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RESUMO 

A proposta deste artigo é refletir sobre o funcionamento da educação como sistema de 
internalização que assegura os parâmetros reprodutivos gerais do sistema do capital. Para a 
efetivação deste estudo, recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica com autores que tratam 
dessa problemática; e a uma análise imanente do livro A educação para além do capital, de 
István Mészáros, no intuito de evidenciar o que o autor diz sobre a realidade por ele 
investigada, respeitando-se a integridade do texto conforme o autor a percebeu e expressou. 
Constatou-se que, enquanto não se romper com a lógica do capital que sustenta a concepção 
dominante do mundo no âmbito da educação, as atuais formas dominantes de internalização 
continuarão a favor do capital por intermédio do próprio sistema educacional formal. Tal fato 
inviabiliza uma proposta educacional que promova uma práxis educativa emancipadora. 
Palavras-chave: Educação. Reprodução do ser social. Capital. 
 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to discuss the functioning of education as a system that ensures 
internalization general reproductive parameters of the capital system. For the realization of 
this study, we used a literature search with the authors that address this issue, and an 
immanent analysis of the book Educação para além do capital, István Mészáros, in order to 
highlight what the author says about the reality, respecting the integrity of the text as the 
author realized and expressed. It was found that, while not breaking with the logic of capital 
that sustains the dominant conception of the world in education, the current dominant forms 
of internalization in favor of capital will continue through the formal educational system 
itself. This fact prevents an educational proposal that promotes an educational emancipatory 
praxis.  
Keywords: Education. Reproduction of social being. Capital. 
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Analisar os processos educacionais e sociais a partir da perspectiva da reprodução do 

ser social é uma atividade que requer apreensão da gênese histórico-ontológica da educação, 

bem como da sua relação com o trabalho em uma sociedade capitalista. Tonet (2005, p.212) 

declara que por intermédio dessa apreensão é possível compreender “a natureza mais íntima 

desta dimensão da atividade humana”, cuja questão decisiva está pautada no “processo de 

autoconstrução do homem”. Sendo assim, nosso autor pontua que “só poderemos 

compreender corretamente o fenômeno da educação na medida em que entendemos o porquê 

do seu surgimento e a função que ele exerce nesse processo de tornar-se homem do homem”. 

 Na busca pela essência desse fenômeno, algumas considerações acerca do ser social e 

do seu processo de reprodução se fazem necessárias. Ao partir do trabalho como categoria 

fundante no mundo dos homens, Lukács (1981) entende que o ser social é um complexo de 

complexos de caráter histórico e dinâmico e que apresenta o trabalho como o momento 

central da sua gênese ontológica. Isto significa que o trabalho como posição teleológica 

primária funda outras posições teleológicas secundárias, entre as quais o complexo da 

educação, como momento integrante da reprodução social.  

Com base nessas afirmações, Lukács nos remete ao trabalho como uma posição 

teleológica que faz a mediação entre a necessidade e a satisfação. Porém, nesse processo, a 

mediação acontece por intermédio de “uma cadeia de alternativas”, isto é, 

quem trabalha deseja necessariamente o sucesso da sua atividade. No 
entanto, ele só pode obtê-lo quando, tanto na posição do fim quanto na 
escolha dos meios, está permanentemente voltado para capturar o objetivo 
ser-em-si de tudo aquilo que se relaciona com o trabalho e para comportar-se 
em relação aos fins e aos meios de maneira adequada ao seu ser-em-si. 
(LUKÁCS, 1981, p.51). 
 

 Não é difícil perceber nessa situação que, 

uma das premissas objetivas, ontológicas, do trabalho é que, só um reflexo 
correto da realidade, como ela é em si mesma, independentemente da 
consciência, pode levar a efetivação das causalidades naturais, cujo caráter 
heterogêneo e indiferente com respeito a finalidade é convertido em 
causalidade posta a serviço da posição teleológica. Deste modo, as 
alternativas concretas do trabalho implicam, em última instância, tanto na 
determinação do fim como na execução, uma escolha entre certo e errado. 
(LUKÁCS, 1981, p.51). 
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Não menos evidente, no trabalho, a alternativa representa para Lukács uma categoria 

que concretiza no real o que antes era apenas uma possibilidade. Portanto, essa transformação 

antes concebida como um ato meramente instintivo passa a ser regida por atos de consciência. 

Tendo em vista que o ser social possui “como estrutura de fundo a polarização dos 

dois complexos dinâmicos que se colocam e se retiram continuamente no processo 

reprodutivo: o indivíduo e a própria sociedade” (LUKÁCS, 1981, p.178), a reprodução social 

é também um processo que compreende dois momentos indissociáveis, a individuação e a 

sociabilidade. Além disso, “todo o fenômeno social pressupõe, direta ou indiretamente, às 

vezes muito indiretamente, o trabalho, com todas as suas consequências ontológicas” (Idem, 

Ibidem, p.135). 

O trabalho como categoria ontológica central também fez parte das reflexões de Marx 

em O Capital ao observar que se trata de uma atividade humana que se destina a um fim 

previamente idealizado. Em outras palavras, é um momento específico no qual somente o 

homem é capaz de conscientemente determinar os meios e os objetos necessários para que seu 

trabalho se realize. Nessa perspectiva, no trabalho toda atividade tem como pressuposto uma 

necessidade do ser social. 

De acordo com a análise, a educação integra o conjunto das posições teleológicas 

derivadas do trabalho e produzidas pelos homens para a continuidade do ser social. Em suma, 

ontologicamente considerada como um complexo do ser social, a educação age na formação 

dos sujeitos. 

 

1.1 A Educação dos Homens 

 

Segundo Lukács (1981, p.152), o processo de educação dos homens “consiste em 

torná-los aptos a reagir adequadamente aos acontecimentos e situações imprevisíveis, novos, 

que aparecerão mais tarde em sua vida”. A partir do momento em que o homem necessita 

propor alternativas diante de situações que servirão como elementos de continuidade da sua 

reprodução e da sociedade, novos comportamentos sociais são estabelecidos, incidindo sobre 

a totalidade do ser social.  

No que diz respeito à educação dos animais, este processo é espontâneo, uma vez que 

assegura a reprodução natural, diferentemente da educação dos homens que se constitui como 

parte do processo de reprodução social. No tocante a educação do animais, Lukács (1981, 

p.152) assevera que, “a ajuda prestada pelos animais adultos a seus filhotes se reduz a fazê-los 
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aprender de uma vez para sempre, ao nível da habilidade requerida pela espécie, determinados 

comportamentos que, pelas suas vidas, permanecerão constantemente indispensáveis”. 

Diante desses dois processos, é possível perceber o trabalho como a distinção entre o 

comportamento das espécies animais e o do homem, e com ele uma consciência que já não é 

mais um epifenômeno como nos aminais. Com o trabalho se dá “o salto ontológico” para uma 

nova esfera do ser – o ser social. Portanto, o processo educativo do homem é dirigido pela 

consciência, pois diferentemente dos animais ele “não nasce ‘sabendo’ o que deve fazer para 

dar continuidade à sua existência e à sua espécie”.  (TONET, 2005, p.213). 

Tonet (2005, p.218) menciona que, diferentemente do trabalho, o ato educativo “supõe 

uma relação não entre um sujeito e um objeto, mas entre um sujeito e um objeto que é ao 

mesmo tempo também sujeito”. Nesses termos, cumpre registrar que a educação não é 

trabalho, ela estabelece a mediação da relação entre o indivíduo e a sociedade. Tal 

constatação “não diminui a importância específica da atividade educativa no processo social e 

para a transformação da sociedade”. (TONET, 2005, p.219). 

Ainda no que diz respeito à distinção entre trabalho e educação, o referido autor alerta 

para o fato de que anteriormente a complexificação do ser social e a divisão da sociedade em 

classes, não existia diferença explícita. Portanto, “o homem se educava no e pelo trabalho 

com todas as atividades que giravam ao redor dele” (Idem, Ibidem, p.220). O surgimento da 

educação como um setor separado do conjunto da sociedade teve como função organizar e 

dirigir o processo de apropriação do patrimônio comum dos indivíduos e viabilizar que a 

classe dominante mantivesse seu status quo. Com efeito, nesse campo particular da educação, 

determinava-se quem tinha acesso à educação e de que maneira, o que significa dizer que a 

classe dominante recebia um tipo de formação diferente daqueles cuja única tarefa era o 

trabalho, pois a ela cabia à função de dirigir a sociedade e controlar o acesso aos bens 

materiais e espirituais. 

Com o advento do capitalismo, “a educação passou a ocupar um lugar todo especial, 

porque passou a integrar cada vez mais profundamente o processo de produção” (TONET, 

2005, p.221). Nessa perspectiva, 

O próprio trabalho, agora cada vez mais complexo, exige conhecimentos e 
habilidades que têm de ser desenvolvidos e adquiridos fora do seu âmbito 
específico. Além disso, a transformação de todos os indivíduos em cidadãos 
e a participação em uma sociedade democrática exigem, por parte de todos, a 
apropriação de um conjunto de elementos – ideias, conhecimentos, valores, 
comportamentos, habilidades, etc. – adequados para o exercício destas novas 
determinações. (TONET, 2005, p.221). 
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 Evidentemente, a dinâmica do capital não permite que a apropriação desses elementos 

pelos indivíduos aconteça de forma igualitária, porque “em uma sociedade de classes o 

interesse das classes dominantes será sempre o polo determinante da estruturação da 

educação” (Idem, Ibidem, p.222). Essas determinações impostas pelo sistema capitalista, além 

de impedirem que a ordem social seja rompida, mantêm o caráter predominantemente 

conservador da educação e restringem a possibilidade de uma educação emancipadora. 

 Entende-se por educação emancipadora a proposta de uma atividade educativa que 

possibilite 

ao indivíduo, a apropriação daquelas objetivações que constituem o 
patrimônio comum da humanidade. O que supõe, obviamente, a luta pelas 
condições que permitam atingir o mais plenamente possível este objetivo. 
Dessa forma o indivíduo se constituirá como um ser pertencente ao gênero 
humano e contribuirá para a reprodução deste”. (TONET, 2005, p.236). 
 

 Portanto, trata-se de uma proposta que se opõe a atual ordem social e, por isso, difícil 

de sem implantada. Ela faz parte da forma como as escolhas são feitas ante a complexidade 

dos problemas que a humanidade atualmente enfrenta, do domínio dos conteúdos específicos 

e da participação nas lutas travadas pelos indivíduos que “ocupam posições decisivas na 

estrutura produtiva”. (TONET, 2005, p.235). Logo, é necessário que esse tipo de educação 

seja pautado no profundo conhecimento de como o modo de produção-reprodução da 

sociedade acontece, bem como no entendimento da lógica do capital e dos seus limites, 

objetivando a formação plena do homem em sentido omnilateral. 

 

3 ENTENDENDO A LÓGICA DO CAPITAL SOBRE A EDUCAÇÃO 

 

Em uma sociedade regida pelo capital, a educação é mercadoria subordinada aos seus 

preceitos. Ao invés de ser o instrumento de emancipação humana é o instrumento que 

reproduz o sistema de classes e viabiliza a acumulação de capital. Sua natureza está associada 

ao destino do trabalho.  

Nesse tipo de sociedade, constata-se a íntima relação entre os processos educacionais e 

sociais mais abrangentes, sendo assim, “uma reformulação significativa da educação é 

inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas 

educacionais da sociedade devem cumprir suas vitais e historicamente importantes funções de 

mudança”. (MÉSZÁROS, 2005, p.25). 
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As reformas educacionais realizadas nesse sistema quando não tendem ao fracasso 

assumem um caráter paliativo, pois as determinações fundamentais do sistema do capital são 

irreformáveis. A este respeito Mészáros (2005, p.27) assinala que, “limitar uma mudança 

educacional radical às margens corretivas interesseiras do capital significa abandonar de uma 

só vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa”. Por 

conseguinte, “é necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação 

de uma alternativa educacional significativamente diferente”. 

O impacto dessa lógica incorrigível do capital sobre a educação durante o 

desenvolvimento do sistema tem sido grande.  No tocante a educação institucionalizada, nos 

últimos 150 anos, Mészáros (2005, p.35) menciona que seu propósito foi o de: 

não só fornecer os conhecimentos à máquina produtiva em expansão do 
sistema do capital, como também gerar e transmitir um quadro de valores 
que legitima os interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma 
alternativa à gestão da sociedade, seja na forma “internalizada” (isto é, pelos 
indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma dominação 
estrutural e uma subordinação hierárquica e implacavelemente impostas”. 
 

As instituições educacionais foram obrigadas a se adaptarem à mutação do sistema do 

capital, e as formas violentas de educação legalmente aplicadas tiveram que ser abandonadas. 

Todavia, essas mudanças não se constituíram com base nas considerações humanísticas, e sim 

porque uma gestão dura e inflexível revelou-se um desperdício econômico, 
ou era, no mínimo, supérflua. E isso era verdadeiro não só em relação às 
instituições formais de educação mas também a algumas áreas indiretamente 
ligadas a ideias educacionais. (MÉSZÁROS, 2005, p.43). 
 

Outra consideração importante face às determinações gerais do capital é a de que “elas 

afetam profundamente cada âmbito particular com alguma influência na educação e de forma 

nenhuma apenas as instituições educacionais formais” (Idem, Ibidem, p.43), uma vez que 

estas instituições integram a totalidade dos processos sociais. Nesse particular, elas somente 

funcionam adequadamente quando em sintonia com as determinações educacionais gerais da 

sociedade. 

Não obstante, Mészáros alerta para o fato de que um rompimento com a lógica 

mistificadora do capital no âmbito da educação prescinde de uma concepção de educação 

ampla, ou seja, de uma modificação do seu modo de internalização, “pois através de uma 

mudança radical no modo de internalização agora opressivo, que sustenta a concepção 

dominante do mundo, o domínio do capital pode ser e será quebrado”. (2005, p.53). 
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4 A EDUCAÇÃO E A QUESTÃO DA INTERNALIZAÇÃO NO CONTEXTO DO 

CAPITAL 

 

Tendo em vista que a educação é um processo contínuo na vida dos indivíduos, 

convém ressaltar que o processo de aprendizagem, por sua vez, ocorre muito mais fora das 

instituições educacionais formais. Por este motivo,  

esses processos não podem ser manipulados e controlados de imediato pela 
estrutura educacional formal legalmente salvaguardada e sancionada. Eles 
comportam tudo, desde o surgimento de nossas respostas críticas em relação 
ao ambiente material mais ou menos carente em nossa primeira infância, do 
nosso primeiro encontro com a poesia e a arte, passando por nossas diversas 
experiências de trabalho, sujeitas a um escrutínio racional, feito por nós 
mesmos e pelas pessoas com quem as partilhamos e, claro, até o nosso 
envolvimento, de muitas diferentes maneiras  e ao longo da vida, em 
conflitos e confrontos inclusive as disputas morais, políticas e sociais  dos 
nossos dias. Apenas uma pequena parte disso tudo está diretamente ligada à 
educação formal. (MÉSZÁROS, 2005, p.53). 
 

De acordo com a perspectiva de Mészáros, sob o domínio do capital, existe um 

processo de “internalização” pelos indivíduos assegurando que cada um “adote como suas 

próprias às metas de reprodução objetivamente possíveis do sistema”. Nessas circunstâncias, 

as instituições formais de educação se constituem em “uma parte importante do sistema 

global de internalização”, independente da participação ou não desses indivíduos nestas 

instituições, pois a lógica é a de induzi-los a aceitar de forma ativa – “ou mais ou menos 

resignada” – os dominantes preceitos reprodutivos que orientam a sociedade, consoantes com 

a sua “posição na ordem social” e com as “tarefas reprodutivas que lhes foram atribuídas” 

(MÉSZÁROS, 2005, p.44).    

Sendo assim, “ao internalizar as onipresentes pressões externas, eles devem adotar as 

perspectivas globais da sociedade mercantilizada como inquestionáveis limites individuais a 

suas aspirações pessoais” (MÉSZÁROS, 2005, p.45). Diante do que foi exposto, Mészáros 

(Idem, Ibidem, p.45) reconhece que, 

a educação formal não é a força ideologicamente primária que consolida o 
sistema do capital; tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma 
alternativa emancipadora radical. Uma das funções principais da educação 
formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou ‘consenso’ 
quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites 
institucionalizados e legalmente sancionados. Esperar da sociedade 
mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo mera tolerância – de um 
mandato que estimule as instituições de educação formal a abraçar 
plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa de 
romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana, seria 
um milagre monumental.  
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Nesse sentido, o autor enfatiza que as soluções educacionais formais, mesmo quando 

respaldadas na legislação, podem ser completamente invertidas a fim de que a lógica do 

capital continue intacta e servindo como eixo norteador da sociedade. Nas palavras de 

Mészáros (2005, p.46-47),  

não se pode realmente escapar da ‘formidável prisão’ do sistema escolar 
estabelecido [...] reformando-o, simplesmente. Pois o que existia antes de 
tais reformas será certamente restabelecido, mais cedo ou mais tarde, devido 
ao absoluto fracasso em desafiar, por meio de uma mudança institucional 
isolada, a lógica autoritária global do próprio capital.  
 

Sob essas circunstâncias específicas, concorda-se com o autor quando ele menciona 

que é preciso “reivindicar uma educação plena para toda a vida”, capaz de “desafiar as formas 

atualmente dominantes de internalização, fortemente consolidadas a favor do capital pelo 

próprio sistema educacional formal” (MÉSZÁROS, 2005, p.55). Contudo, para que isso se 

efetive é necessário que aconteça uma intervenção mais ativa da educação, objetivando o 

estabelecimento de uma ordem social qualitativamente diferente através da qual se possa 

garantir condições básicas de sobrevivência humana. 

Isto posto, percebe-se o quanto o papel da educação é importante para romper com a 

internalização, seja para elaborar estratégias convenientes e adequadas para transformar as 

condições objetivas de reprodução, seja para uma “automudança consciente dos indivíduos 

chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente” 

(MÉSZÁROS, 2005, p.65).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a perspectiva lukacsiana, entender a natureza ontológica da educação 

significa apreender como ela se situa no processo de reprodução do ser social. Neste processo, 

o trabalho se configura como um momento central na gênese ontológica do ser social, uma 

posição teleológica que pertence exclusivamente ao homem e que é realizado em resposta as 

suas necessidades.  

Por ser uma atividade fundante, o trabalho é uma posição teleológica primária que 

gera a partir dele uma cadeia de complexos denominados posições teleológicas secundárias, 

que acompanham o desenvolvimento das forças produtivas estabelecendo novos 

comportamentos sociais que incidem sobre a totalidade social, colocando o homem em 
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situações nas quais ele precisa propor alternativas que servirão como elementos de 

continuidade da sua reprodução e da sociedade. 

Associado a essa questão, Lukács (1981) aponta o complexo da educação e estabelece 

a distinção entre a educação dos animais como um processo espontâneo para assegurar sua 

reprodução natural e a educação dos homens como parte do processo de reprodução social, 

ressaltando que o que marca a diferença de comportamento entre os homens e os animais é o 

trabalho.  

No contexto do capitalismo, a educação responde às necessidades postas por um 

conjunto de aspectos econômicos, sociais e políticos. Ao suprir essas necessidades, o 

complexo da educação colabora com a lógica do capital, uma vez que nas sociedades regidas 

pelo modo de produção e acumulação capitalista existe uma preocupação em estabelecer um 

processo preparatório que viabilize a inserção dos indivíduos nas relações sociais de 

produção. 

Portanto, o objetivo da educação é preparar os indivíduos para reagirem de modo 

socialmente adequado ao padrão de reprodução da sociedade. Sua mediação com o mundo do 

trabalho sob a regência do capital contribui para a continuidade do sistema e de seus padrões 

de exploração. 

Não é preciso muito esforço para se perceber que a educação no contexto do capital se 

tornou uma mercadoria subordinada aos seus preceitos. Infelizmente, as mudanças que 

ocorrem no interior desse sistema de reprodução tornam-se apenas medidas paliativas que 

promovem sutis correções na ordem estabelecida, visando à manutenção das determinações 

estruturais fundamentais da sociedade consoante com a incorrigível lógica do capital. 

As formas dominantes de internalização dos parâmetros reprodutivos gerais do sistema 

do capital, bem como suas dimensões visíveis e ocultas, devem ser confrontadas e alteradas 

para que se vislumbre o rompimento dessa lógica na área de educação. Logo, urge a 

necessidade de uma atividade de “contra-internalização”, conforme mencionada por Mészáros 

(2005). E o papel da educação é primordial para romper com a internalização dominante. 

Com efeito, a “contra-internalização” exige a antecipação de uma “visão geral concreta e 

abrangente” que busque gerir as funções globais de decisão da sociedade de forma 

radicalmente diferente. 

Constatou-se que, enquanto não se romper com a lógica do capital que sustenta a 

concepção dominante do mundo no âmbito da educação, as atuais formas dominantes de 

internalização continuarão a favor do capital por intermédio do próprio sistema educacional 
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formal. Tal fato inviabiliza uma proposta educacional que promova uma práxis educativa 

emancipadora. 
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