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RESUMO 
O objetivo do texto é apresentar uma crítica a Educação Escolar capitalista a partir da 
concepção materialista-histórica da Educação Escolar, levando em consideração que o 
processo de trabalho pedagógico é influenciado pelo processo de trabalho produtivo 
assumido no modo de produção capitalista. A metodologia foi construída a partir de um 
estudo teórico onde apresentamos a concepção dialética enquanto mediadora do projeto 
de sociedade e do projeto de escolarização. Concluímos que é imprescindível uma 
proposição didático-pedagógica orientada por um enfoque crítico-dialético visando à 
organização do processo de trabalho pedagógico e do trato com o conhecimento ligado 
organicamente a classe trabalhadora, sendo estes últimos demiurgos de sua 
historicidade. 
Palavras chave: Educação Escolar - Capitalismo - Organização do processo de trabalho 
pedagógico e o Trato com o conhecimento. 
 
 
 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to present a critique of capitalist School Education from the 
historical-materialist conception of school education, taking into account that the 
process of pedagogical work is influenced by the process of productive work made in 
the capitalist mode of production. The methodology was constructed from a theoretical 
study where we present the dialectic as a mediator of the project company and project 
enrollment. We conclude that a proposition is essential didactic-pedagogic guided by a 
critical-dialectical approach aimed at the organization of the pedagogical work and 
dealing with the knowledge organically connected to the working class, the latter being 
demiurges its historicity. 
Keywords: School Education - Capitalism - Organization of the work process and Tract 
with pedagogical knowledge. 
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Introdução 
 

Partimos do pressuposto que o processo de trabalho produtivo organizado na 

sociedade capitalista determina, entre outras instituições sociais, a Educação Escolar. A 

lógica interna que serve para organizar a cooperação do processo produtivo, de certo 

modo, é também levada para a organização do processo de trabalho pedagógico e no 

trato do conhecimento. 

  O processo de trabalho produtivo mediado pela divisão social do trabalho e da 

propriedade privada dos meios de produção, fenômenos característicos do modo 

capitalista de produção, assume aspectos que alienam o produtor direto do produto 

objetivado por ele, do processo produtivo, da própria relação entre os produtores e 

destes com o gênero humano. Estes aspectos estão presentes no trabalho produtivo 

capitalista por conta de uma contradição fundante entre capital e trabalho, sendo o 

último subordinado ao primeiro, sendo que, concretamente, o trabalho é que gera 

riqueza. Esta é a lógica interna do trabalho assalariado e alienado nas sociedades 

capitalistas. Dessa forma, a Educação Escolar, sendo um aparato ideológico nas mãos 

da burguesia, possuidora dos meios de produção e da gestão da sociedade política, adota 

uma organização do processo de trabalho pedagógico organicamente aderente a 

organização do trabalho na sociedade capitalista.  

 Entendemos que a Educação Escolar reflete no seu interior os efeitos da luta de 

classes apreendida como força motriz das mudanças que ocorrem nas sociedades 

capitalistas. Por esse viés, ela também pode assumir uma função político-pedagógica 

que entre em choque com o interesses do Estado Burguês, tornando-se um lócus de 

contra-hegemonia. 

 É no bojo de uma Educação Escolar de classes que devemos organizar um 

processo de trabalho pedagógico para além do capital concatenado ao tipo de formação 

do indivíduo omnilateral. Para isso é necessário entendermos a relação dialética entre a 

organização do processo de trabalho produtivo presente na sociedade capitalista e a 

organização do processo de trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento 

materializada na Educação Escolar capitalista, visando a construção de formas de 

apropriações das objetivações genéricas que desvelem a contradição entre a 

humanização e alienação imanentes no processo de formação da individualidade 

humana no modo capitalista de produção de nossas existências. A seguir iremos tratar 

de forma mais explicita estas questões. 
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Processo de Trabaho (produtivo) e o Processo de Trabalho Pedagógico no Modo 

Capitalista de Produção: mediações recíprocas. 

 

 O grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma nação pode ser 

observado mediante o nível alcançado na divisão social do trabalho e da propriedade 

privada. Através delas podemos analisar a estrutura interna de uma determinada 

formação econômico-social. Podemos também enxergar as formas de cooperação e 

organização do processo de trabalho. Por fim, mediante o grau de complexidade 

atingida pela divisão social do trabalho, da propriedade privada e da 

cooperação/organização do trabalho em uma dada formação econômico-social, 

podemos precisar como os homens se educam a partir das formas de apropriação das 

objetivações do gênero humano (que denota o grau de desenvolvimento histórico-social 

da humanidade). 

 Partimos do pressuposto que o processo de trabalho pedagógico vai mediar à 

relação do aluno com a apropriação das objetivações genéricas, com a finalidade de 

contribuir na formação de sua individualidade. Pari Passu, entendemos que a formação 

da individualidade humana é expressão resultante do processo sócio-histórico de 

humanização mediado por tipos de sociabilidades humanas, as quais são determinadas 

pela relação dialética entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações 

sociais de produção (Duarte, 1992). Dito isto, as formas do indivíduo se objetivar e se 

apropriar em relação ao gênero humano, reflete, objetivamente e subjetivamente, os 

tipos de produção, cooperação, intercâmbios e educação estabelecidas entre os 

indivíduos na produção de suas existências. 

 Pelo que foi exposto anteriormente podemos sintetizar a seguinte tese, qual seja: 

na Educação Escolar, o trabalho pedagógico vai mediar à relação do aluno com a 

apropriação das objetivações genéricas (pertencente ao gênero humano, onde expressa o 

resultado da história da atividade objetivadora dos seres humanos). Por conseguinte, a 

apropriação das objetivações do gênero humano é mediada por um tipo de organização 

do processo de trabalho produtivo encontrada em uma determinada formação 

econômico-social. Esta tese nos permite colocar a relação entre a educação, a escola e o 

ensino enquanto inter-relações mediadas pelo trabalho, entendido enquanto atividade 

vital que funda o caráter social do indivíduo, pois segundo Marx e Engels (1998), 
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[...] todos os homens devem ter condições de viver para poder “fazer a 
história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo beber, comer, 
morar, vestir-se e algumas outras coisas mais. O primeiro ato histórico 
é, portanto, a produção dos meios que permitam satisfazer essas 
necessidades, a produção da própria vida material [...] O segundo 
ponto a examinar é que uma vez satisfeita a primeira necessidade, a 
ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido com essa satisfação 
levam a novas necessidades – e essa produção de novas necessidades 
é o primeiro ato histórico (p.22). 
 

 O primeiro ato histórico significa que o homem mediado por sua atividade vital 

se apropria da natureza e se objetiva nela com a finalidade de suprir suas necessidades 

imediatas. Todavia, esta objetivação cria uma realidade qualitativamente nova, ou seja, 

uma realidade humana que vai gerar outras demandas.  

 Uma vez que as necessidades imediatas são satisfeitas, outras surgirão em um 

nível de complexidade maior que carecem de mediações mais profundas, pois as 

primeiras são superadas e incorporadas às novas engendrando um processo de 

carecimento na qual evoca um estágio de compreensão mais elevado, tendo em vista o 

aparecimento de novas propriedades nelas encarnadas, onde deverão ser apreendidas 

por todos os indivíduos que delas precisam para se reproduzirem socialmente, isto é, 

devem ser socializadas visando conservar e desenvolver o processo (de trabalho) 

produtivo necessário a reprodução de sua existência.   

 Por sua vez, Marx e Engels ao analisar o desenvolvimento histórico do gênero 

humano perceberam que o processo de trabalho, enquanto dinâmica e atividade que 

funda o caráter social dos seres genérico, se desenvolve diametralmente oposto ao 

sentido ontológico o qual o trabalho deveria assumir, a saber: uma atividade vital que 

desenvolve as máximas potencialidades do indivíduo emancipando-os e liberdando-os 

do reino das necessidades. O caráter contraditório assumido pelo trabalho é possível 

pelo desenvolvimento, cada vez mais aperfeiçoado, da divisão do trabalho e da 

propriedade privada dos meios de produção que tem como característica de primeira 

ordem a desarticulação das dimensões teórico-prática do trabalho que resulta na 

separação entre trabalho intelectual e manual (material) propiciando uma assimetria nas 

formas de apropriação das objetivações.  

 Portanto, podemos constatar que o trabalho enquanto uma atividade vital que 

permite o pleno desenvolvimento das faculdades dos indivíduos vai contraditoriamente 

se configurando em um desenvolvimento que não é mais pleno, e sim parcializado, pois 

agora, corresponde a uma determinada esfera de atividade. É importante destacar que 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 
 

5 

será no modo capitalista de produção que esta contradição toma uma dimensão 

universal e altamente desenvolvida. Mutatis Mutandis, é nas sociedades capitalistas 

onde as formas de apropriação das objetivações genéricas estarão sob o jugo das 

relações sociais de dominação alienadas e alienantes e, dessa forma, se insere em outra 

relação contraditória que é a humanização e alienação no processo dinâmico da 

apropriação/objetivação do gênero humano. Esta contradição pode ser observada pelo 

estágio de desenvolvimento das forças produtivas alcançadas no modo capitalista de 

produção. Atualmente as forças produtivas atingiram um nível tão avançado como 

jamais havia visto na história, contudo, este desenvolvimento se dá às custa da 

destruição da natureza e da exploração do homem pelo homem. Com isso, as formas de 

apropriação das objetivações genéricas (pertencente ao gênero humano), condição 

necessária para que o indivíduo se insira conscientemente na histórica da humanidade e, 

se humanize, ocorre de forma alienada devido ao afastamento do produtor direto de suas 

objetivações (a sua objetivação não é apropriada pelo produtor direto), do 

estranhamento do produtor direto no processo de trabalho (se torna compulsório e, 

ademais, há uma desarticulação entre quem planeja e quem executa) e, por conseguinte, 

da reificação das relações sociais entre os produtores diretos (as relações não são 

estabelecidas entre seres genéricos, mas entre coisas, expressão resultante do processo 

de fetichização da mercadoria). 

 O que esta análise sobre o processo de trabalho no modo capitalista de produção 

tem haver com a nossa tese anteriormente explicitada? Tudo, pois, se partirmos do 

pressuposto que é mediante o processo dinâmico da objetivação e apropriação que os 

indivíduos formam sua individualidade em circunstâncias históricas determinadas, e que 

a educação é uma prática social engendrada nesse processo, onde a escola será o lócus 

na qual, mediado pelo trabalho pedagógico, vai permitir formas de apropriação das 

objetivações genéricas, o trabalho deverá ter um lugar central nas reflexões didático-

pedagógicas, pois o trabalho vai mediar à relação entre o homem e natureza. Ou seja, no 

momento em que o indivíduo, mediado por sua atividade vital, transforma a natureza 

visando produzir os meios que permitam satisfazer suas necessidades imediatas e 

mediatas, ele próprio se transforma objetivamente e subjetivamente ocorrendo o 

primeiro ato histórico da humanidade. Entretanto, com já foi analisado, a reprodução 

social dos indivíduos no modo capitalista de produção é conquistada por relações de 

opressão e exploração, pois o que está em voga é um tipo de socialidade que tem como 

núcleo basilar a sociedade estruturada em classes cuja força motriz é a própria luta de 
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classes (antagonismo entre interesse particular e interesse comum). Ao 

desconsiderarmos o sentido ontológico do trabalho e as contradições que vêm assumido 

na sociedade capitalista, deslocamos as relações sociais de sua concreticidade e 

relocamos em um plano de compreensão metafísico. 

 Ao passo que, a Educação Escolar tem como função primaz a socialização do 

saber objetivo em suas formas mais desenvolvidas historicamente, o processo de 

trabalho pedagógico ao tratar o conhecimento (seleção, organização e sistematização do 

saber objetivo) deve considerar as contradições e mediações oriundas das relações de 

dominação da sociedade capitalistas (em especial, a contradição entre capital e 

trabalho).  

 
 Dessa forma, o processo de trabalho pedagógico, em especial, o trato com o 

conhecimento deve mediar “a relação objetivação-apropriação que se realiza no 

cotidiano (através das objetivações genéricas em-si) e a relação objetivação-apropriação 

nas esferas não-cotidianas (objetivações genéricas para-si)” (Duarte, 1992, p.200)iii 

visando selecionar, organizar e sistematizar os conteúdos escolares que levem o aluno a 

apreender que as mudanças que ocorrem nas sociedades se dão por suas contradições, 

neste sentido, entender que suas vidas (práticas sociais) fazem parte das contradições da 

sociedade capitalista, e que essas contradições não são espontâneas e sim históricas, 

sendo eles sujeitos de suas historicidades. 

 A organização do processo de trabalho pedagógico e o trato com o 

conhecimento devem ter como eixo norteador o processo de trabalho produtivo na 

sociedade capitalista. A compreensão de que o Trabalho é uma categoria fundante do 

ser social nos conduz a apreendê-lo enquanto princípio educativo e, com efeito, nos 

encaminha teórico-metodologicamente a rever como os dados da realidade serão 

apropriados nas relações educativas consubstanciadas na Educação Escolar.  

 

Concepção Marterialista-Histórica da Educação Escolar: Uma crítica a Educação 

Escolar Capitalista. 

 

 Partimos de uma tendência filosófica, sociológica e psicológica que entende a 

Educação Escolar enquanto produto da demanda humano-genérica de apropriar-se das 

objetivações genéricas produzidas historicamente. Isto quer dizer, que a Educação 

Escolar é um dos vieses no qual permite que o ser genérico se insira na história social da 
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humanidade mediante as apropriações de suas respectivas objetivações genéricas. 

Todavia, como nos alerta Duarte (1992), este processo se dá mediada pela relação 

dialética entre humanização e alienação. Neste sentido, esta concepção de Educação 

Escolar torna-se materialista-histórica por depreender a Educação Escolar enquanto 

partícipe e reflexo de uma determinada realidade concreta movida histórico-

dialeticamente por múltiplas determinações, considerando os indivíduos envolvidos 

nesse processo educativo demiurgos de sua própria historicidade, e por entender que o 

projeto histórico socialista é o caminho alternativo para irmos além do projeto histórico 

capitalista. 

 Com efeito, o processo de trabalho pedagógico vai responder as demandas 

político-pedagógicas da Educação Escolar que tem como função social a socialização 

do conhecimento escolar na sua forma mais desenvolvido historicamente. Por sua vez, é 

a partir da mediação da Teoria Educacional que a Educação Escolar encarna os 

elementos constitutivos de um determinado projeto histórico que, por conseguinte, estão 

presentes na Teoria Pedagógica da própria escola. É, pois, esta teoria pedagógica que 

vai mediar à relação entre a teoria educacional e as metodologias específicas de cada 

disciplina escolar (Escobar, 1997). Todos estes nexos nos levam a compreender as 

formas de organização do processo de trabalho pedagógico bem como o trato com o 

conhecimento escolar. 

 Como defendemos a tese de que um determinado modo de organização do 

processo de trabalho produtivo vai influenciar a organização do processo de trabalho 

pedagógico, e que este último vai mediar o processo de apropriação das objetivações 

genéricas materializadas no seio escolar, entendemos que a relação entre a teoria e a 

prática pedagógica da Educação Escolar encarna as contradições da organização do 

processo de trabalho produtivo do modo capitalista de produção, quais sejam: “[...] a 

artificialidade da vida escolar separada da produção material, a fragmentação do trato 

com o conhecimento e a gestão da escola na sua forma autoritária e alienante” (Freitas, 

1995, p.95). 

 Podemos ratificar esta assertiva acima de acordo com o estudo de Nogueira 

(1993) apoiado nas obras maxianas e engelsianas ao observar que o processo de 

trabalho produtivo no modo capitalista de produção está subordinado ao capital 

enquanto corolário do estágio avançado da divisão social do trabalho e da propriedade 

privada dos meios de produção. Este antagonismo entre capital e trabalho engendra 

algumas contradições, a saber: “fragmentação o processo de trabalho, perda do controle 
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do ato de produzir, separação das instâncias de concepção/execução, potencialidade do 

maquinismo” (p.93). Isto denota a relação dialética entre o processo de trabalho 

produtivo e sua relação com o processo de trabalho pedagógico inerente a Educação 

Escolar.  

 Essas conseqüências no processo de trabalho produtivo se determinam 

reciprocamente e, em sua unidade, caminham na direção do processo de valorização do 

capital que vai modular o processo de trabalho estabelecendo sua lógica interna (o valor 

de uso enquanto epifenômeno do valor de troca). Isto significa que a força de trabalho 

do trabalhador não será destinada a um tipo de produtividade que terá como princípio 

norteador apropriação comum dos bens produzidos, mas, será destinado a um tipo de 

produtividade onde o produto final será apropriado privadamente por outrem que 

compra sua força de trabalho, cuja intenção é a reprodução e acumulação ampliada do 

capital. Tal relação social de produção engendra o antagonismo entre trabalhador 

assalariado e burguesia capitalista e, por conseguinte, capital e trabalho. 

É neste bojo das relações sociais capitalistas que a Educação Escolar 

corresponde ao antagonismo entre as classes sociais (trabalhador assalariado e burguesia 

capitalista. Por isso, a própria Educação Escolar é uma educação de classes, e não é 

politicamente neutra. 

Por esse viés, Bernard Charlot (1986) mostra que a educação, enquanto esfera 

social tem um sentido político construído ao longo de sua formação histórica. Por esse 

caminho a educação torna-se um contexto sócio-cultural no qual se materializam 

sentidos políticos que representam relações sociais latentes atreladas a um determinado 

estágio de desenvolvimento produtivo. 

Para sustentar a tese que a educação é política, que corresponde as contradições 

das formas sociais de produzirmos nossas existência, Charlot (1986) destaca que não 

satisfaz apenas asseverar que ela é política, mas observarmos como e quais mecanismos 

pedagógicos a educação adota para manifesta-se politicamente dentro de um contexto 

político-econômico particular. Partindo desse entendimento, ele descreve que a 

educação ganha sentido político mediante quatro significações políticas articuladas 

entre si.  

A primeira concerne na educação difundindo modelos sociais. Para Charlot 

(1986), a educação busca transmitir modelos sociais os quais predominam em uma 

sociedade. Esses modelos são incorporados pelos indivíduos ou “pelo contato direto 

com a sociedade” ou “sob a forma de normas teorizadas de comportamentos” (p.14), ou 
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seja, no primeiro caso não necessita de uma intervenção sistemática para a criança 

introjetar os modelos sociais, pois ela aprende “por intermédio da influência difusa do 

meio” (ibid). Entretanto, no segundo caso, a transmissão dos modelos sociais torna-se 

objeto a ser sistematizado dentro de um padrão de racionalidade “sob forma de normas 

de comportamentos e de ideais” (ibid). 

Ao atribuir à educação um sentido político, Charlot (1986) compreende que no 

interior da sociedade existem modelos sociais distintos, porque, segundo ele, a 

sociedade não é um todo homogêneo, havendo grupos sociais que possuem interesses 

diferentes (sob determinação da divisão social do trabalho e da propriedade privada dos 

meios de produção). Com efeito, ele observa e localiza a educação dentro de uma 

sociedade cindida em classes sociais cujas necessidades derivam de perspectivas 

antagônicas.  

Nesta luta de classes, cada classe possui modelos sociais singulares. Todavia são 

os modelos e as idéias dominantes que controlam a seleção das normas que irão reger as 

condutas sociais dos indivíduos. Então, é nesse choque (luta) entre as classes sociais que 

reside a “significação política” da educação, pois ela representa um ideal pedagógico da 

classe dominante que veicula um tipo de modelo social reforçando as relações de força, 

poder e hierarquização. 

O segundo sentido político diz respeito à educação forjar a personalidade dos 

indivíduos mediante a inculcação de normas de comportamentos orientadas por 

modelos sociais e políticos. Para Charlot (1986) a “educação age politicamente sobre o 

indivíduo, fixando, no âmago mesmo de sua personalidade, estruturas psicológicas de 

dependência, renúncia e idealização” (p.16) objetivando diluir toda conduta social 

divergente ao sistema de comportamentos legítimos a classe social dominante. Por 

conseguinte, a significação política da educação encontra-se no instante que forja um 

tipo de personalidade balizada por normas sociais de comportamento que refletem a 

relação de dominação de uma classe sobre outra, ou seja, é a expressão resultando do 

embate de projetos histórico diferentes. 

O terceiro sentido político refere-se à educação como vinculadora de idéias 

políticas. As idéias políticas que permeiam as práticas sociais de cada classe social 

regem as normas (códigos) sociais usadas na formação da personalidade do indivíduo. 

Essas idéias políticas (como a liberdade, a justiça, a igualdade etc.) são derivadas de 

reflexões sócio-filosoficas que visam orientar a relação entre Estado e a sociedade civil. 

Todavia, Charlot (1986) postula que essas idéias políticas interiorizadas nas relações 
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sociais promovem a reprodução de uma luta de classes resultante das contradições e 

conflitos ocasionados pela mistificação do sentido dessas idealizações políticas. Isso é 

possível, porque, apesar, da criança primeiramente entrar em contato com as idéias 

políticas de seu grupo social são as idéias políticas dominantes que determinará a sua 

formação enquanto ser social por ter em seu domínio o consentimento das demais 

classes sociais em educar suas proles. 

Para Charlot (1986) devemos prestar atenção como e de que forma essas idéias 

políticas são propagadas pela educação, e é nesse instante que ele nos alerta sobre a 

utilização dessas idéias a partir de seu uso ideológico. Quando algumas idéias políticas 

são usadas ideologicamente elas, no seu âmago, não possuem uma significação política 

falsa, mas sim uma significação verdadeira, contudo, desconectada da realidade 

objetiva, por exemplo, “a idéia de liberdade não é falsa, mas suas teorizações burguesas, 

que impregna a idéia de liberdade tal como é difundida na sociedade [...]” (p.18) 

permite dissimular a realidade concreta conduzindo os indivíduos a pensarem que há a 

mesma liberdade para todos. Como no interior de uma sociedade cindida em classes 

sociais não é possível haver liberdades simétricas, por existir uma divisão social do 

trabalho e apropriação privada dos meios de produção, a classe (burguesa capitalista) 

dominante usa ideologicamente as idéias políticas tornando-as legítimas para todos, 

almejando construir consentimento social no qual permita a continuidade de sua 

dominação. E aí é que se encontra a significação política da educação, ser um dos meios 

de vinculação da ideologia dominante.  

 O quarto sentido político da educação é traduzido pela necessidade metódica 

e racional de construir um ideal pedagógico atrelado às necessidades e interesses 

da classe social dominante. Esse intento será consubstanciado por intermédio de uma 

instituição social denominada escola. No pensamento de Charlot (1986) “a educação é 

política na medida em que é encargo da escola, instituição social cuja organização e 

funcionamento dependem das relações de força sociais e políticas” (p.19). Por isso, a 

escola é um ambiente sociopolítico que denota as tensões sociais, isto é, as contradições 

e conflitos engendrados no cerne das lutas de classes.E aí, localiza-se a última 

significação política, em que escola (enquanto um prolongamento da educação) se torna 

um aparato ideológico usado pela classe dominante para perpetuar seu poder material e 

simbólico. 

Como podemos observar, a educação tem um sentido político quando suas 

significações políticas inserem-se em um movimento contraditório produzido no interior 
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das lutas de classes. Mediada pelas relações sociais latentes à educação organicamente 

ligada à escola e a outras esferas sociais constroem um projeto de sociedade 

concatenado com a classe social que possui em seu domínio o modo e os meios de 

produção da atividade humana. Por esse viés, a escola concebe as formas essenciais 

para forjar indivíduos cujo seu papel social esteja atrelado àquele projeto de sociedade 

em voga, ou seja, um projeto de sociedade burguesa capitalista cuja formação da 

individualidade humana tem que estar subjugada a lógica do capital.  

É importante ressaltar, que a escola não origina as ideologias burguesas que 

traduzem a alienação da sociedade civil, mas ambas são concebidas nas “[...] condições 

de vida econômica e socialmente determinadas, e não da transmissão cultural. As 

significações ideológicas da escola não fazem senão traduzir uma organização social 

opressiva que engendra, é a divisão capitalista do trabalho, é a dominação de classe” 

(Charlot; 1986; 212).  

Portanto, a Educação Escolar Capitalista propõe formas de organização do 

processo de trabalho pedagógico e do trato com o conhecimento que permitem formas 

de apropriação das objetivações genéricas alienadas. A lógica da apropriação do 

conhecimento é feita sem levam em conta as contradições da sociedade, ou dizendo com 

outras palavras, desconsidera a luta de classes. Esta postura lógico-histórica atende aos 

interesses e necessidades da burguesia capitalista, a saber, a manutenção da divisão do 

trabalho e da propriedade privada dos meios de produção. 

    Como explicitou Charlot (1986), “a educação é política na medida em que é 

encargo da escola, instituição social cuja organização e funcionamento dependem das 

relações de força sociais e políticas”. Nesse sentido, a escola é um espaço sócio-político 

o qual reflete o movimento contraditório imanente da sociedade capitalista. Entretanto, 

também poderemos refletir criticamente as assimetrias sociais, políticas, culturais e 

econômicas mediante novas formas de organizar o processo de trabalho pedagógico e de 

tratar o conhecimento, que busquem contribuir na construção de um movimento 

propositivo de contra-hegemonia. Como alternativa, é necessário articular o processo de 

escolarização com uma perspectiva de formação humana omnilateral, isto é, a organizar 

do trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento em cima de objetivos/finalidades 

que permitam “[...] articular teoria e prática de forma que o jovem possa ter contato com 

o trabalho produtivo. Com isso, dá-se um passo essencial para acabar com a divisão 

entre o homem que pensa e que faz, entre humanismo e técnica” (LACKS, 2004, p. 

100).  
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Estes posicionamentos político-pedagógicos acima aludidos podem ser 

encontrados nas concepções educativas de Marx e Engels (1983) que entendem a 

educação a partir de um tripé: 

  

1. Educação Intelectual. 
2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios 
de ginástica e militares. 
3. Educação Tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia 
as crianças e os adolescente no manejo de ferramentas elementares 
dos diversos ramos industriais (p. 60). 
 

 Em consonância a análise de Nogueira (1993) a respeito das concepções 

educativas de Marx e Engels, em especial, o entendimento deles acerca da função da 

educação, podemos depreender dois aspectos, a saber: 1º) O problema da educação 

sempre estava aderente a questões mais latentes naquele momento histórico. Neste caso 

Marx estava preocupado com a exploração das crianças no interior das fábricas, e 

visando criar mecanismo para resolver esta questão sugere a combinação do trabalho 

produtivo com a educação como pressuposto para os patrões empregarem as crianças e 

os adolescentes nas fábricas. A inserção das crianças nas fábricas dar-se-á a partir dos 

nove anos; 2º) Todavia Marx ao assinalar para esta necessidade ele também estava 

pensando no processo de obliteração intelectual no qual as crianças e adolescente 

estavam passando por conta da própria divisão técnica do trabalho, do maquinismo e da 

carga excessiva da jornada de trabalho. A superação desta condição de obliteração 

intelectual é segundo Marx, relevante para a revolução, pois os operários devem ter 

acesso aos conhecimentos científicos suficientes para controlar o processo de produção 

e de troca, sendo uma condição necessária para o processo revolucionário. 

 Para Nogueira (1993), a intenção contundente de Marx na proposição de unir 

educação tecnológica ao lado da instrução geral era primeiramente uma qualificação 

profissional que permitisse aos produtores diretos as condições necessárias para que eles 

conquistassem um poder sobre a base técnica e a organização do trabalho. Em segundo 

lugar, mas não menos importante, que este tipo de educação propiciasse uma formação 

para além das especializações causada pela divisão social do trabalho permitindo um 

desenvolvimento multilateral à altura das máximas possibilidades do trabalhador. 

 Desta concepção educativa de Marx podemos extrair elementos que enriquecem 

a crítica a Educação Escolar capitalista, iniciada por meio da análise do pensamento de 

Charlot. O primeiro é o efeito nefasto que a divisão social do trabalho desencadeia na 
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apropriação da cultura científica pelos trabalhadores. A desarticulação entre trabalho 

intelectual e manual relega os produtores a um tipo de conhecimento que oblitera o 

desenvolvimento pleno de suas faculdades. O outro efeito é o monopólio do 

conhecimento científico nas mãos da burguesia detentora da propriedade privada dos 

meios de produção, pois entendemos que o conhecimento é um meio que leva ao 

domínio do processo produtivo, e este conhecimento científico estando apropriado 

privadamente pela burguesia impede que os trabalhadores tenham acesso a ele. Quando 

o acesso é permitido é de forma ‘homeopática’ e fragmentada.  

 Outro autor que contribui para a crítica a Educação Escolar capitalista é Freitas 

(1995). Segundo ele a organização do trabalho pedagógico da escola (que reflete na 

organização do trabalho pedagógico da sala de aula) é impactada pela sociedade 

organizada tendo por base a propriedade privada dos meios de produção, onde o ponto 

nevrálgico é o trabalho assalariado, alienado. O encaminhamento dado por ele para 

superar esta forma de organização do trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento 

é ter o trabalho material como elemento mediador entre o professor/aluno e o conteúdo 

escolar, a unidade metodológica (entender que os dados da realidade dever ser tratados 

de forma interdisciplinar pelas disciplinas escolares) e a auto-organização (professores e 

alunos participando na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e da gestão). 

 Esta crítica a atual Educação Escolar capitalista, onde seus elementos já se 

encontravam nos escritos de Marx, nos encaminha para outro tipo de formação do 

indivíduo. Um tipo de formação que promova não uma apropriação fragmentada das 

objetivações do gênero humano, mas sim, uma formação que estabeleça nexos entre os 

dados da realidade produzidos historicamente e a prática social mais ampla (professores, 

alunos e a própria escola). Estamos falando de uma formação omnilateral na qual eleva 

os níveis de consciência dos professores e alunos a um patamar que desenvolva suas 

múltiplas faculdades humanas. 

Entendemos que é mediante esta concepção de indivíduo que a organização do 

trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento devem ter como referência, tendo em 

vista, que nesta concepção a categoria trabalho material é o ponto de partida e chegada 

do processo de socialização dos conhecimentos escolares. Esta posição teórico-

metodológica assumida na organização do processo de trabalho pedagógico e no trato 

com o conhecimento poderá contribuir para que os professores e alunos saiam de uma 

análise caótica da realidade para uma análise sintética da mesma (da síncrese a síntese), 

entendendo-a em suas múltiplas determinações. Tal postura político-pedagógica poderá 
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resultar numa melhor articulação entre a teoria e a prática, entre sujeito e objeto, entre o 

lógico e o histórico, com efeito, no engajamento dos indivíduos partícipes deste 

processo educativo em vista a luta contra a exploração do homem pelo homem. 

 

Considerações Provisórias 

 

 As questões tratadas neste texto possuem um conteúdo complexo. Temos ciência 

que a postura assumida por nós em apresentar os nexos e as contradições inerentes nas 

relações entre indivíduo e sociedade, capital e trabalho, organização do processo de 

trabalho produtivo e a organização do processo do trabalho pedagógico, devem ter um 

devido aprofundamento visando alcançar o núcleo basilar da relação entre Trabalho, 

Educação e Ensino no modo de produção capitalista. Esta tarefa foge dos limites do 

presente trabalho. 

 Por sua vez, este espaço nos permite, de forma sumária, sintetizar as idéias 

diretrizes que serviram para nortear nosso trabalho. Mas também podemos apontar um 

horizonte teleológico no que tange as possibilidades de superação da exploração do 

homem pelo homem. 

 A primeira idéia é que há uma relação dialética entre as formas como 

organizamos nossas vidas (material e não-material) com o processo dinâmico de 

apropriação e objetivação do gênero humano, condição necessária para que exista um 

tipo de formação do indivíduo (a Educação Escolar assume uma função primaz neste 

intento, alem de ser um lócus de manutenção, também pode ser um lócus de 

transformação); A segunda idéia entende que o processo de objetivação e apropriação 

sintetiza o sentido ontológico do trabalho, a atividade vital do ser humano, onde nas 

relações sociais capitalista torna-se alienado; Com efeito, este processo assume um 

caráter contraditório diante de um processo avançado de humanização 

(desenvolvimento das forças produtivas), e também alienação. 

 O horizonte teleológico possível será aquele mediado por um projeto histórico 

socialista que vai resgatar o sentido ontológico do trabalho recolocando o capital 

enquanto epifenômeno do trabalho permitindo, dessa forma, o desenvolvimento 

máximo das potencialidades do seres genérico, ou seja, a superação da alienação. 
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i NPGED/GEPEL/UFS. 
ii GEPEL/UFS. 
iii “Uma das diferenças entre apropriação das objetivações genéricas em-si e a apropriação das 
objetivações genérica para-si está em que esta última exige, em princípio, a superação do caráter não-
consciente, espontâneo, com que realiza a primeira [...] Na vida cotidiana, na relação com as objetivações 
genéricas em-si, o indivíduo utiliza todas suas capacidades e sentimentos, porém dirigidos para múltiplas 
direções, o que significa a impossibilidade de desenvolvimento intenso e consciente de cada uma dessas 
capacidades e sentimentos” (Duarte, 1992, p.151-152). 


