a ele é
feito por este autor e por José Chasin na coletânea de textos publicada no Brasil sob o título
"Marx hoje", pela Editora Ensaio, por ocasião do centenário da morte de Marx. Em texto
recente, escrito para ser proferido sob a forma de conferência na abertura do Fórum Mundial de
Educação, transcorrido no ano de 2004 em Porto Alegre, o autor assim afirma:
"Inevitavelmente, os primeiros passos de uma grande transformação social na nossa época
envolvem a necessidade de manter sob controlo o estado político hostil que se opõe, e pela sua
própria natureza se deve opor, a qualquer idéia de uma reestruturação societária abrangente.
Neste sentido a negação radical da estrutura completa de comando político do sistema
estabelecido deve afirmar-sei na sua inevitável negatividade predominante, na fase inicial da
transformação planeada. Mas mesmo nessa fase, e de fato antes da conquista do poder político,
a negação necessária é adequada para o seu papel assumido apenas se for enformada
positivamente pelo alvo global da transformação social contemplada, como a bússola de toda a
caminhada."

148



Bibliografia Consultada

CHASIN, José. Marx - da razão do mundo ao mundo sem razão. In: Chasin, José
(org.). Marx hoje. Cadernos Ensaio 1 - série grande formato - São Paulo: Editora
Ensaio, 1987.

CHILD, Gordon. A evolução cultural do homem. 3a• ed. Trad. Waltensir Dutra. Rio
de Janeiro: Zahar Editores, 1975.

DUARTE, N. Elementos de uma ontologia da educação em Dermeval Saviani. In:
SILVA JR., Celestin Alves da. Dermeval Savianl e a educação brasileira: o
simpósio de Marília, São Paulo: Cortez, 1994

DUARTE, Newton. A individualidade para-si: contribuição a uma teoria histórico- .
crítica da formação do indivíduo. 2a ed. Campinas/SP: autores Associados, 1999.

DUARTE, Newton. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões - quatro
ensaios crítico-dialéticos em filosofia da educação. Campinas/SP: Autores Associados,
2003.

ENGELS,Friedrich. Dlalética da natureza. São Paulo: Editora Alba Ltda, s/do

ENGELS, F. & MARX, K. A ideologia alemã (Feuerbach). 9a• ed. São Paulo: Hucitec,
1993.

FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola: educação e trabalho no
capitalismo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano. TrabalhO, escola e ideologia: Marx e a crítica da
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

FREDERICO,Celso. O jovem Marx (1843-44: as origens da ontologia do ser social).
São Paulo: Cortez, 1995.

FREDERICO, Celso e SAMPAIO, Benedicto Artur. Feuerbach e as mediações. In:
Revista Novos Rumos, ano 3, n? 8/9, Rio de Janeiro: Instituto Astrojildo Pereira;
São Paulo: Editora Novos Rumos, 1988.

HOBSBAWM, Eric. Introdução. In: MARX, Karl. Formações econômicas pré-
capitalistas. Introdução de Eric Hobsbawm. Trad. João Maia. 68 ed. São Paulo: Paz e
Terra, 1991.

JAEGER, Werner. Paidéia - a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes,
1995.

LÊNIN, Vladimir Ilith, Materialismo y empiriocriticismo. Moscou: Editora Progresso,
1979.

LEO MAAR, Wolfgang. A reificação como realidade social. In: ANTUNES, R. e REGO,
W. L. (orgs.). Lukács - um Galileu no século XX. São Paulo: Boitempo, 1996.

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo. Portugal: Livros Horizonte,
1978.

LESSA, Sérgio. Lukács, Engels, Hegel e a categoria da negação. In: Revista ensaio,
n", 17/18. São Paulo: Editora Ensaio, 1989.

LESSA, Sérgio. Sociabilidade e individuação. Maceió: EDUFAL, 1995.

LESSA, Sérgio. A ontologia de Lukács. Maceió: EDUFAL, 1996.

LESSA, S. Lukács: EI método y su fundamento ontológico. In: BORGIANNI, E. e
MONTANO, C. (orgs.). Metodologia y servicio social - hoy em debate. São Paulo:
Cortez, 2000.



LESSA, Sérgio. Trabalho imaterial: Negri, Lazzarato e Hardt. ln: Revista estudos de
sociologia, ano 6, n. 11, FCL-UNESP,2° semestre de 2001.

LESSA, Sérgio. Mundo dos homens - trabalho e ser social. São Paulo: Boitempo,
2002.

LESSA, Sérgio. História e ontologia. ln: Revista crítica marxista, n. 20, São Paulo:
Revan, abril de 200S.

LUKÁCS, Gyorgy. As bases ontológicas da atividade humana. ln: Revista Temas de
ciências humanas, n. 4, São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1978.

LUKÁCS, Gyõrgy. Ontologia do ser social - os princípios ontológicos
fundamentais de Marx. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Livraria Editora
Ciências Humanas, 1979.

LUKÁCS, Gyorg. Per I'ontologia dell'essere sociale. Roma: Editori Riuniti, 1981.
(V. II, Capítulo 1 - li lavoro - traduzido para o Português pelo Prof. Ivo Tonet;
capítulo 2 - La riproduzzioni - Traduzido para o Português pelo Prof. Sérgio Lessa).

LUKÁCS, Gyorgy. História e consciência de classe - estudos de dialética marxista.
2a ed. Rio de Janeiro/Brasil: Elfos; Porto/Portugal: Publicações Escorpião, 1989.

MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação - da Antigüidade aos nossos
dias. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1989.

MÀRKUS, Gyorg. Marxismo y "antropologia". Barcelona: Grijalbo, 1974.

MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A sagrada família ou crítica da Crítica crítica -
contra Bruno Bauer e consortes. Tradução Marcelo Backes. São Paulo: Boitempo,
2003.

MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Trad. Marco
Aurélio Nogueira e Leandro Konder. 4a ed. Petrópolls/Rl: Vozes, 1993.

MARX, K. O método da economia política. In: MARX, K & ENGELS, F. História.
(Coletânea de textos organizada por Florestan Fernandes). 3a• ed. São Paulo: Ática,
2001. (Coleção grandes cientistas sociais, n? 36).

MARX, Karl. Formações econômicas pré-capitalistas. Introdução de Eric
Hobsbawm. Trad. João Maia. 6a ed. São Paulo: Paz e Terra, 1991.

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. de Artur Mourão. Lisboa:
Edições 70, 1993.

MARX, Karl. Miséria da filosofia - resposta à filosofia da miséria do senhor
Proudhon. São Paulo: Centauro, 2001.

MARX, Karl. O capital - crítica da economia política. Livro 1, v. I e lI. Tradução de
Reginaldo Sant'Anna. lSa• ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.

MARX, Karl. Para a crítica da economia política; Salário, preço e lucro; O
rendimento e suas fontes - a economia vulgar. Introdução de Jacob Gorender;
traduções de Edgard Malagodi [et ai.]. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

MÉSZÁROS, István. Marx: a teoria da alienação. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1981.

MÉSZÁROS, István. Política radical e transição para o socialismo. ln: Chasin, José
(org.). Marx hoje. Cadernos Ensaio 1 - série grande formato - São Paulo: Editora
Ensaio, 1987.

MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social - ensaios de negação e
afirmação. São Paulo: Ensaio, 1993.

MÉSZÁROS,István. O poder da ideologia. São Paulo: Ensaio, 1996.

150



MÉSZÁROS,István. A educação para além do capital. Conferência de abertura do
Fórurn Mundial de Educação, Porto Alegre, julho de 2004n. Publicado no site
http://resistir.info/.

MOURA,Gustavo A. P. A "valorização" do sujeito trabalhador na chamada "gestão com
pessoas". In: MENEZES, A. M. D. e FIGUEIREDO, F. F. (orgs.). Trabalho,
sociabilidade e educação - uma crítica à ordem do capital. Fortaleza: Editora UFC,
2003.

OUVBRA, Bete. O trabalho educativo - reflexões sobre paradigmas e problemas do
pensamento pedagógico brasileiro. Campinas/SP: Autores Associados, 1996.

PONCE,Aníbal. Educação e luta de classes. 13a ed. São Paulo: Cortez, 1994.

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filos6fica. 9a ed.
São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1989.

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 24a ed. São Paulo: Cortez/Autores
Associados, 1991.

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica - primeiras aproximações. 8a ed.
Campinas/SP: Autores Associados, 2003.

SMITH, Adam. A riqueza das nações - investigação sobre sua natureza e suas
causas. Volume 1. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SWEEZY, Paul Marlor. Teoria do desenvolvimento capitalista: princípios de
economia política marxista. Apresentação de Helga Hoffman; tradução de Waltensir
Outra. 2a• ed. São Paulo: Nova Cultural, 1986. (Os economistas).

TONET, Ivo. Educação, cidadania e emancipação humana. Tese de doutorado
defendida junto à Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP, 2001. Disponível on-
Iine: http://geocities.comlivotonet/

TONET, Ivo. A educação numa encruzilhada. In: MENEZES,A. M. D. e FIGUEIREDO,F.
F. (orgs.). Trabalho, sociabilidade e educação - uma crítica à ordem do capital.
Fortaleza: Editora UFC, 2003. Disponível on-line: http://geocities.comlivotonet/

VAISMAN, Ester. A ideologia e sua determinação ontológica. In: Revista Ensaio,
17/18, São Paulo: Editora Ensaio, 1989.

151


