
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
1 

PRÁTICA SOCIAL E DESAFIO DA LUTA DOS  

TRABALHADORES NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

 

Maria Oliveira dos Santos- mestranda em Educação pela UFS 
e-mail: lespectormaria@hotmail.com 
Orientadora: Profª Drª Solange Lakcs, Professora da UFS 

 

 

 

RESUMO 
Objetiva-se apresentar uma reflexão a cerca das práticas sociais e desafios da lutas dos trabalhadores na 
sociedade capitalista, analisando, as contradições dos homens que mediam suas relações construídas no contexto 
histórico, político, econômico e social. A constituição do ser social nos diferentes tipos de sociedade, enfatizando 
a totalidade determinante, mas não determinista na atividade da práxis produtiva. Portanto, será também, 
ressaltada a possibilidade de transformação tendo em vista a superação pelos homens de sua própria realidade. 
Que, no entanto, é uma tarefa revolucionaria permanente.  Naturalmente, não daria conta neste artigo da 
complexidade do tema, sendo esse primeiro momento reservado as analises dos incursos teóricos para inferência 
na construção do debate relacionado a práxis humana e suas possibilidades de intervir no meio ambiente, espaço 
onde o sujeito produz sua existência. Este texto é parte de uma pesquisa em andamento que aborda a 
problemática dos professores da militância sindical e sua relação dialética com os processos ensino 
aprendizagem na escola formal. 
 
 
 
RESUMEN 
Tiene como objetivo presentar una discusión acerca de las prácticas sociales y los desafíos de las luchas obreras 
en la sociedad capitalista, el examen de las contradicciones de los hombres que median en las relaciones 
construidas en el histórico, el desarrollo político, económico y social. La constitución del ser social en diferentes 
tipos de sociedad, haciendo hincapié en el factor determinante totalidad, pero no determinista en la actividad 
productiva de la praxis. Por lo tanto, también hizo hincapié en la posibilidad de transformación a fin de superar 
los hombres de su propia realidad. Eso, sin embargo, es una tarea permanente revolucionario. Naturalmente, este 
artículo no se presente la complejidad del tema, esta vez se permitió por primera vez el análisis teórico de 
allanamiento para la inferencia en la construcción del debate acerca de la praxis humana y sus posibilidades para 
intervenir en el espacio de entorno en que el sujeto hace de su existencia. Este texto forma parte de una 
investigación en curso que aborda el tema de la militancia sindical de docentes y su relación dialéctica con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela formal. 
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INTRODUÇÃO  

 

Para falar sobre as práticas sociais como resultantes das mediações realizadas pela 

atividade humana, e o homem como o único sujeito em condições naturais e subjetivas de 

produzir seu próprio alimento e criar condições materiais para produção do próprio 

conhecimento. Buscar-se compreender algumas afirmativas a partir de Marx, bem como 

outros autores que continuam essa reflexão e argumentam a representação e o papel que tem o 

trabalho na construção da identidade, assim como nas práticas sociais em diversas sociedades 

em cada momento histórico. Portanto, não é simples escrever e falar de um tema que exige 

certo aprofundamento de leituras do próprio Marx, além dos demais autores que orientam 

seus trabalhos a partir do mesmo. 

Na concepção de Marx o trabalho é um processo pelo qual o ser humano interage com 

a natureza a fim de apropriar-se dos recursos para produção e reprodução de sua existência, 

bem como seu bem estar objetivo e subjetivo. Nele acontece a realização e desenvolvimento 

das potencialidades emergentes que constituem capacidade de transcender a natureza. 

Embora, estejam inteiramente imbricados nas atividades orientadas para determinados fins.  

Segundo Marx (1883, pag.21) a constituição do ser social tem base na vida material 

apresentada nos fatos históricos, onde afirma que o homem para fazer historia, antes “precisa 

beber, comer, vestir-se” lembrando que a principio o ser humano tem necessidades de atender 

suas demandas de sobrevivência em primeira ordem. Sendo para Marx o primeiro ato 

histórico: a produção dos meios que possibilitem atender as suas necessidades vitais. A 

exemplo, da descoberta do fogo, onde o homem pôde observar a importância, bem como a sua 

forma de utilização. Porém, ao satisfazer uma necessidade primordial, nova necessidade é 

criada, e isso é explicado pela capacidade do ser humano agir teleologicamente. De modo que 

essa produção da nova necessidade é chamada por Marx de segundo ato histórico. Partindo 

para o ato seguinte que é a capacidade de se reproduzir gerando outros homens, ou seja, a 

constituição inicial das relações sociais através da família.  

                                     Social no sentido se estende com isso a ação conjugada de vários indivíduos, 
sejam quais forem suas condições, forma e objetivos. Disso decorre que um 
modo de produção ou estágio industrial determinados estão constantemente 
ligados a um modo de cooperação ou a um estádio social determinados, e 
que esse modo de cooperação ou a um estádio social determinados, e que 
esse modo de cooperação é, ele próprio, uma “força produtiva”(Marx, 1883. 
pag. 24) 
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             Portanto, deve conseqüentemente estudar e elaborar a sua própria história, ele entende 

que as relações de produção podem ser transformadas a partir da capacidade teleológica do 

homem em transformar a sua própria vida, bem como as suas relações sociais. Assim, de 

acordo com Lukács (1979, pag.13) o critério de sociabilidade apresentado é fundamentado na 

realidade, sendo, portanto, o trabalho o principal mediador e fundante do ser ou não ser social. 

O trabalho é uma categoria central enquanto formador do valor de uso, útil para condição 

existencial do homem em toda e qualquer forma de sociedade. Através dele é possível mediar 

a relação homem natureza em suas objetivações e subjetivações na construção e 

transformação de uma identidade humana.  

Neste sentido, o homem desenvolve uma prática integrada nas propriedades físicas 

químicas e as transformam em meios para alcançar as determinadas finalidades. 

Caracterizando em salto antológico mesmo que isso tenha levando milhões de anos para esse 

desenvolvimento teleológico, pois marca o momento que o homem deixar de ser um ser em-

si, para transformar no sujeito para si. Onde ele assume o papel de produzir e se reproduzir na 

transformação da natureza. Deste modo, Lucáks (1979, pag.13) pressupõe no conjunto dos 

processos singulares a relação do ser orgânico e inorgânico numa relação dialética resultando 

na transformação das condições objetivas e subjetivas da realidade humana.  

A vida social não se da de forma imediata, mas pelos processos de mediação das 

simbolizações que são comunicadas na relação objetiva e subjetiva dos sujeitos no contexto do mundo 

em toda sua diversidade material e simbólica- linguagem 

Para Marx (1883, pag.26) a partir do momento que ocorre a divisão social ao operar a 

cisão entre o trabalho material e trabalho intelectual, onde a consciência pode de fato imaginar 

que é algo mais do que consciência da prática existente, que ela representa na realidade.  

                                      A partir desse momento, a consciência está em condições de se emancipar do 
mundo e de passar à formação da teoria pura, teologia, filosofia, moral, etc. 
entram contradição com as relações existentes, isso só pode acontecer pelo 
fato de as relações sociais existentes terem entrado em contradição com a 
força produtiva existente. (MARX, 1883, pag.26) 

 

As características da contradição são vivenciadas nas relações sociais estabelecidas 

historicamente na divisão social do trabalho, a referida divisão serve de base para a vida 

material em contradição, que para o autor teve origem nas relações familiares e na separação 

da sociedade em famílias opostas e isoladas opostas umas as outras. “encerra, portanto a 

propriedade, cuja primeira forma, o seu germe, reside na família onde a mulher e os filhos 

são escravos do homem. A escravidão, certamente ainda muito rudimentar e latente na 

família, é a primeira propriedade (MARX, 1883 pag.27)”.   



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
4 

 

Refere-se às leis que assumem unidade permeada pelas contradições inerentes nas 

situações cotidianas, opostas mutuamente, de acordo com Mao Tse-Tung (2009,pag.39) são 

fenômenos e processos da natureza, de modo que não existe nada absolutamente isenta de 

contradição.  Sem ela não haveria mundo, já que este é um movimento mecânico, Hengls diz:  

                                         Se a simples mudança mecânica de lugar contém já em si mesma uma 
contradição, com maior razão ainda hão de contê-las as formas superiores de 
movimento da matéria e, muito particularmente, a vida orgânica e seu 
desenvolvimento... a vida antes de tudo consiste justamente no fato de um 
ser, em cada instante, ser mesmo e, não obstante, um outro também. Assim, 
a vida é igualmente uma contradição que, existindo nas próprias coisas e 
processos, surgem e se resolve constantemente. (Hengls apud Mao Tse-
Tung, 2009,p. 39). 

A partir desta análise ele coloca como cada situação se insere e permeiam toda matéria 

desde as disciplinas do conhecimento como a matemática, a física onde as correntes circulam 

em positivo e negativo.  A história é construída e representada pelo contexto na oposição pela 

luta entre as concepções de sociedade e valorização da sociedade de classes antagônicas que 

estão condicionadas pela divisão do trabalho.  

A contradição constitui-se em nossa sociedade marcada pelas relações capitalistas 

acirradas pelo trabalho e capital no sentido do trabalho como emancipador do homem 

produtor de cultura através do trabalho. E o capital em sua forma mediadora das relações da 

sociedade de exploração do homem sobre homem transformando tudo em dinheiro, 

precarizando cada vez mais as relações entre as pessoas e o meio natural.  

Portanto, a classe trabalhadora para programar um projeto comunista precisa 

conquistar o poder político para defender os interesses de sua classe. Visto que, os indivíduos 

procuram os interesses pessoais, que não coincide com os interesses coletivos. Que são 

apresentados como universal, mas na verdade é uma ilusão. Ou como diz Marx é um 

movimentar nessa dualidade na vida democrática. Que tanto apreciamos, mas, que tem sido 

frágil, e comprometendo um andamento do ecoar do projeto socialista. 

Portanto, cabe a intervenção na prática social para o refreamento do individualismo 

em prol do interesse universal que Marx considera ilusório representado no Estado.  “O 

comunismo só é empiricamente possível  como ato súbito e simultâneo dos povos dominantes, 

o que supõe, por sua vez, o desenvolvimento universal da força produtiva e os intercâmbios 

mundiais estreitamente ligados a este desenvolvimento”. Com o desenvolvimento das forças 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
5 

produtivas seria possível a mudança das relações sociais de produção, de modo universal e 

facilitando a troca tanto de informações, como a abolição da propriedade privada.  

Este argumento de Marx é na verdade uma possibilidade do trabalho de fato 

representar e constituir na sociedade em seu sentido antológico, ou seja, a libertação do 

homem das forças natureza, assim também das relações capitalistas. E Marx define o 

comunismo como um movimento do real, não ideal, nem um estado, mas um movimento que 

resultará das premissas existentes. "A possibilidade não é a realidade, mas é, ela uma 

realidade. " (GRAMSCI, 1991, p.47); 

Seria a possibilidade também de fragmentar a potência hegemônica do estado burguês, 

passará pela conquista da sociedade no campo superestrutural, graças à aliança com forças 

fundada na adesão da contra-hegemônica.  “O proletariado pode se tornar classe dirigente e 

dominante na medida em que consegue obter o consenso das amplas massas” (GRAMSCI, 

1991, p.22);  

Identificando-se nesse processo participativo do indivíduo as relações formativas num 

contexto educacional no sentido lato. Onde o processo educativo não ocorre apenas em sala 

de aula. Mas também, nas vivências do cotidiano do sujeito, envolvido em outras instituições 

sindicais, aqui mediados pelo interesse coletivo. Onde o conhecimento é refletido pela 

qualidade da prática e não pela quantidade. Às vezes de forma implícita obedecendo à uma 

organização interna que nem o próprio sujeito se da conta deste fato. 

 Refletindo em sua prática ações que demonstram a capacidade de organizar-se a partir 

de uma visão coletiva de conhecimento e criticidade. Desenvolve a capacidade de analisar os 

fatos sem se ater nas teorias preconcebidas. A capacidade de aprender é um elemento inerente 

ao ser humano, ou seja, que nenhum outro animal seria capaz de acumular conhecimentos e 

poder principalmente refletir sobre os mesmos e reorganizar novas formas de saber. Com uma 

prática reflexiva, baseada em princípios teóricos e não repetitivo.  

Segundo Gramsci, o sujeito constrói a consciência de pertencer ao um grupo 

hegemônico, capacidades de recriar o mundo e tem em sua prática uma relação política e 

pedagógica através da leitura do mundo e do engajamento. Onde no mundo da opressão faz-se 

necessário, sujeitos históricos em busca da transformação da realidade. No enfrentamento 

constante na luta de classe. E para Marx “com a extensão da atividade no plano da história 
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universal, os indivíduos foram cada vez mais submetida a uma força que lhes é estranha – 

opressão essa que eles consideravam como uma trapaça do passado do chamado Espírito 

Universal” (Marx, 1883, pag. 34). 

O homem que atua em massa desenvolve através de sua ação um conhecimento de 

mundo "à medida que o transforma" (GRAMSCI, 1991, p.21). É um homem que alimenta um 

ideal coletivo. Busca a maturidade de sua consciência de classe de pertencer a determinado 

grupo, que se opõe ao grupo hegemônico, desenvolvendo ações que contribuem para 

conquista dos direitos coletivos. Que em meio a toda essa turbulência de crise estrutural e de 

conjuntura faz-se necessário as manifestações de resistências. 

Caracterizando-se como uma força capaz de mobilizar pessoas para a luta, para a 

conscientização do real e enfrentamento das determinações sociais e econômicas. E na fala de 

Marx afirma que esse estado atual será derrubado pela revolução comunista e pela abolição da 

propriedade privada como uma das condições materiais para libertação dos sujeitos e realizar 

a transformação da história.  

Pois, Marx entende que a contribuição que as relações intelectuais do sujeito são o 

resultado das suas mediações das relações sociais. Ou seja, isso será fundamental para intervir 

nas mudanças objetivas e subjetivas das práticas reais na sociedade atual. Sendo colocado o 

acesso a produção do conhecimento ao mundo inteiro, “inclusive da produção intelectual” e 

posto em condições de desfrutar a produção em todos os domínios da humanidade. “A 

dependência universal essa forma natural de cooperação dos indivíduos em escala histórica 

mundial”. 

 A base do processo geral da produção como ferramenta para a construção na pessoa 

do sujeito mesmo quando um único indivíduo capaz de gerenciar outra força estranha que 

conduzirá para esse processo e mesmo que seja no sentido fantasioso como uma possibilidade 

relacional. Visto que a sociedade enquanto sujeito, se relacionam e se constituem 

coletivamente como sujeitos de si, ou para si. Partindo da produção, da vida material 

imediata.  

Assim a consciência não se resume a uma força em si, mas é condicionada pela 

determinação da vida produtiva, ou seja, o trabalho que é a base material de transformação da 

natureza. E onde os sujeitos constituem-se no sentido antológico como homens nos diversos 
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estágios da história de modo que esta soma das forças produtivas é determinante para ditar as 

novas condições de existência. Nisso Marx apresenta um diferencial, no sentido de pensar a 

consciência como uma construção do real e não como uma representação idealista.  

Ela é materializada a partir da vida concreta, da produção e reprodução dos homens na 

sua relação com a natureza, na apropriação, expropriação das relações humanas. “Na 

realidade para o materialista prático, isto é, para o comunista, tratar-se revolucionar o 

mundo existente, de atacar e de transformar praticamente o estado das coisas que ele 

encontrou. (Marx, pag.35-36-43). Lembra que a história em sua origem, tem sido esquecida, 

aparecendo separada da vida comum, compreender o processo histórico, a capacidade do 

sujeito através do trabalho tem condições para construir a história como possibilidade na vida 

real que domina e determina a prática do ser social.  

  

                                     O tipo fundamental da prática é a atividade de produção material humana. Ela 

cria os bens materiais,  transforma também socialmente a atividade 

revolucionária da massa que visa mudar as relações de produção. A 

atividade prática dos homens e sua participação sóciopolítica, nas suas 

Lutas de classe, em sua revolução social. (KOPNIN, 1978, p. 168) 

 
Para Trivinos (2006, pag. 121-142) acredita que a prática social articulada na luta de 

classe onde está inserida a produção material, o acesso aos bem de produção. Possibilita uma 

reorientação da atividade teórica prática. Porém, a prática social no mundo capitalista, 

representa o contexto da sua materialidade, condicionada pela dominação de uma classe sobre 

a outra, e mesmo tendo conseguido um desenvolvimento das forças produtivas, ela está 

concentrada nas mãos de poucos. Assim, a atividade social e política enfrentam uma realidade 

determinada na relação de poder, controle das forças produtivas, meios de produção pela 

burguesia.  

 

                                         A práxis econômica é obra dos homens, - mediante atos alternativos,- porém 
sua totalidade forma um complexo dinâmico objetivo, cuja leis, 
ultrapassando a vontade de cada homem singular, se lhe contrapõe como sua 
realidade social objetiva com toda a sua dureza característica de qualquer 
realidade, e, no entanto, na sua objetiva dialética processual produzem e se 
reproduzem em níveis sempre mais elevados o homem social.  
(LUKÁCS,1981, pag.88) 

 
A atividade prática da luta dos trabalhadores, que também são condicionados por estas 

relações, ainda assim, assume uma atividade prática tentam destruir essa ordem vigente, que é 

senão a sucessão de diferentes gerações que ao longo da história explora os bens materiais, as 
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relações capitalistas, as forças produtivas que lhe são transmitidas pelas gerações precedentes. 

De modo que cada geração segue esses condicionantes, porem também ao tempo que mudam 

radicalmente o que lhe foi transmitido.  

Portanto, a prática social é base de produção do conhecimento, onde por meio dela o 

homem pode intervir na natureza, modificando-a para atender suas necessidades. Mas, ela é 

também reprodutora das relações sociais desiguais, ou seja, na concepção marxista ela é 

resultante da forma histórica que está organizada a sociedade.  

De modo que, só é possível mudar a prática, se a base da produção material for 

organizada sob outra lógica, contrária a propriedade privada e acumulo de riqueza por uma 

única classe. Por que a sociedade já atingiu uma evolução das forças produtivas e material, 

mas agora é preciso revolucionar as práticas sociais na relação de produção e reprodução 

orientadas pelo trabalho. 

 Para Lênin, só existe uma classe capaz de realizar a revolução que são os 

trabalhadores. Já que a classe dominante em cada momento da historia dispõe dos meios de 

produção material e também intelectual de forma que aqueles que tiveram negadas as 

condições materiais são submetidos por diversas formas e aparelhos de dominação a 

permanecer submissa a classe dominante. “A existência de idéias revolucionarias em uma 

determinada época já supõe a existência de uma classe revolucionária ... conceber a marcha 

da história, as idéias da classe dominante sejam desvinculadas dessa mesma classe e ganham 

autonomia”.  (MARX, 1883, p. 50). 

Neste sentido Marx enfatiza o papel da prática revolucionária como uma possibilidade 

dos homens compreendendo o processo histórico de suas determinações tenha a condição de 

apresentar e colocar na forma de representação o interesse geral e universal como dominante. 

Ainda que esta referida classe possa conservar elementos da classe anterior. Lembra que 

quando a burguesia chegou ao poder permitiu que muitos trabalhadores se elevassem, mas 

unicamente no sentido de tornarem-se também burgueses.  

                                         Portanto, cada nova classe consegue apenas estabelecer seu domínio sobre 
uma base mais ampla do que a classe que dominava anteriormente, mas em 
compensação, a oposição entre a classe que passa dominar e as classes que 
não dominam só tendem a se agravar mais profunda e intensamente. ( 
MARX, 1883, pag. 51) 

 
Conforme Marx o papel de combate a classe dominante atual dar-se pelo fato de negar 

o modo mais radical de transformação e superação da realidade objetiva. Diante da ilusão que 

o domínio da classe operária seria somente a sua representação e deixa de fora o regime 

social, a base material de produção e reprodução. Mas, reafirma necessidade da luta constante 
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e histórica, superando as relações sociais desiguais, não haveria mais interesses individuais, 

mas universais. E fundamentalmente defender um projeto onde os trabalhadores assumam e 

se apropriem dos meios de produção.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Marx traz contribuição para pensarmos sobre a realidade que cercam as nossas 

relações sociais, que foram determinadas historicamente pela forma de apropriação dos bens e 

meios de produção. Como ele coloca na Ideologia Alemã, a primeira forma de propriedade foi 

a família, onde mulher e filhos trabalhavam para produzir excedente, evoluindo seu germe 

para relações mais complexas de dominação, controle e submissão da força produtiva. 

Ele entende que a formação da consciência se dar a partir dessa base material, então é 

preciso saber quais são atualmente as nossas bases materiais para entender o processo 

histórico, a produção da mais valia na relação de exploração da classe trabalhadora que 

produz riquezas, mas que não pode usufruir da mesma.  

É através dessa leitura da realidade, das condições que está organizada a política, 

economia, trabalho em nossa sociedade capitalista, que vamos entender os motivos que 

operam as massas do ponto de vista da cultura entre outras formas de representação. 

Ao contrário das concepções dialéticas desenvolvidas por Hegel que compreende o 

movimento dialético como idealista, Marx não nega esse movimento, mas o concebe a partir 

das bases concretas materiais. Opondo-se ao idealismo, ou seja, não o movimento idealista da 

prática social como algo distante do concreto que vai interferir na consciência do homem 

sobre a sua relação social. Mas ao tempo que este ser humano compreende o contexto 

histórico e ai Engels é claro quando diz que para tanto é preciso estudar toda a história, só terá 

consciência da sua representação e evolução da forma concreta de dominação constituída 

historicamente e reproduzida pela classe dominante.  

Pois cabe ser humano fazer história, porém ele só pode distancia-se das formas de 

determinações a partir também de sua capacidade de refletir, e isso Marx reafirma na 

ideologia alemã. Ele acredita na possibilidade dos próprios homens pela sua capacidade 

teleológica de fazer a revolução das condições materiais existentes na sociedade.   
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