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RESUMO 

Nas contradições da sociedade capitalista surgem os questionamentos quanto à emancipação 

efetiva do homem e qual o real papel da educação nesse processo. Em nossa pesquisa, usando 

como referencial teórico a obra de Karl Marx (1818 – 1883), veremos os limites da educação 

na sociedade burguesa no que tange a questão da emancipação humana real. Para tanto 

compreenderemos a categoria trabalho como base para o entendimento da organização social 

capitalista, onde, partindo da relação do homem com sua atividade produtiva, poderemos 

estabelecer as interfaces entre o Estado burguês e os modelos de educação, apresentando os 

limites, dentro da lógica do capital, da emancipação humana através da educação. Na 

explanação sobre o trabalho veremos como este se apresenta de maneira estranhada ao 

trabalhador, e venda da força de trabalho e o comportamento da mercadoria na ótica 

capitalista. Passaremos para a questão da emancipação, onde traremos a os limites das 

emancipações burguesas partindo da analise de suas próprias proposições, mostrando que 

somente com a superação do Estado o homem poderá, efetivamente, emancipar-se. Na 

questão da educação veremos como este elemento foi historicamente usado como ferramenta 

de manutenção de poder dos detentores dos meios de produção em relação aos não 

proprietários, apresentando os limites da educação dentro do Estado capitalista para a 

emancipação do homem. A educação leva ao caminho do esclarecimento, porém, ela sozinha 

não é capaz de libertar o homem das amarras do capital. 

Palavras-chaves: Emancipação, educação, trabalho, Estado, capital.  
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ABSTRACT 

The contradictions of capitalist society the questions concerning the effective emancipation of 

man and what the real role of education in this process arise. In our research, using as 

theoretical reference the work of Karl Marx (1818 - 1883), we see the limits of education in 

bourgeois society regarding the question of real human emancipation. To understand both the 

working class as the basis for the understanding of the capitalist social organization, which, 

based on the relationship of man with his productive activity, we can establish the interfaces 

between the bourgeois state and education models, showing the limits, within the logic of 

capital, human emancipation through education. In explanation of the work we'll see how it 

presents itself so estranged to the worker, and sale of labor power and the behavior of the 

merchandise in the capitalist perspective. Move on to the question of emancipation, which 

will bring the limits of bourgeois emancipation based on the analysis of their own 

propositions, showing that only by overcoming the state man can effectively emancipated. In 

the matter of education we will see how this element was historically used as maintenance of 

power of the holders of the means of production in relation to non-proprietary tool, showing 

the limits of education within the capitalist state for the emancipation of man. Education leads 

to the path of enlightenment, but it alone is not able to free the man from the shackles of 

capital.  

Keywords: Emancipation, education, labor, State capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nossa dissertação busca, a partir da leitura da obra de Karl Marx
1
 (1818 – 1883), 

o entendimento para os limites da educação para a efetivação da emancipação humana 

partindo da categoria trabalho como fundamento da base material da sociedade capitalista. A 

escolha do autor alemão parte da premissa de sua contribuição em várias áreas de estudos, 

dentre as quais podemos destacar a filosofia, direito, economia, história, ciências sociais, 

administração e educação, com uma visão revolucionaria, mantendo a crítica ao modo de 

organização da sociedade burguesa como elemento fundamental em suas obras. 

Nortearemos nossa pesquisa na investigação da categoria trabalho e emancipação 

e os limites da educação para a efetivação da liberdade na sociedade do capital. Os estudos de 

Marx, para o entendimento da sociedade burguesa, são fundamentais para o construto do ser 

enquanto elemento histórico-social, onde através do método
2
 utilizado pelo autor, o 

materialismo dialético-histórico, trata o conhecimento intelectual como uma objetivação 

concreta, parte da realidade, de fatos concretos, sendo esse talvez o motivo de até hoje nos 

referendarmos a Marx para analisarmos as problemáticas do sistema capitalista. Sua 

perspicácia na desconstrução das contradições apresentadas pelo capital torna as suas 

possibilidades de superação uma realidade, o pensamento revolucionário de Marx tornou sua 

teoria em práxis. 

Na sociedade atual é latente a insatisfação da população com os governos, mesmo 

com todos os avanços nos campos tecnológicos e científicos, a grande massa ainda é carente 

de questões básicas como alimentação, moradia, saúde e educação. As explicações são as 

                                                           
1
 Karl Heinrich Marx nasceu em 5 de maio de 1818 em Trier, falecendo no dia 14 de março de 1883 em Londres. 

“É impossível medir a perda que o proletariado militante europeu e americano e a ciência histórica tiveram com 

a morte deste homem. Logo sentiremos a lacuna que se abriu com a morte deste espírito imponente. Como 

Darwin descobriu a lei da evolução na natureza orgânica, Marx descobriu a lei da evolução na historia humana: o 

simples fato, previamente escondido sob capas ideológicas, de que os seres humanos devem primeiro comer, 

beber, se abrigar e se vestir antes de poder voltar sua atenção à política, ciência, arte e religião; e que, portanto, a 

produção dos meios de produção materiais imediatos de vida, e com isso um determinado estado do 

desenvolvimento econômico de um povo ou período, constitui a base na qual as instituições do Estado, os 

princípios legais, a arte e até mesmo as ideias religiosas do povo em questão se desenvolveram e pela qual 

devem ser explicadas, ao invés de exatamente o contrário, como se acreditava previamente.” (Trecho das 

palavras de adeus do amigo e companheiro de luta Friedrich Engels para Marx in Karl Marx A história de sua 

vida. MEHRING, Franz. Karl Marx A história de sua vida. Ed. José Luís e Rosa Sundermann. São Paulo, 2013.  
2
 “A vasta obra de Marx, deixou como herança um método, o método da economia política; uma concepção 

materialista dialética da história, a partir da compreensão as relações sociais concretas da humanidade; e uma 

teoria da revolução, na qual a classe operária conhecendo os fundamentos da sociedade capitalista poderia 

tomar, de forma organizada, em suas mãos o fazer-se da história para construir uma nova forma de organização 

social – o socialismo, sem explorados nem exploradores.” In Cordiolli, Marcos. Apontamentos sobre o método 

dialético em Karl Marx. Ed. A casa de Estérias: Curitiba, 2009. 
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mais diversas e as contradições que acompanham tais explicações também. Este governo ao 

qual estamos nos referindo é o governo burguês, amparado por um Estado democrático onde 

todos somos livres e iguais perante as leis, a um nível abstrato, onde não vemos tal efetivação, 

de fato, ocorrer para o povo, para as camadas menos favorecidas da população. 

Vivemos em uma sociedade divida entre opressores e oprimidos, detentores do 

poder e trabalhadores que lutam diariamente pela sua sobrevivência através de sua atividade 

produtiva. Temos um ser dicotomizado, onde razão e espírito, parcialidade e universalidade 

expõem o homem a viver em contradição. A superação desta situação de aprisionamento deve 

ser completa; a efetivação da liberdade não deve ocorrer apenas no nível da lei, mas sim 

plenamente, dentro da sociedade civil. 

Determo-nos as analises da questão da emancipação humana e sua relação com a 

educação no contexto de superação da sociedade capitalista. Contudo, nosso ponto de partida 

será o aprofundamento na categoria trabalho uma vez que este, o trabalho, durante a obra de 

Marx, aparece como uma categoria fundamental da reflexão dialética. É fundamental 

compreender o que é a categoria trabalho para o autor, pois ao adquirirmos esse entendimento 

conseguiremos conceber os demais elementos que irão compor nossa dissertação. 

Concordando ainda com Cordiolli (2009) quando afirma a importância da teoria sobre o 

trabalho em Marx como sendo o ponto da base da produção intelectual do autor alemão ao se 

constituir fundamentalmente como reflexão sobre o trabalho na forma do modo de produção 

capitalista.  

Passaremos desde o Marx da juventude nos “Manuscritos Econômico- 

Filosóficos” até chegarmos ao Marx da maturidade na obra que se tornaria seu grande legado 

para a humanidade, “O Capital”. Tentaremos mostrar que não há um corte epistemológico 

entre as obras e sim uma continuidade do desenvolvimento de suas reflexões, continuando e 

complementando as três principais correntes de ideias do século XIX, pertencentes as três 

maiores potências da humanidade naquele período, a saber, a filosofia clássica alemã, a 

economia política clássica inglesa e o socialismo francês. 

Buscamos um “roteiro” que nos assegurasse a manutenção e respeito a esse 

caminho feito por Marx. Iniciaremos tratando da relação do homem com o trabalho e das 

interfaces existentes nela, fazendo-se mister a leitura dos Manuscritos Econômico-Filosóficos 

(2010), obra do filósofo alemão, escrita em 1844, que porém, só chegaria ao conhecimento 

público cinquenta anos após sua morte, no ano de 1932, na então União Soviética. Esse texto 
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que ficou conhecido também como Manuscritos de Paris e tornou-se um marco na vasta obra 

que o autor produziu durante sua vida, chamado de texto da juventude; Marx inicia sua crítica 

ao capitalismo ancorado nas lacunas abertas pela economia nacional defendidas por Adam 

Smith, J.-B. Say e David Ricardo. 

Entendemos que a relação do homem com sua atividade produtiva, o trabalho, é, 

certamente, uma das questões mais debatidas dentro do marxismo, uma vez que se trata de um 

dos pilares da obra do filósofo alemão, que vê no trabalho o fundamento da liberdade humana, 

uma categoria que diferencia o homem dos demais seres da natureza, elemento que pressupõe 

liberdade e consciência, pressupostos estes que só são possíveis ao ser humano. Nos 

Manuscritos de Paris, obra do chamado “jovem” Marx, a qual tem como ponto de partida os 

pressupostos da economia clássica (economia burguesa) e da sociedade moderna, discorre 

sobre os limites apresentados por eles na análise da categoria trabalho; e evidencia a falta de 

esclarecimentos de elementos fundamentais, como a propriedade privada, o que transforma 

fórmulas gerais em leis, partindo-se sempre de um estado primitivo imaginário, o que o autor 

chama de “região nebulosa, cinzenta” (MARX, 2004, p. 80). 

Desejamos encontrar qual é a função, o papel do trabalhador no contexto das 

relações sociais que estão postas na sociedade capitalista, uma vez que, durante a execução de 

sua ação trabalho, o homem se coloca no objeto que produziu, ele passa a fazer parte dele, 

produzindo a si mesmo e a mercadoria como um produto, neste primeiro momento transforma 

seu trabalho em uma mercadoria como qualquer outra, se torna um objeto para o capitalista 

mover como qualquer outro em suas transações comerciais, depreciando o trabalho, 

valorizando somente o mundo das coisas, das matérias, depreciando o mundo dos homens 

reduzindo-os a objetos. 

Essa relação entre o homem e seu trabalho se torna uma relação de estranhamento, 

onde Marx aponta quatro momentos distintos dentro da ação em que acaba por ocorrer esse 

estranhamento. O primeiro é o estranhamento do trabalhador com o produto que foi 

produzido, ele se coloca no objeto, porém, ao fim do processo de produção, aquilo que foi 

produzido, a realização do trabalho materializado no objeto, não o pertence mais, lhe é 

estranho, apresenta-se de maneira hostil, já que é a representação material daquilo que o 

prende, que o desumaniza, o distancia de sua condição humana.  

O segundo momento seria o estranhamento do trabalhador com seu próprio ato 

produtivo, o interior do trabalho, até como uma consequência natural, uma vez que o objeto 
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que foi produzido lhe é estranho, o processo pelo qual o objeto é produzido também é 

estranho ao trabalhador. Para clarificar sua analise, Marx aponta a natureza enquanto mundo 

exterior sensível, onde o trabalho é efetivo, oferecendo os meios de vida, pois na natureza o 

homem encontra os elementos para sua ação produtiva e para sua subsistência. Um dos pontos 

de crítica que o autor aponta é o fato da economia burguesa desconsiderar esta relação do 

homem com o objeto – objetivação do trabalho, onde o que foi produzido pelo trabalhador 

não o pertence, pertence a outro, lhe é estranho. 

Temos aqui uma dicotomia entre o trabalhador e o homem, a cisão que existe 

entre o homem que garante sua subsistência através do único meio viável na sociedade 

capitalista, o trabalho, e o homem do lar, que irá se realizar plenamente fora do trabalho, 

longe de sua ação produtiva, que, para se efetivar como tal, necessita estar fora do trabalho, 

em seu momento de descanso, o trabalhador só se sente junto a si fora do trabalho, pois essa 

ação, trabalhar, é algo obrigatório, forçado. Veremos que a relação do homem com a natureza 

é uma forma de garantir a ele sua subsistência, pois, enquanto animal, ele precisa garantir sua 

sobrevivência: precisa comer, vestir-se, ter onde morar, portanto, o homem sobrevive somente 

da natureza inorgânica. A vida dele está conectada à natureza, e seu corpo é a própria 

natureza; essa relação mútua é que torna o homem, o corpo do homem, um componente da 

natureza e, por isso, coloca-o nessa constante luta pela sobrevivência. 

Na relação com a natureza o homem transforma a si e a natureza, pois enquanto 

ser genérico, faz parte desta natureza, portanto, no seu intercâmbio com a natureza o homem 

se efetiva enquanto ser genérico e o modelo de organização social do trabalho capitalista torna 

essa relação estranhada, sendo este o terceiro momento do estranhamento do homem com o 

seu trabalho, o estranhamento com sua vida genérica. Como consequência, em sua vida 

genérica está a convivência com os seus pares, com outros homens, e esta relação acaba por 

também sofrer o estranhamento, pois o homem não se reconhece mais no outro como 

pertencentes a mesma sociedade, são estranhos entre si, reconhecendo-se pelo que tem, uma 

sociedade que se baseia em possuir produtos, onde as relações das pessoas se dão pela troca 

matéria de interesses, tornando os seres estranhos, impessoais, frios, desumaniza os homens, 

brutaliza o ser, despertando seus instintos mais animalescos, de pura sobrevivência. 

O estranhamento do trabalho é a efetivação do homem que não trabalha, daquele 

que detêm a propriedade privada dos meios de produção, mantendo como sustentáculo deste 

modelo de sociedade a exploração do homem pelo próprio homem, do proprietário para com o 
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trabalhador, é o elo de ligação entre o opressor e o oprimido, legitimado pela ordem do 

capital.  

[...] através do trabalho estranhado o homem engendra, portanto, não apenas sua 

relação com o objeto e o ato de produção enquanto homens que lhe são estranhos e 

inimigos; ele engendra também a relação na qual outros homens estão para sua 

produção e o seu produto, e a relação na qual ele está para com estes outros homens. 

Assim como ele [engendra] a sua própria produção para sua desefetivação 

(Entwirklichung), para o seu castigo, assim como [engendra] o seu próprio produto 

para a perda, um produto não pertence a ele, ele engendra também o domínio de 

quem não produz sobre a produção e sobre o produto. Tal como estranha de si a sua 

própria atividade, ele apropria para o estranho (Fremde) a atividade não própria 

deste. (MARX, 2004, p. 87). 

 

Passando para o seguimento de nossa investigação, chegaremos a uma análise 

mais profunda de Marx a respeito da relação do capitalista com o trabalhador, para tal, 

recorremos à leitura de um texto de Karl Marx de 1847, intitulado Trabalho Assalariado e 

Capital, publicado em 1849, que serviu de base para as conferências que Marx pronunciou na 

Associação Operária Alemã de Bruxelas. 

Já em sua introdução, escrita por Friedrich Engels, percebemos como pontos 

principais a diferença entre “trabalho” e “força de trabalho”, utilizando-se dos conceitos da 

economia política clássica – Ricardo e Smith, principalmente – e de todas as lacunas deixadas 

por ela mesma em suas explicações, como a respeito da relação entre trabalhador e capitalista 

– acreditando-se que o valor de uma mercadoria seria determinado pelo trabalho incorporado 

nela, o trabalho necessário para a sua produção. Marx, em sua investigação, traz como 

propriedade do trabalho a criação de valor; descobre, assim, que nem todo o trabalho, 

aparente ou mesmo realmente necessário à produção de uma mercadoria, acrescenta, em todos 

os momentos dessa ação, uma grandeza de valor correspondente ao trabalho empregado. 

Engels mostra-nos, ainda que de maneira introdutória, os estudos de Marx quanto 

à referida questão, explicitando, em quais momentos surgem essas diferenças e como se 

efetiva o processo de “venda” da força de trabalho pelo trabalhador; prova ainda a existência 

de exploração nessa relação, o que desconstrói as leis reguladoras da economia clássica, 

partindo-se do entendimento de que nem todo trabalho necessário à produção de uma 

mercadoria lhe dá, em todos os casos, uma quantidade de valor equivalente à quantidade de 

trabalho dispendida, isto é, o capitalista atribui valores diferentes a diferentes tipos de 

trabalho, conforme seus interesses e necessidades. 

Veremos todas as contradições apresentadas pelos economistas clássicos quanto à 

remuneração do trabalhador, o preço pelo qual ele vende sua força de trabalho, o salário 
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estabelecendo que as etapas da produção levem a preços/salários diferentes por cada etapa de 

maior ou menor importância para o industriário. O salário é pago por uma relação de 

dependência entre o trabalhador e seu ramo de atuação, relação esta estabelecida pelo 

capitalista para justificar a lógica de dar mais ou menos importância conforme as etapas da 

produção, conforme seu desejo, sua necessidade. Essa mercadoria que é vendida pelo 

trabalhador é à força de trabalho, medida como outra mercadoria qualquer, mas mensurada 

por um relógio, pelo tempo que o trabalhador levou para executar etapas especificas no 

processo produtivo. Marx aponta, assim, que o salário não é mais que um nome dado a força 

de trabalho, ao costumeiramente chamado preço de trabalho; não é mais que um nome dado 

ao preço dessa mercadoria especial que só existe “na carne e no sangue do homem”. 

A determinação, portanto, do valor a ser pago ao trabalhador, seu salário, deverá 

garantir apenas o mínimo necessário à sua sobrevivência. Este salário servirá apenas como a 

manutenção do trabalhador em suas mínimas condições de subsistência, garantir apenas seu 

retorno para outra jornada de trabalho, nada além disso. Neste momento, veremos a 

composição do preço de um produto partindo da analise do seu custo de produção, as leis que 

regem o valor de uma mercadoria e, é claro, do salário, uma vez que o trabalhador está sendo 

pago por um “produto” que está vendendo ao capitalista. Essa relação entre compra e venda 

de força de trabalho e todos os elementos que perpassam nesse processo são trabalhados para 

que enfim possamos estabelecer os caracteres assumidos pela mercadoria na lógica de 

organização burguesa. 

Após análise do trabalho enquanto categoria vital para o homem e das relações de 

estranhamento deste com essa atividade existente no modelo de organização da sociedade 

capitalista, verificamos que o trabalhador transforma sua força de trabalho em mercadoria 

como outra qualquer, tendo de vendê-la para manter sua existência por um valor que os 

burgueses chamam de salário. O salário garante apenas o mínimo para sua existência, garante 

a manutenção do operário enquanto operário, impossibilitando qualquer perspectiva de 

crescimento.  

Encaminhar-nos-emos em direção ao entendimento do comportamento da 

mercadoria dentro dessa lógica, buscando compreender o que tais relações trazem para o 

trabalho e, consequentemente, para o trabalhador. Para tanto, trataremos daquela que se 

tornou a grande obra de Marx, O Capital (1867); exploraremos o Livro Primeiro: O processo 

de produção do capital, Volume I, primeira parte, “Mercadoria e Dinheiro”, no intuito de 

fazer as ligações necessárias para compreender o duplo caráter da mercadoria na produção 
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capitalista e as ligações diretas que tais conceitos trazem para o trabalho, além de discutir os 

impactos desse organismo – o capitalismo – nas possibilidades de emancipação através do 

trabalho. 

Veremos aqui a relação entre qualidade e quantidade que qualquer coisa útil pode 

assumir dentro do contexto que está inserido. Partindo posteriormente para as relações entre 

valor de uso e valor de troca, possibilidades de valores assumidos pela mercadoria no âmbito 

capitalista. Marx mostra-nos o duplo caráter assumido pela mercadoria, tanto como valor de 

uso quanto como valor de troca. Quando um determinado produto deixa de assumir alguma 

dessas duas propriedades, deixa também de ser mercadoria. Qualquer produto que tenha 

utilidade, mas que não possa ser trocado por outro, perde sua capacidade mercantil – não 

deixa de existir, pois tem alguma utilidade particular; no entanto, fica descaracterizado 

enquanto mercadoria, perde sua utilidade para o capital. 

Observa ainda que, ao efetivar a relação de troca entre mercadorias, o valor de uso 

é posto de lado. Nessa relação, a mercadoria enquanto valor de uso se diferencia das demais 

mercadorias pela qualidade, porém, na sociedade do capital, a qualidade não é determinante 

para que haja efetivação da troca, sendo fundamental a quantidade, ou seja, só é relevante 

para o capitalista o valor de troca de cada mercadoria. 

Após essa análise da categoria trabalho, suas nuances entre trabalhador, processo 

produtivo e mercadoria, fundamental para o entendimento da lógica capitalista e qual o 

caminho para a superação desse modelo de sociedade, passaremos à questão da emancipação 

humana, seus limites e possibilidade dentro do Estado moderno para posteriormente 

analisarmos o papel da educação nesse processo de superação. 

Iniciamos o debate sobre emancipação analisando o texto “Glosas Críticas 

Marginais ao artigo ‘O Rei da Prússia e a Reforma Social’ de um Prussiano”, escrito por 

Marx, em 1844, fazendo uma crítica ao artigo escrito por Arnold Ruge, no qual assevera que o 

pauperismo alemão é uma questão de má administração e a superação deste problema está no 

atraso político do Estado alemão e posteriormente o texto “Zur Judenfrage” – Sobre a 

Questão Judaica, (1844), em que mostra os limites da discussão de Bruno Bauer quanto à 

emancipação religiosa. 

Veremos ao longo de nossa pesquisa que o pauperismo se torna uma condição 

quase que fundamental para a manutenção do Estado burguês, como já vimos anteriormente, o 

trabalhador deve, dentro da lógica capitalista, ter sua condição de miséria garantida, evitando 
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sua evolução enquanto ser, enquanto homem. O Estado de direito burguês irá garantir que 

todos os homens sejam iguais perante a lei, porém isso fica apenas no nível de abstração, na 

aparência, não se concretizando na sociedade, brutalizando e dominando cada vez mais o 

trabalhador. Marx irá apontar a ineficiência da administração diante do pauperismo que 

assolava a Alemanha, onde Ruge defende que toda essa miséria é um problema administrativo 

ou de assistência. 

O autor alemão fará sua analise, apontando os limites do Estado para a contenção 

de tal problemática, explicitando a questão da constituição do Estado como um elemento que 

se estrutura para garantir a exploração do trabalhador e a manutenção do status quo dos 

proprietários. Dentro da lógica capitalista o Estado surge como um elemento para organizar a 

sociedade, porém, uma organização voltada para o interesse particular em detrimento ao 

coletivo, onde as particularidades sempre estarão sobrepostas em relação as necessidades do 

trabalhador, que nada mais é que um peça nessa grande engrenagem capitalista. 

Ao colocarmos a miséria como um elemento que foge a compreensão de um país 

não politico como a Alemanha, Ruge leva o pauperismo a um patamar de fatalidade da 

natureza, uma carestia social cuja modernização do Estado conseguiria resolver, afasta a 

questão para uma obscuridade peculiar do pensamento burguês, que, ao se deparar com 

problemas por ele mesmo criado, sempre optam por esse caminho, caminho este que na 

verdade nada explica. Acredita que o problema é apenas uma questão de “vontade”, pois se a 

burguesia seguir o caminho da “boa disposição dos corações cristãos” certamente teríamos o 

problema do pauperismo diminuído não só na Alemanha, mas sim em todo o mundo. Ruge, 

na visão de Marx, foge do problema central, que não está na evolução política do Estado, mas 

na forma de organização da sociedade burguesa. A solução para o pauperismo e outras 

questões sociais está na própria estrutura do Estado moderno, faz parte de suas contradições, e 

a superação disso implica inevitavelmente na superação do próprio Estado burguês, na sua 

dissolução enquanto estrutura hegemônica de ordenamento burguês.  

Quanto mais forte, mais consolidado é o Estado, menos interesse existirá de sua 

parte para com a sociedade civil, menos interesse em buscar em si a resposta para os males 

sociais, explicitando cada vez mais essa relação com a sociedade civil como uma grandeza 

inversamente proporcional. É no pensamento político e no fazer político que o Estado burguês 

mostra sua grandeza, pois a sociedade em geral nega a discussão política, por isso a 

compreensão das mazelas sociais como uma ação da natureza torna-se palpável dentro desta 

sistemática por mais absurda que esta o seja. 
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Portanto, a premissa que, ao evoluirmos politicamente teremos o fim dos 

problemas sociais, é descontruída em todas as suas instâncias por Marx, que ao explicitar a 

lógica do funcionamento do Estado burguês, partindo dos exemplos da Inglaterra, da França e 

destacando como se dá a relação do trabalhador com o Estado moderno enquanto elemento 

regulador e não libertário, temos estabelecidas as bases para a continuação de nosso debate 

em torno da emancipação humana. 

Continuemos na busca pela emancipação e suas implicações na sociedade regida 

pelo capital nas análises do autor alemão, que irá fazer o debate com Bruno Bauer
3
, no texto 

Zur Judenfrage “Sobre a Questão Judaica”, onde mostrará os limites da emancipação 

religiosa sugerida por Bauer como o elemento limitante para a evolução da sociedade alemã, 

onde a superação desta questão tornaria a nação alemã politicamente emancipada, pois temos 

o estado religioso como um modelo de estado segregador, determinando o privilégio para uns 

e outros, colocando os ideais de pequenos grupos sobrepostos à coletividade. Vemos aqui um 

debate semelhante ao anterior, Bauer e Ruge têm o mesmo interesse, porém ambos têm 

apenas a visão parcial do problema, não conseguem ampliar a questão como faz Marx, ambos 

querem a emancipação política, um apela para a questão do pauperismo e o outro para a 

religião como os elementos de superação. Emancipação política como efetivação de liberdade 

só se concretiza no Estado burguês, onde a liberdade está só na aparência não se efetivando na 

sociedade civil, local onde de fato deveria se efetivar a liberdade do homem. 

Os limites da emancipação política para chegar à emancipação humana está 

justamente nas contradições do Estado moderno, nas suas bases ideológicas, na 

impossibilidade, dentro deste modelo de organização, da superação da propriedade privada, 

condição fundamental para a efetivação da liberdade do homem, para sua emancipação. Essa 

emancipação política, passa, obrigatoriamente para Bauer, pela emancipação religiosa, onde 

acredita que através da negação dos preceitos religiosos o homem poderá existir em igualdade 

de condições. O judeu alemão em particular sofre em demasia com o excesso de cristianismo 

estatal, impossibilitando a efetivação do avanço político da Alemanha. Para Bauer “é o 

problema da relação entre religião e Estado, da contradição entre preconceito religioso e 

emancipação política”. (Marx, 1844, p. 35). Deste modo a emancipação religiosa, seja por 

qual lado for que ela ocorra, se põe como uma contradição dentro do processo de 

emancipação política, ou qualquer outra forma de emancipação. Um Estado laico só não é 

                                                           
3
 No texto Zur Judenfrage  - Sobre a Questão Judaica (1844), Marx toma como principal referencia o texto de 

Bruno Bauer, Die Judenfrage  -  A Questão Judaica (Braunschweig, Friedrich Otto, 1843). 
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religioso na abstração, assim como no Estado burguês os homens são iguais ao nível da lei, 

porém essa igualdade não se prolonga na sociedade civil, continuamos na lógica de 

exploração do trabalho e da propriedade privada, assim como a religião continuará a existir. 

O que Bauer sugere seria a renuncia do judeu ao judaísmo e do homem em geral a 

qualquer que fosse sua religião, assim teríamos a possibilidade de uma emancipação, o 

homem deixa de ser religioso e passa a ser cidadão. Um Estado que contenha em sua 

organização privilégios religiosos não conseguiria sua efetivação como um Estado verdadeiro, 

contundo, Bauer é sabedor dos benefícios que concepções religiosas podem trazer ao Estado, 

eis aqui o ponto em que Marx tecerá sua crítica, pois fica evidente a compreensão unilateral 

de Bauer em relação à questão judaica. Não basta saber quem deve emancipar, judeus ou 

cristãos, para Marx, devemos ter claro que tipo de emancipação estamos tratando, suas 

condições. O autor alemão afirma ainda que “tão somente a crítica à emancipação política 

mesma poderia construir a crítica definitiva à questão judaica e sua verdadeira dissolução na 

questão geral da época.” (Ibidem, p. 36). Isso inicia as explicações sobre as contradições de 

Bauer, sua discussão não alcança tais questões por não estarem fundadas na essência da 

emancipação política. 

Veremos que a crítica de Bruno Bauer fica somente na questão do cristianismo 

versus judaísmo, não chegando ao ponto crucial da questão, o Estado burguês como tal, suas 

contradições e finda em não discutir a emancipação política enquanto emancipação parcial. 

Traremos durante o texto como será feita esta relação, apresentando seus limites dentro do 

Estado burguês, uma vez que a emancipação humana está para além da emancipação política, 

pois o homem não deve ser livre apenas na aparência; as mesmas leis que garantem a sua 

individualidade não podem garantir sua igualdade; o direito deve transcender para a 

coletividade e neste modelo de organização estatal, o Estado burguês não pode eliminar tais 

contradições, pois isto seria a própria dissolução deste Estado.  

A superação do Estado burguês, a emancipação humana em geral, passa pelos 

caminhos da educação, é bem verdade que esta questão não obteve de Marx uma obra 

específica, porém, não foi em nenhum momento negligenciada pelo autor ao determinar que a 

educação seria o caminho para o esclarecimento, para se atingir a razão, elemento sem o qual 

não se consegue a efetivação da emancipação humana, não se consegue superar o capitalismo. 

A educação é um elemento fundamental na construção da sociedade, com o 

advento capitalista esta questão ganha espaço no que tange à formação da força de trabalho 
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que irá abastecer a indústria. O campesinato, o artesão dá lugar ao trabalhador da indústria, ao 

operador de máquinas e para o início desse processo a instrução do ofício que antes era 

passada de pai para filho nas sociedades feudais abre espaço para o ensino técnico, ensino este 

que não está ligado à capacidade criadora ou ao refinamento de determinados ofícios 

específicos ou até mesmo a evolução desta camada da sociedade, esta simplesmente ligada a 

uma demanda criada pelo capital que deve ser suprida para que as máquinas não parem e o 

lucro aumente cada vez mais. 

Nesta pesquisa abordaremos uma perspectiva histórica do papel da educação pelos 

modelos sociais que perpassaram com o desenvolvimento das sociedades e como este 

elemento, a educação, sempre esteve a serviço das classes dominantes como categoria 

fundamental na manutenção do status quo, vendo como a divisão social do trabalho interfere 

diretamente no modelo educacional que será imposto às camadas exploradas na sociedade.  

Mostraremos a importância do entendimento da educação durantes os períodos 

históricos como um resgate da própria história da evolução do homem, vimos ainda como 

Marx trata este assunto e, diferentemente do que pensam alguns de seus críticos, não há 

nenhuma proposta para um retrocesso nos processos educacionais, nenhuma negação da 

indústria,  o que é sugerido, como em todas as questões analisadas pelo autor alemão, é a 

superação deste modelo capitalista, a superação da divisão do trabalho, da exploração do 

homem pelo seu trabalho, o fim da venda da sua força produtiva em troca de migalhas para 

sua sobrevivência, sempre caminhando para frente, buscando, no caso especifico da educação, 

o desenvolvimento da razão, as condições para que o homem encontre a verdadeira 

emancipação, a emancipação humana-social. 

Em um primeiro momento buscamos um resgate histórico do uso da educação 

como elemento de dominação utilizado pelas classes dominantes. Vimos que apenas nas 

comunidades primitivas, onde ainda não existe a propriedade privada, essa educação acontece 

de maneira espontânea diferentemente dos demais períodos, em que se instala a lógica da 

propriedade privada dos meios de produção e o homem inicia a acumulação dos elementos da 

natureza através da exploração do trabalho de outros homens. Mostraremos como esta lógica 

se mantem e os artifícios por ela criados para a manutenção de toda essa engrenagem, 

elencando os elementos para a superação desta superestrutura e o papel da educação para a 

manutenção deste modelo de organização. 
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Apontaremos os limites das possibilidades da educação dentro do sistema 

capitalista, onde esta será uma forte aliada para a manutenção da lógica do Estado burguês, 

como seus demais elementos, aprisionando e fragmentando o homem dentro da sociedade. 

Nossa analise parte dos Textos sobre educação e ensino, de Marx e Engels, que têm como 

título original Critique de L`éducation et de L´Enseignement, lançada na França em 1976 por 

François Maspero. Obra que organiza os fragmentos dos textos escritos por Marx e Engels 

que tratavam da questão da educação, com um enfoque na educação proletária, na educação 

do trabalhador e de seus filhos. 

Apesar de seus limites dentro do Estado burguês a educação é o caminho para se 

chegar à consciência, é através dela que encontraremos a razão, elemento fundamental para a 

efetivação da emancipação humana, para a ruptura com as amaras do capitalismo e a 

realização plena da liberdade humana. 
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2. O TRABALHO COMO CATEGORIA CENTRAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO HOMEM 

Iniciaremos nossa pesquisa aprofundando a categoria trabalho nos estudos de Karl 

Marx (1818-1883), autor que é referencia até os dias atuais para a crítica ao modelo de 

sociedade em que vivemos.  

Buscamos, neste estudo, relacionar a questão da emancipação e educação em 

Marx. Mas, antes de tudo, é fundamental compreender o que é trabalho para ele, pois se trata 

de uma categoria central para o desenvolvimento do homem. Marx afirma o trabalho como 

ação vital do homem, ação esta que pressupõem liberdade e consciência e que permite ao 

homem transformar a natureza para a satisfação de suas necessidades. 

Entretanto, verificaremos como a sociedade regida pela égide do capital 

reconfigura essa categoria, para dela tirar proveito, para explorar o homem, rebaixando-o às 

condições mais precárias e animalescas possíveis, impedindo seu desenvolvimento enquanto 

homem e aprisionando o ser em sua ação mais primária, o trabalho. 

Desenvolveremos essa temática com o intuito de embasar nossa discussão quanto 

à emancipação, compreendo desde o jovem Marx até o Marx da maturidade; tentaremos 

mostrar que não houve um corte epistemológico, mas sim continuidade no desenvolvimento 

de suas reflexões, que têm sua base teórica na filosofia clássica alemã (o método dialético de 

Hegel), na crítica social dos pensadores utópicos e da econômica política clássica inglesa.  

Corroborando com essa lógica, buscamos um “roteiro” que nos assegurasse a 

manutenção e respeito a esse caminho. Iniciaremos tratando da relação do homem com o 

trabalho e das interfaces existentes nela, fazendo-se mister a leitura dos Manuscritos 

Econômico-Filosóficos (2010), obra de Marx, escrita em 1844, que porém, só chegaria ao 

conhecimento do público cinquenta anos após sua morte, no ano de 1932, na então União 

Soviética. Esse texto que ficou conhecido também como Manuscritos de Paris e tornou-se um 

marco na vasta obra que o autor produziu durante sua vida, chamado de texto da juventude; 

Marx iniciava sua crítica ao capitalismo ancorado nas lacunas abertas pela economia nacional 

defendidas por Adam Smith, J.-B. Say e David Ricardo. 

Veremos o estranhamento do trabalhador com sua ação vital (o trabalho) e como 

esse trabalho se transforma em mercadoria – vendida pelo trabalhador na busca pela garantia 

de sobrevivência. Para essa investigação, buscamos a leitura de um texto de Karl Marx de 

1847, intitulado Trabalho Assalariado e Capital, publicado em 1849, que serviu de base para 
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as conferências que Marx pronunciou na Associação Operária Alemã de Bruxelas. Nele 

expõe-se, já na introdução escrita por Friedrich Engels, que o trabalhador não vende seu 

trabalho, mas sua “força de trabalho”, que é a mercadoria do trabalhador. 

Trataremos da mercadoria na sociedade do capital. Para tanto, valemo-nos da 

leitura daquela que se tornou a grande obra de Marx, O Capital (1867); momento em que 

exploraremos o Livro Primeiro: O processo de produção do capital, Volume I, Primeira parte, 

“Mercadoria e Dinheiro”, para realizarmos as ligações necessárias para compreender o duplo 

caráter da mercadoria na produção capitalista e as ligações diretas que tais conceitos trazem 

para o trabalho; e para, posteriormente, discutirmos os impactos deste organismo (o 

capitalismo) nas possibilidades de emancipação através do trabalho. 

Acreditamos, com isso, cumprir a tarefa de elucidar essa questão central (o 

trabalho), para podermos enfim verificar como poderia se dar ou não o processo de 

emancipação do homem na sociedade do capital, capítulo que se seguirá dentro dessa nossa 

caminhada. 

 

2.1 O ESTRANHAMENTO DO HOMEM COM SUA AÇÃO VITAL, O TRABALHO 

 

O trabalhador se torna mais pobre quanto 

mais riquezas produz, quanto mais a sua 

produção aumenta em poder e extensão. 

(MARX, 2004, p. 80). 
 

A relação do homem com sua atividade produtiva, o trabalho, é, certamente, uma 

das questões mais debatidas dentro do marxismo, uma vez que se trata de um dos pilares da 

obra do filósofo alemão. Para ele, que vê no trabalho o fundamento da liberdade humana, essa 

categoria diferencia o homem dos demais seres da natureza, elemento que pressupõe liberdade 

e consciência, pressupostos estes que só são possíveis ao ser humano. 

Através do trabalho, a espécie humana, consciente e ativa, determinada por sua 

ação vital, diferencia-se e liberta-se dos limites da reprodução meramente biológica, 

animalesca, das outras espécies de seres vivos, que já estão predeterminadas geneticamente 

para executar suas tarefas e garantir sua sobrevivência. O homem tem a capacidade de 

planejar, arquitetar, dentro de sua consciência, suas ações, instalando-lhe seu caráter social. 

Enquanto o animal produz para si, para sua sobrevivência, o ser humano tem a capacidade de 

superar esse modelo de produção meramente orgânica; ele produz para além, para a 
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humanidade, e não se submete à natureza, mas a transforma, conforme seus desejos e suas 

necessidades. 

O homem, portanto, só se faz homem, só se efetiva enquanto ser social pelo 

trabalho. Concordamos com a compreensão de que a própria história da humanidade é a 

história do trabalho, de modo que a formação do ser humano se dá na constante permuta do 

homem com a natureza. 

Marx, em 1844, nos Manuscritos de Paris, obra do chamado “jovem” Marx, a 

qual tem como ponto de partida os pressupostos da economia clássica (economia burguesa) e 

da sociedade moderna, discorre sobre os limites apresentados por eles na análise da categoria 

trabalho; e evidencia a falta de esclarecimentos de elementos fundamentais, como a 

propriedade privada, o que transforma fórmulas gerais em leis, partindo-se sempre de um 

estado primitivo imaginário, o que o autor chama de “região nebulosa, cinzenta” (MARX, 

2004, p. 80).  

 
Quando ela, por exemplo, determina a relação do salário com o lucro de capital, o 

que lhe serve como razão última é o interesse do capitalista; ou seja, ela supõe o que 

deve desenvolver. Do mesmo modo, a concorrência entra por toda parte. É explicada 

a partir de circunstâncias exteriores. Até que ponto estas circunstâncias exteriores, 

aparentemente casuais, são apenas a expressão de um desenvolvimento necessário, 

sobre isto a economia nacional nada nos ensina. Vimos como inclusive a troca 

parece a ela um fato meramente acidental. As únicas rodas que o economista 

nacional põe em movimento são a ganância e a guerra entre os gananciosos, a 

concorrência. (MARX, 2004, p. 79, grifo nosso). 

 

As explicações cobradas por Marx aos economistas nacionais dizem respeito 

justamente ao papel do trabalhador no contexto das relações sociais que se estabelecem na 

sociedade moderna, a sociedade do capital. Entendemos que o trabalhador não produz 

somente mercadorias, mas o objeto e se reproduz, uma vez que está contido no objeto. O 

sujeito produz a si mesmo e a mercadoria como um produto, tornam-se produtos e têm igual 

tratamento perante o capitalista; assim, deixa de existir o ser e passa a existir o objeto 

trabalhador. 

O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais depreciativa, descartável, 

degradável quanto mais mercadorias produz; o ser é rebaixado à condição de objeto. Com a 

valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo 

dos homens, medidos pelas extensões territoriais, suas posses, negando-se possibilidades de 

realização do homem enquanto ser sensível; o humano é substituído pelo inumano, o sujeito 

se brutaliza e se animaliza, retrocede em suas relações materiais. 
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Confirmando essa lógica, temos a afirmação de Marx: “O trabalho não produz 

somente; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em 

que se produz, de fato, mercadorias em geral.” (MARX, 2004, p. 80). Notemos, nessa 

passagem, que a relação do trabalhador com as mercadorias que produz se degrada, pois, ao 

produzir, ao transformar a natureza, ao asseverar sua condição humana no trabalho, o 

resultado desse processo desumaniza o homem, brutaliza-o, rebaixa-o à mais pobre das 

criaturas; pois, nesse processo, o que foi transformado, produzido, não lhe pertence, mas a 

outrem – é a coisificação do sujeito, a transformação do trabalhador em mercadoria, a 

transformação do próprio trabalho em mercadoria. 

Como pressuposto da relação do homem com o trabalho, temos que, durante sua 

ação de trabalho – ato, efetivação – não são produzidas somente mercadorias; ele (o trabalho) 

produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. Isso nos mostra que o objeto 

produzido (por esse trabalho) se mostra estranho, independente ao sujeito produtor, “[...] o 

produto do trabalho é o trabalho que se fixou em um objeto, transformou-se em coisa física, é 

a objetivação (Vergegenständlichung) do trabalho.”. 

Poderíamos então constatar que essa mercadoria, fruto do trabalho, mostra-se 

estranha o seu produtor – o trabalhador –, pois ele não se apropria do objeto de seu trabalho. 

Esse é o primeiro momento em que Marx mostra o estranhamento, a relação do trabalhador 

com o objeto, a mercadoria que foi produzida, uma vez que, quanto maior a produção, 

menores são as riquezas para o trabalhador, que põe não só trabalho, mas a si mesmo no 

objeto, o qual o mortifica, reduz e desumaniza, pois o fruto de seu trabalho e ele próprio (o 

trabalhador) são apropriados por outrem. 

Estabelecido o primeiro momento, o estranhamento do trabalho com sua 

mercadoria, o autor parte para a análise da relação do trabalhador com seu ato produtivo, no 

interior do trabalho, a objetivação, a produção do trabalhador, mostrando que também nesse 

momento acontece a perda do objeto, de seu produto, o que ocasiona o estranhamento do 

objeto do trabalho. 

Para essa análise, Marx se reporta à natureza, mundo exterior sensível, onde o 

trabalho é efetivo, oferecendo os meios de vida. Na natureza, o homem encontra seus meios 

de vida tanto para a realização de sua ação produtiva (o trabalho) como para a subsistência 

física enquanto trabalhador, enquanto homem. Percebendo esse duplo sentido, Marx afirma 

que “o trabalhador se torna, portanto, um servo do seu objeto. Primeiro porque ele recebe um 
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objeto de trabalho, isto é, recebe trabalho; e, segundo, porque recebe meios de subsistência.” 

(MARX, 2004, p. 81). 

Ao compreendermos esses movimentos – homem, trabalho, natureza, propriedade 

privada –, percebemos as contradições existentes na relação do homem com seu trabalho; 

este, que aparece como condição primordial para a consolidação do sujeito, é o mesmo que o 

aprisiona, pois, na sociedade do capital, quanto mais produtivo for o trabalhador, menos 

condições ele terá para consumir, quanto mais riqueza produz, mais pobre fica. 

Marx critica a economia nacional justamente por ela desconsiderar a relação 

imediata existente entre o trabalhador e a produção, momento esse que destacamos como a 

objetivação do trabalho, no qual o que o trabalhador produz não pertence a ele, mas a outrem, 

estranho a ele. Mas esse é apenas um de seus aspectos; podemos transcender essa análise e, 

além da relação com os produtos de seu trabalho, observar o ato produtivo, pois é também 

nesse momento que ocorre o estranhamento. 

Portanto, Marx mostra-nos esses dois primeiros momentos, em que o trabalhador 

estranha-se com a mercadoria que produziu e com o processo produtivo – negligenciados nas 

análises dos economistas clássicos –, pois o homem brutaliza-se, animaliza-se; quanto mais 

riquezas produz, mais pobre fica; quanto mais o trabalhador põem no objeto, mais ele se 

mortifica, tornando-se um servo do objeto; o trabalho é externo ao trabalhador, diminui-o, 

degenera-o, degrada-o à mais ínfera condição enquanto sujeito humano; assim, o trabalhador 

só se sente junto de si quando fora do trabalho, quando está em casa, longe do trabalho, o que 

caracteriza o trabalho como algo obrigatório, forçado. Como Marx afirma,  

 
O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio para 

satisfazer necessidades fora dele. Sua estranheza (Fremdheit) evidencia-se aqui [de 

forma] tão pura que, tão logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do 

trabalho como de uma peste [...] o homem (o trabalhador) só se sente como um [ser] 

livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando ainda 

habitação e adornos etc., e em suas funções humanas só [se sente] como animal. O 

animal se torna humano e o humano se trona animal. (MARX, 2004, p. 83) 

 

Marx mostra-nos então como se dá o estranhamento na relação entre trabalhador e sua 

vida genérica e nos explica que: 

 
O homem é um ser genérico (Gattungswesen), não somente quando prática e 

teoricamente faz do gênero, tanto do seu próprio quanto do restante das coisas, o seu 

objeto, mas também – e isto somente uma outra expressão da mesma coisa – quando 

se relaciona consigo mesmo como [com] o gênero vivo, presente, quando se 

relaciona consigo mesmo como [com] um ser universal, [e] por isso livre. (MARX, 

2004, p. 83-84) 
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A relação do homem com a natureza seria então uma forma de garantir a ele sua 

subsistência, pois, enquanto animal, ele precisa garantir sua sobrevivência: precisa comer, 

vestir-se, ter onde morar, portanto, o homem sobreviveria somente da natureza inorgânica
4
. A 

vida dele está conectada à natureza, e seu corpo é a própria natureza; essa relação mútua é que 

torna o homem, o corpo do homem um componente da natureza e, por isso, coloca-o nessa 

constante luta pela sobrevivência. 

Nessa relação com a natureza, com a transformação da natureza, o homem 

também transforma a si mesmo, uma vez que, como ser genérico, enquanto corpo, faz parte 

dessa natureza; portanto, na ação, no trabalho consciente, em sua efetivação enquanto ser 

genérico, a transformação da natureza aparece como sua obra, como resultado de suas ações 

enquanto ser genérico. No momento em que esse resultado, o produto de seu trabalho, é 

retirado do trabalhador, esse estranhamento transforma a vantagem do homem, sua 

racionalidade, sua capacidade criativa, em desvantagem, pois o resultado da efetivação de sua 

liberdade o aprisiona, é-lhe retirado seu corpo inorgânico. 

O que deveria ser um fim, sua função humana, transforma-se em um meio para 

sua subsistência, estranhando o homem com seu gênero humano, sua vida genérica; assim, a 

mesma ferramenta que outrora o libertava – o que é efetivação passa a desefetivação – agora o 

aprisiona, o que humanizava agora animaliza. 

Como consequência, se o estranhamento do trabalho está em sua vida genérica, no 

gênero humano, o trabalhador também se torna estranho aos demais trabalhadores, pois não se 

reconhece mais no outro; temos uma sociedade individual, em que seus componentes só 

reconhecem a si mesmos, reconhecem ao outro pelo que têm e não pelo que realmente são; 

uma sociedade mediada por relações de interesses medidos por posses. Assim, temos o 

trabalho não como causa primária para a efetivação do ser social, mas como um instrumento 

de tortura; o que antes era uma atividade vital, garantia de existência, agora é estranha ao 

trabalhador, exteriorizada ao homem, como se não fizesse parte da essência humana, que a 

tem como um meio de existência – o homem não vive para trabalhar, ele trabalha para viver, 

ou melhor, para sobreviver. 

                                                           
4
 A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. O 

homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem que ficar num processo contínuo 

para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido 

senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. (MARX, 2004, 

p.84) 
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Mas quem se apodera do que é produzido pelo homem, pelo trabalho que produz 

beleza, riqueza, transforma a natureza e ao próprio homem? Seriam os deuses ou a própria 

natureza? Marx nos diz que “[...] o ser estranho ao qual pertence o trabalho e o produto do 

trabalho, para qual o trabalho está a serviço e para a fruição do qual [está] o produto do 

trabalho, só pode ser o homem mesmo.” (MARX, 2004, p. 86). 

Ao percebermos todos os momentos em que ocorre o estranhamento do trabalho, 

veremos que o objeto, o produto que se confronta ao trabalhador é hostil, poderoso e 

independente dele. Então, o homem que se apodera desse produto só pode ser um inimigo – 

independente ao trabalhador – que usa a força para usurpar do homem sua função vital, o 

trabalho. 

Essa relação entre o homem que se apodera do trabalho e o homem que de fato 

trabalha se consolida por atos de injustiça e violência, pois o que há é a exploração do homem 

pelo próprio homem. O trabalho, que pressupõe liberdade, que é uma atividade consciente, 

torna-se uma atividade não livre, estranha ao homem – ao invés de libertá-lo, aprisiona-a, 

desumaniza-a. 

Marx apresenta-nos o autoestranhamento (Selbstentfremdung) do homem consigo 

mesmo e com a natureza, consolidando-se, por um meio prático, a relação de domínio por 

homens que estão fora do processo de trabalho, mas que têm a gerência dos homens e de sua 

produção dentro desse processo: 

 
através do trabalho estranhado o homem engendra, portanto, não apenas sua relação 

com o objeto e o ato de produção enquanto homens que lhe são estranhos e 

inimigos; ele engendra também a relação na qual outros homens estão para sua 

produção e o seu produto, e a relação na qual ele está para com estes outros homens. 

Assim como ele [engendra] a sua própria produção para sua desefetivação 

(Entwirklichung), para o seu castigo, assim como [engendra] o seu próprio produto 

para a perda, um produto não pertence a ele, ele engendra também o domínio de 

quem não produz sobre a produção e sobre o produto. Tal como estranha de si a sua 

própria atividade, ele apropria para o estranho (Fremde) a atividade não própria 

deste. (MARX, 2004, p. 87) 

 

O estranhamento do trabalho é a efetivação do homem que não trabalha no 

processo produtivo, é o elo entre o capitalista e o trabalhador; como resultado necessário tem 

a propriedade privada, resultado justamente dessa exteriorização, a relação externa do 

trabalhador consigo mesmo e com a natureza, pois aquilo que antes lhe pertencia, sua 

capacidade de transformar a natureza, sua capacidade de trabalhar, agora pertence a outrem. 
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Com isso, Marx, mas uma vez, desconstrói o que diz a economia clássica, ao 

apontar ele a propriedade privada como causadora da exteriorização do trabalho, quando o 

trabalho perde sua característica de atividade vital do homem; assim, mostra a propriedade 

privada como causa e consequência do trabalho estranhado. 

O produto do trabalho é estranho ao trabalhador que o produziu, o que o 

desumaniza e brutaliza, fazendo efeito contrário a outro homem, o homem do não trabalho, o 

capitalista, o proprietário, que se regozija, realiza-se no trabalho de outrem. Este seria então o 

papel da propriedade privada na exteriorização do trabalho: legitimar a dominação do homem 

pelo homem, uma consequência que fundamenta toda a ideologia capitalista de exploração do 

trabalho. 

Podemos concluir, então, que Marx nos apresenta, a partir da crítica à economia 

clássica, uma dialética da categoria trabalho, no que tange à sociedade capitalista, na qual seus 

aspectos positivos são sucumbidos pelos aspectos negativos, pois, na sociedade moderna, o 

trabalho, categoria fundante do ser humano, que pressupõe liberdade e consciência, aprisiona 

e embrutece o ser.  

Marx apresenta, de maneira didática, os quatro momentos em ocorre o 

estranhamento do trabalho: 1) o trabalhador com o produto; 2) o trabalhador com a produção; 

3) o trabalhador com sua vida genérica; e 4) o trabalhador com o próprio trabalhador. Ele 

explicita cada momento e desconstrói a equivocada economia inglesa, que faz a análise dentro 

da perspectiva que comunga com os ditames do capital. Mostra-nos ainda a relação entre o 

estranhamento e a propriedade privada como uma consolidação da exploração do trabalho, de 

modo que o trabalhador tem seu trabalho expropriado pelo homem não trabalhador, uma 

consequência de todo processo de exteriorização do trabalho. 

Compreender esses momentos é fundamental para o caminhar da construção de 

nossa pesquisa, pois, partindo do entendimento da relação do homem com sua categoria 

central, o trabalho, buscaremos o entendimento das demais relações humanas e de como a 

sociedade capitalista mantém essa lógica.  

2.2 A MERCADORIA DO TRABALHADOR: FORÇA DE TRABALHO 

 Após tratarmos da categoria trabalho enquanto elemento vital para o 

desenvolvimento do homem e compreendermos as relações de estranhamento dele dentro 

desse processo, partiremos para o aprofundamento dos elementos que estão presentes nessa 

relação. Buscamos aqui o entendimento que o filósofo alemão apresenta sobre a 
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correspondência entre trabalho e salário
5
. Para essa investigação, recorremos à leitura de um 

texto de Karl Marx de 1847, intitulado Trabalho Assalariado e Capital, publicado em 1849, 

que serviu de base para as conferências que Marx pronunciou na Associação Operária Alemã 

de Bruxelas. 

Já em sua introdução, escrita por Friedrich Engels, percebemos como pontos 

principais a diferença entre “trabalho” e “força de trabalho”, utilizando-se dos conceitos da 

economia política clássica – Ricardo e Smith, principalmente – e de todas as lacunas deixadas 

por ela mesma em suas explicações, como a respeito da relação entre trabalhador e capitalista 

– acreditando-se que o valor de uma mercadoria seria determinado pelo trabalho incorporado 

nela, o trabalho necessário para a sua produção. Marx, em sua investigação, traz como 

propriedade do trabalho a criação de valor; descobre, assim, que nem todo o trabalho, 

aparente ou mesmo realmente necessário à produção de uma mercadoria, acrescenta, em todos 

os momentos dessa ação, uma grandeza de valor correspondente ao trabalho empregado. 

Engels mostra-nos, ainda que de maneira introdutória, os estudos de Marx quanto 

à referida questão, explicitando, em quais momentos surgem essas diferenças e como se 

efetiva o processo de “venda” da força de trabalho pelo trabalhador; prova ainda a existência 

de exploração nessa relação, o que desconstrói as leis reguladoras da economia clássica, 

partindo-se do entendimento de que nem todo trabalho necessário à produção de uma 

mercadoria lhe dá, em todos os casos, uma quantidade de valor equivalente à quantidade de 

trabalho dispendida, isto é, o capitalista atribui valores diferentes a diferentes tipos de 

trabalho, conforme seus interesses e necessidades. 

A solução, então, foi a de igualar o valor da mercadoria com o custo de sua 

produção; porém, a contradição continuava, pois o valor final da mercadoria produzida pelo 

trabalhador proporciona ao patrão um valor maior do que o salário que lhe fora pago. 

Notadamente, Engels aponta que Marx acredita que os economistas tinham considerado que 

custo de produção do “trabalho” era custo de produção não do trabalho, mas do próprio 

operário vivo. 

O que o capitalista faz é igualar o valor da mercadoria força de trabalho ao valor 

de uma mercadoria qualquer; entretanto, essa é uma mercadoria especial, é a força humana de 

                                                           
5
 Marx apresenta o conceito de salário como “[...] a soma em dinheiro que o capitalista paga por um determinado 

tempo de trabalho ou pela execução de determinada tarefa.” (MARX, 2010, p. 33). 
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trabalho, é única, tem a propriedade particular de ser força criadora de valor. Quanto a isso, 

Engels (1987, p. 17) diz:  

 
A força de trabalho é, na atual sociedade capitalista em que vivemos, uma 

mercadoria como qualquer outra, mas, no entanto, uma mercadoria muito especial. 

Com efeito, ela tem a propriedade particular de ser uma força criadora de valor, uma 

fonte de valor, e, principalmente quando bem utilizada, uma fonte de valor maior do 

que o que ela própria possui. 

 

Marx apresenta tais questões com o intuito de fomentar a perspectiva 

revolucionária, trazendo à tona indícios de que o movimento de superação de qualquer regime 

econômico vigente tem de se efetivar em escala mundial. Ele afirma que qualquer reforma 

social é uma utopia enquanto a revolução proletária e a contrarrevolução feudal não se 

medirem pelas armas numa guerra mundial e apresenta as relações econômicas como 

elementos de solidificação da burguesia no momento da passagem do feudalismo para a 

sociedade industrial. 

A questão central que iremos relacionar agora é a relação do trabalhador com sua 

remuneração; o preço pelo qual ele vende sua força de trabalho, o salário, é pago dependendo 

do ramo em que o trabalhador está envolvido, estabelecendo-se, portanto, um grau 

importância, dado pelo capitalista, nas etapas da produção: “[...] o salário é a quantidade em 

dinheiro que o capitalista paga por um determinado tempo de trabalho ou pela execução de 

determinada tarefa.”. O salário é pago por uma relação de dependência entre o trabalhador e 

seu ramo de atuação, relação esta estabelecida pelo capitalista para dar mais ou menos 

importância a determinados momentos da produção, conforme sua necessidade. 

Contudo, temos que discutir o que é pago ao trabalhador e o que ele oferece como 

mercadoria para o capitalista, sua “força de trabalho”. O que o trabalhador troca pelo salário é 

sua força de trabalho, e não seu trabalho. O capitalista compra dos operários seu trabalho com 

dinheiro, e estes vendem seu trabalho por dinheiro; entretanto, o que se estabelece é uma 

relação aparente. Na realidade, a força de trabalho é a mercadoria comprada pelo capitalista 

ao trabalhador, determinada pelo tempo empregado em uma tarefa, igualando-se essa 

mercadoria a outra qualquer, medida por um relógio. “A força de trabalho é portanto uma 

mercadoria, tal e qual como o açúcar. A primeira avalia-se com o relógio, a segunda com a 

balança.” (MARX, 1987, p. 21). 

Essa troca entre trabalhador e capitalista realiza-se em determinadas proporções: 

tantas horas de utilização da força de trabalho equivalem a uma quantidade de dinheiro, 
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possibilitando que o trabalhador possa trocar essa mercadoria com outras de que necessite 

para viver. Marx aponta, assim, que o salário não é mais que um nome dado a força de 

trabalho, ao costumeiramente chamado preço de trabalho; não é mais que um nome dado ao 

preço dessa mercadoria especial que só existe “na carne e no sangue do homem”. 

O valor atribuído a essa relação de troca da força de trabalho, à mercadoria do 

trabalhador, dá condições ao trabalhador de realizar mais relações de troca; com essas 

relações, ele garante sua moradia, alimentação, vestimenta e todos os elementos fundamentais 

para sua subsistência – porém nada além disso. O salário, pago pela força de trabalho do 

trabalhador, deve apenas garantir que este retorne no outro dia para ser explorado novamente; 

garante apenas sua subsistência, satisfazendo suas funções mais primárias, brutalizando, 

animalizando o homem, descaracterizando o trabalho enquanto tarefa que pressupõe liberdade 

e consciência. 

O trabalhador, dentro dessa estrutura do capital, é levado ao estranhamento em 

relação à efetivação de sua ação: ao realizar a venda de sua força de trabalho, torna-se parte 

de uma engrenagem, como uma peça, não conseguindo se sentir presente no produto final, na 

mercadoria que ajudou a produzir, mercadoria esta que já tem dono, o capitalista, que detém 

os meios de produção – matérias-primas e força de trabalho –, sem participar do andamento, 

da criação da mercadoria, mas apodera-se dela. 

Podemos compreender que o salário do trabalhador não está vinculado à 

mercadoria que ele produziu, pois os valores gastos com os salários já estavam incluídos nos 

custos de produção, assim como os custos com matérias-primas, instrumentos de trabalho, 

maquinário e todo o complexo que envolve a produção no sistema capitalista. 

Poderíamos questionar sobre o porquê da venda da força de trabalho pelo 

trabalhador, já que temos o trabalho com ação vital do ser, como categoria central para a 

compreensão do sujeito. O trabalhador vende sua força de trabalho porque é a única maneira 

de garantir as condições mínimas para sua existência.  

 
Mas a manifestação da força de trabalho, o trabalho mesmo é a atividade vital 

própria do operário, a sua maneira específica de manifestar a vida. E é essa atividade 

vital que ele vende a um terceiro para conseguir os necessários meios de 

subsistência. Quer isto dizer que a sua atividade vital não é mais do que um meio 

para poder existir. Trabalha para viver. Para ele, o trabalho não é uma parte de sua 

vida, é ante um sacrifício da sua vida. É uma mercadoria que outros utilizarão. Por 

isso também, o produto da sua atividade não é o objetivo da sua atividade. (MARX, 

1987, p. 22). 
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O salário, portanto, não está diretamente ligado ao processo produtivo, à 

mercadoria final, pois seu pagamento já é pressuposto nos custos de produção, e o que é 

arrecadado com a venda do produto nada mais tem de relação com o trabalhador, que, durante 

esse processo, já tem sua mercadoria – força de trabalho – paga pelo capitalista como todos os 

outros elementos constituintes do processo produtivo. O trabalho se finda no salário, e o 

momento que deveria ser a efetivação da liberdade do homem é suprimido por sua 

necessidade de sobrevivência dentro dos moldes capitalistas, explicitando-se uma 

contradição: a atividade que pressupõe liberdade e consciência (o trabalho) brutaliza e 

aprisiona o homem, é-lhe estranha, e somente fora do trabalho, em casa, no bar, no seio da 

família, é que o homem de fato sente a sensação de liberdade – essa liberdade não passa de 

sensação, pois não se concretiza. 

O trabalhador não vende seu trabalho, mas sua força de trabalho, como uma 

mercadoria, cujo valor o capitalista atribui o nome salário. O valor desse salário não é 

determinado pelo valor da mercadoria, mas pela função exercida durante o processo 

produtivo, ficando à mercê das leis gerais de concorrência, como acontece com qualquer outra 

mercadoria. Verificaremos então como se determina o preço de uma mercadoria, para 

tentarmos chegar a um determinante do valor salário.  

Partiremos da concorrência, elemento fundamental para a determinação dos 

preços das mercadorias dentro da lógica capitalista, entre compradores e vendedores, uma vez 

que já compreendemos a força de trabalho como a mercadoria vendida pelo trabalhador ao 

capitalista. 

Marx apresenta três aspectos da concorrência que servem para determinar o preço 

de uma mercadoria; inicia com a concorrência entre vendedores, cujo objetivo é vender a 

maior quantidade de mercadorias e, se possível, eliminar os outros vendedores, ocasionando 

uma queda nos preços; há também a concorrência entre os compradores, que causa efeito 

contrário (a elevação dos preços); e, por fim, a concorrência entre vendedores e compradores. 

O resultado dessa equação – vendedores, compradores e preço – depende da 

maneira como se comportam ambos os lados. Esses exércitos vêm da mesma fonte, a 

indústria, que os lança para esse campo de batalha. Essa “luta” entre vendedores e 

compradores só serve para alimentar ainda mais o lucro do capitalista. Tal seria o papel da 

concorrência no processo de constituição de valor para a mercadoria, em que incluímos 

também o caráter do salário enquanto mercadoria, evidenciando as relações que determinam 
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tais resultados. O autor alemão afirma que o burguês se vale do custo com a produção de sua 

mercadoria para só assim estabelecer o preço: 

 
É certo que o preço real de uma mercadoria é sempre superior ou inferior ao seu 

custo de produção: mas a alta e baixa nos preços compensam-se mutuamente de tal 

maneira que, para certo período de tempo e totalizando o fluxo e o refluxo da 

indústria, podemos afirmar que as mercadorias se trocam entre si com base no custo 

de produção e que seu preço é determinado consequentemente, por esse custo. 

(MARX, 1987, p. 27) 

  

Marx faz uma decomposição dos custos de produção para a determinação do 

preço, discordando dos economistas. Estes afirmam que o preço médio das mercadorias é 

igual ao custo da produção, considerando que o aumento ou a diminuição de preço se dão de 

forma anárquica, de modo que uma ação compensa a outra. Marx defende que essas 

oscilações não se dão ao simples acaso, que são justamente elas que determinam, à medida 

que surgem, as mais terríveis crises que acabam por abalar a sociedade burguesa, 

determinando, assim, o preço pelo custo de produção. Ele afirma que é o movimento conjunto 

dessa desordem que estabelece a ordem: “É no decurso dessa anarquia industrial, é nesse 

movimento caótico que a concorrência acaba por compensar, digamos, uns excessos pelos 

outros.” (MARX, 1987, p. 28) 

Assim, o preço de uma mercadoria é determinado por seu custo de produção, de 

tal maneira que as épocas em que o preço dessa mercadoria sobe acima de seu custo de 

produção são compensadas pelas épocas em que ele desce abaixo do custo de produção, e 

vice-versa; essa norma seria válida para toda a indústria. 

Essas leis, que regem a mercadoria em âmbito geral, também têm aplicabilidade 

em relação ao salário. O aumento ou diminuição do salário é determinado pelas mesmas leis 

de oferta e procura, leis de compradores da força de trabalho e vendedores da força de 

trabalho – capitalistas e trabalhadores. “Porém, dentro dos limites dessas flutuações, o preço 

do trabalho será determinado pelo custo de produção, pelo tempo de trabalho que é necessário 

produzir essa mercadoria que é a força de trabalho.” (MARX, 1987, p. 28). 

Seguindo a estrutura do pensamento marxista, analisaremos qual o custo de 

produção para a força de trabalho. O autor expõe, de maneira muito clara, que é o custo 

necessário para conservação e manutenção de um operário como operário. Para o capitalista, 

quanto menos ele tiver de investir no trabalhador, mais barata será a mercadoria “força de 

trabalho”. O custo com a força de trabalho é pagar aos trabalhadores um salário que lhes 

proporcione condições mínimas para sua sobrevivência, o mínimo para manter condições de 
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alimentação, garantir apenas que operário esteja pronto, no dia seguinte, para uma nova 

jornada de exploração, o que impede seu crescimento, sua efetivação enquanto ser humano.  

 
O custo de produção da força de trabalho simples compõem-se portanto de custo de 

vida e de custo de reprodução do operário. São estes custos de vida e de reprodução 

que constituem o salário. O salário assim determinado chame-se de salário mínimo, 

exatamente como a determinação do preço das mercadorias pelo custo da produção 

em geral, é correta, não para um só indivíduo, mas para toda a espécie. (MARX, 

1987, p. 29) 

 

 Dando seguimento a nossa pesquisa, analisaremos como se dá a composição do 

capital e qual o papel da produção na vida do operário e no engendrar dessa composição. 

O capital é uma relação social de produção; uma relação de produção da 

sociedade burguesa, pois não consiste em meios de subsistência, nem só em produtos 

materiais, mas, em igual medida, em valores de troca. Todos os produtos em que consiste são 

mercadorias. O capital enquanto estrutura orgânica pode transformar-se continuamente sem 

sofrer a menor alteração. 

Contudo, se todo o capital é uma soma de mercadorias, isto é, de valores de troca, 

nem toda soma de mercadorias, de valores, é ainda capital. O capital não consiste no fato de o 

trabalho acumulado servir ao trabalho vivo como meio para nova produção, mas no fato de o 

trabalho vivo servir ao trabalho acumulado como meio para manter e aumentar seu valor de 

troca. Só quando o trabalho objetivado, passado, acumulado, domina o trabalho vivo, 

imediato, é que o trabalho acumulado se converte em capital. 

O que se passa na troca entre capitalista e operário assalariado é que o operário 

recebe meios de subsistência em troca de sua força de trabalho, mas o capitalista, em troca de 

seus meios de subsistência, recebe o trabalho. O capital só é multiplicado trocando-se por 

força de trabalho, trazendo à vida o trabalho assalariado. A força de trabalho do operário 

assalariado só pode se trocar por capital multiplicando o capital, fortalecendo o poder de que é 

escrava, portanto, a multiplicação do capital é a multiplicação dos operários; nessa mesma 

perspectiva, o crescimento do capital produtivo é o crescimento do poder do trabalho 

acumulado sobre o trabalho vivo, ampliando cada vez mais o domínio burguês sobre os 

trabalhadores. Os interesses do capitalista e dos trabalhadores são os mesmos, pois, enquanto 

o operário assalariado é operário assalariado, sua sorte depende do capital, oferecido pelo 

capitalista, que lhe retribui com sua força de trabalho; é esta a tão enaltecida comunhão de 

interesses do operário e do capitalista, criando-se uma relação de interdependência aparente, 

que não se concretiza no campo real. 
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O capitalista só investe mais se ele estiver ganhando mais. Necessariamente, os 

ganhos relacionados a esse aumento de salário não estão atrelados a reais na condição de vida 

desses trabalhadores. 

O que os operários recebem, primeiramente, por sua força de trabalho, é uma 

determinada soma em dinheiro, de modo que o salário real exprime o preço do trabalho em 

relação ao preço das restantes mercadorias, e o salário relativo, ao contrário, exprime a quota 

– parte do trabalho direto no valor por ele criado de novo em relação à quota – e parte dele 

cabe ao trabalho acumulado, ao capital, portanto, o salário é a parte de mercadoria já 

existente, com que o capitalista compra para si uma determinada quantidade de força de 

trabalho produtiva. A lei geral que determina a queda e a subida do salário e do lucro em sua 

relação recíproca é que o lucro sobe à medida que o salário desce, e desce à medida que o 

salário sobe. O industrial pode ganhar pela troca vantajosa de seus produtos com outros 

industriários, pela subida da procura de sua mercadoria, seja por que se abriram novos 

mercados, seja porque aumentaram as necessidades no mercado. 

Marx afirma que o capitalista adquire, com a mesma força de trabalho, uma soma 

maior de valores, sem pagar nada a mais para os operários; quando o capital produtivo da 

sociedade burguesa aumenta, é porque se produziu uma acumulação mais ampla de trabalho. 

Um rápido aumento do capital é igual a um rápido aumento do lucro, e este só pode aumentar 

rapidamente se o preço do trabalho, se o salário relativo diminuir
6
 com a mesma rapidez. 

Com o aperfeiçoamento da maquinaria, o capitalista obtém uma soma maior de 

valores, aumenta em dobro a produção, mas não recebe nada a mais por isso. Essa soma 

global cresce, portanto, na proporção em que o trabalho aumenta o capital, ou seja, na 

proporção em que o lucro sobe contra o salário. Mesmo com uma situação mais favorável 

para o trabalhador, com o crescimento do capital, por mais que melhore sua vida material, não 

se suprime a oposição entre seus interesses e os dos capitalistas – lucro e salário ficam como 

antes, na razão inversa um do outro. 

O aumento do capital produtivo em relação ao salário ocorre com o aumento do 

capital, elevando, consequentemente, a concorrência entre os capitalistas. Essa lógica amplia 

o poder de ação dos capitalistas, que expandem seus “exércitos” de operários e aprimoram 

                                                           
6
 O salário acha-se ainda determinado, principalmente pela sua relação com o lucro, com o benefício obtido pelo 

capitalista: o salário é relativo, proporcional.  

O salário real exprime o preço do trabalho relativamente ao preço das demais mercadorias; o salario relativo, ao 

contrario, representa a parte do trabalho direto no novo valor que ele criou em relação à parte que reverte para o 

trabalho acumulado, o capital. (MARX, 1987, p.38-39) 
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suas “técnicas” de produção, elevando, cada vez mais, suas possibilidades no “campo de 

batalha”, chamado mercado. Um capitalista pode derrotar outro. Mas como fazer isso? 

Produzindo mais baratamente, aumentando a força de produção. Qualquer que seja o meio de 

produção poderoso que um capitalista põe em campo, a concorrência acaba generalizando 

esses modos de produção; dessa forma, o único meio que ele encontra para aumentar seu 

capital é vendendo ao mesmo preço, muito mais vezes que o outro. 

O aumento do capital gera uma divisão do trabalho, uma aplicação da nova e 

aperfeiçoamento da velha maquinaria. A maior divisão do trabalho capacita um operário a 

fazer o trabalho de vários, aumentando a concorrência entre os operários, que não só fazem 

concorrência uns com os outros quando se vendem mais barato, mas quando fazem o trabalho 

de vários. Na medida em que aumenta a divisão do trabalho, ele vai simplificando-se, a 

habilidade especial do operário destitui-se de valor, seu trabalho torna-se acessível a todos. 

Por isso há a concorrência: se o capital cresce rapidamente, incomparavelmente mais 

depressa, cresce a concorrência entre os operários, uma vez que diminuem, 

proporcionalmente, os meios de ocupação, os meios de subsistência para a classe operária, e, 

não obstante, o rápido crescimento do capital é condição mais favorável para o trabalho 

assalariado. Quanto a isso, Marx afirma: 

 
Vemos assim como o modo de produção e os meios de produção são constantemente 

transformados, revolucionados, como a divisão de trabalho traz necessariamente 

uma divisão de trabalho ainda maior, a utilização de máquina, uma maior utilização 

de máquinas, a produção em grande escala, uma produção em maior escala. 
(MARX, 1987, p. 45) 

 

Intentando estabelecer o construto para as relações entre mercadoria e trabalho, 

buscaremos o esclarecimento de como se dão tais relações, tratando de nossa caminhada na 

busca da emancipação do homem através do trabalho e verificando a possibilidade ou não 

dessa efetivação no âmbito da sociedade do capital. 

2.3 O DUPLO CARÁTER ASSUMIDO PELA MERCADORIA NO MODELO DE 

REPRODUÇÃO CAPITALISTA E SEUS REFLEXOS NO TRABALHO 

 Após análise do trabalho enquanto categoria vital para o homem e das relações de 

estranhamento deste com essa atividade existente no modelo de organização da sociedade 

capitalista, verificamos que o trabalhador transforma sua força de trabalho em mercadoria 

como outra qualquer, tendo de vendê-la para manter sua existência por uma mercadoria que 

os burgueses chamam de salário. O salário garante apenas o mínimo para sua existência, 
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garante a manutenção do operário enquanto operário, impossibilitando qualquer perspectiva 

de crescimento.  

Encaminhar-nos-emos em direção ao entendimento do comportamento da 

mercadoria dentro dessa lógica, buscando compreender o que tais relações trazem para o 

trabalho e, consequentemente, para o trabalhador. Para tanto, trataremos daquela que se 

tornou a grande obra de Marx, O Capital (1867); exploraremos o Livro Primeiro: O processo 

de produção do capital, Volume I, Primeira parte, “Mercadoria e Dinheiro”, no intuito de 

fazer as ligações necessárias para compreender o duplo caráter da mercadoria na produção 

capitalista e as ligações diretas que tais conceitos trazem para o trabalho, além de discutir os 

impactos desse organismo – o capitalismo – nas possibilidades de emancipação através do 

trabalho. 

A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em, imensa 

acumulação de mercadorias, a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma 

elementar dessa riqueza. Por isso, nossa investigação começa com a análise da 

mercadoria. (MARX, 2011, p. 57). 

 

O homem é um ser de necessidades; partindo dessa premissa, diferencia-se dos 

demais seres por sua capacidade de transformar da natureza, de trabalhar, de produzir coisas, 

as quais servem para satisfazer suas necessidades, sejam quais forem suas origens; ele 

transforma a coisa em objeto de consumo – na sociedade do capital, esse objeto leva o nome 

de mercadoria. 

Marx aponta que cada coisa útil pode ser considerada por dois aspectos: qualidade 

e quantidade, uma vez que esses objetos assumem vários papéis, dependendo de seu contexto 

social ou de qual funcionalidade lhes será atribuída. As utilidades de cada objeto são 

constituídas historicamente, o que faz deles valor de uso; mas isso, segundo Marx, não é algo 

que se dá ao acaso, pois há, através da utilidade dada a cada mercadoria, suas propriedades 

materialmente inseridas.  

A concretização do objeto, a mercadoria em si, o objeto materializado é o próprio 

valor de uso. Esse valor de uso está no objeto, independentemente da quantidade de trabalho 

que nele esteja empregado para torná-lo um objeto útil; portanto, para a realização de um 

objeto enquanto valor de uso, deve-se pressupor uma utilidade para esse objeto. Marx afirma 

que os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma 

social dela. Na forma da sociedade capitalista, os valores de uso são, ao mesmo tempo, os 

veículos materiais do valor de troca. 
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O autor alemão mostra-nos o duplo caráter assumido pela mercadoria, tanto como 

valor de uso quanto como valor de troca. Quando um determinado produto deixa de assumir 

alguma dessas duas propriedades, deixa também de ser mercadoria. Qualquer produto que 

tenha utilidade, mas que não possa ser trocado por outro, perde sua capacidade mercantil – 

não deixa de existir, pois tem alguma utilidade particular; no entanto, fica descaracterizado 

enquanto mercadoria, perde sua utilidade para o capital. 

Marx observa que, ao efetivar a relação de troca entre mercadorias, o valor de uso 

é posto de lado. Nessa relação, a mercadoria enquanto valor de uso se diferencia das demais 

mercadorias pela qualidade, porém, na sociedade do capital, a qualidade não é determinante 

para que haja efetivação da troca, sendo fundamental a quantidade, ou seja, só é relevante 

para o capitalista o valor de troca de cada mercadoria. 

Como poderíamos então demostrar as características dessa relação quantitativa de 

troca entre mercadorias? Tentaremos usar a mesma lógica de Marx, exemplificando da 

maneira que se segue, o que o autor chama de “relação mais simples de valor”, a troca de uma 

mercadoria por qualquer outra mercadoria de espécie diferente, sendo a relação de valor entre 

duas mercadorias a expressão mais simples de valor da mercadoria. 

Atribuamos x unidades para a mercadoria 1, y unidades para a mercadoria 2, z 

unidades para a mercadoria 3 e assim sucessivamente. Poderíamos agora dizer que x é 

equivalente a y, que, por sua vez, é equivalente a z. Chegamos assim à confirmação de que o 

valor e troca de uma mercadoria só se determina na relação de troca com a outra: x só será 

mercadoria quando trocado por y, tornando-se essa relação puramente relativa. Continuando 

essa caracterização, se levarmos em consideração a condição temporal, período em que cada 

relação é feita, podemos encontrar outra variante. Em um determinado período P1, x será 

equivalente a 2y; já no período P2, x será equivalente a 1/2y, caracterizado o valor da 

mercadoria como algo casual. Teríamos então duas características das relações de valores de 

troca: relatividade e casualidade. 

Marx percebe que o valor de troca de uma mercadoria está determinado por uma 

relação de equivalência existente entre as mercadorias e não seriam casuais. A casualidade 

característica do valor de troca é aparente. O elemento para que todas as mercadorias tenham 

uma determinada equivalência é uma propriedade real da mercadoria, embora o relativismo 

esteja presenta na sua manifestação enquanto valor de troca. Essa propriedade chamou de 

valor. Os principais momentos inerentes a tal duplicidade contraditória manifestam-se no fato 
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de que, enquanto valor, cada mercadoria é simetricamente divisível – na sua existência 

natural, já não o é; enquanto valor, cada mercadoria é absolutamente igual a todas as outras 

mercadorias de igual valor – na realidade, pelo contrário, trocou-se de mercadoria apenas 

porque elas são diversas e satisfazem necessidades diversas; enquanto valor, toda mercadoria 

é universal na troca real, pelo contrário, só o é em determinadas condições; enquanto valor, a 

medida da característica da troca da mercadoria é determinada por ela mesma na troca real, 

pelo contrário, é cambiável só em quantidade relacionada com a sua qualidade natural e 

correspondente às necessidades daqueles que efetuam as trocas.  

Essa substância comum é o trabalho humano abstrato, o trabalho enquanto gasto 

de força de trabalho, qualquer que seja a forma útil pela qual é gasta, trabalho puro e 

simplesmente, quantitativo, a substância e a grandeza do valor, e produz mais valia para o 

capital. Entretanto também temos o trabalho relacionado ao valor de uso, chamado de trabalho 

concreto, útil, gerador de valor de uso, capaz de satisfazer as necessidades físicas e espirituais 

do homem. (Chagas, 2012)
7
. 

Poderíamos então, em síntese, afirmar a mercadoria como uma contradição real, 

sensível e materialmente existente. A mercadoria, diz Marx, “não vive na sua natural 

identidade consigo mesma, mas dada como não igual a si mesma, como algo desigual de si 

mesma”. Esse duplo caráter da mercadoria acarreta, na análise de Marx, consequências para o 

trabalho, caracterizando-o em duplo caráter, trabalho útil-concreto e trabalho abstrato como a 

ação produtiva que irá gerar a mais valia, onde poderemos compreender como o trabalhador 

participa deste processo retornando para a análise inicial de nossa pesquisa, o trabalho 

enquanto categoria central do homem fazer-se homem. 

Marx nos esclarece que ao extrairmos da mercadoria seu valor de uso, somente 

lhe restaria uma propriedade, a de ser produto do trabalho. A mercadoria, na composição da 

sociedade capitalista, nada mais é que valor de troca, e os trabalhos empregados no processo 

constituinte de tal, são nestes momentos pormenorizados, somem todas suas qualidades 

materiais. O autor afirmar que “ao desaparecer o caráter útil dos trabalhos neles 

corporificados; desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho concreto...” 

                                                           
7
 Chagas, E.F. “A DETERMINAÇÃO DUPLA DO TRABALHO EM MARX: TRABALHO CONCRETO E 

TRABALHO ABSTRATO.” In: Marxismo21, 2012 Disponível em http://marxismo21.org/wp-

content/uploads/2012/08/A-determina%C3%A7%C3%A3o-dupla...-Ed.-Chagas.pdf. Acessado em 10/02/2014 

às 14h. 

http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/08/A-determina%C3%A7%C3%A3o-dupla...-Ed.-Chagas.pdf
http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/08/A-determina%C3%A7%C3%A3o-dupla...-Ed.-Chagas.pdf
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(MARX, 2012, p.60). Tal ótica reduz todas as formas de trabalho concreto a uma única 

espécie de trabalho, o modelo pressuposto para o capitalismo enquanto forma de exploração, 

o trabalho humano abstrato. 

Ao fazer a analise do residual dos objetos produzidos pelo trabalho na lógica 

capitalista veremos a continuação lógica dos escritos de Marx, ao afirmar que o elemento que 

acompanha aquele produto não é o trabalho, e sim a força de trabalho, o dispêndio de força de 

trabalho humana pertencente aquele objeto, fruto não mais do trabalho humano, resultado 

apenas da força motriz humana na produção. Na relação de trocas entre as mercadorias o 

valor de troca aparece independente o valor de uso, ficando evidenciado então que na relação 

de troca de mercadorias, o que torna essas relações possíveis, a substância comum a todas as 

mercadorias é o que Marx chama de valor. 

A qualidade de um determinado objeto, relação com valor de uso, só possui valor 

se existir a possibilidade de troca, por que nele está materializado trabalho humano abstrato, 

portanto a medida desse valor irá ser determinada pela quantidade da “substância criadora de 

valor” nela presente, o que conhecemos como trabalho. Seguindo este raciocínio e entendendo 

que a quantidade de trabalho, na sociedade capitalista, é medida por frações de tempo, pelo 

tempo empregado para realizar tal ação, poderíamos então sugerir, em termos de aparência, 

que quanto mais preguiçoso ou quanto menos habilidoso for o trabalhador maior seria o valor 

de sua mercadoria. O autor alemão nos relata que:  

Todavia o trabalho que constitui a substancia 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. (MARX, 2012, p.60-61) 

Na medida que a produção e o intercâmbio de mercadorias se desenvolvem até 

abranger a quase totalidade dos produtos, fato claro na sociedade capitalista, quando inclusive 

a própria capacidade ou força humana de trabalho torna-se mercadoria, mostrando mais uma 

vez que o trabalhador não vende seu trabalho e sim sua força de trabalho, criando com isso a 

mais valia, a substância valor, a expressão do ‘trabalho abstrato’, passa a ser representado 

pelo dinheiro, uma mercadoria especial (material ou simbólica) que serve de equivalente 

universal ou expressão única do valor de troca de todas as mercadorias, por meio de suas 

várias funções: medida de valor, meio de circulação, meio de reserva e meio de pagamento. O 

dinheiro se transforma em capital quando o seu possuidor se apossa dos meios de produção e, 
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para acioná-los, adquire a mercadoria força de trabalho daqueles trabalhadores que, carecendo 

de meios de produção e meios de vida, vêem-se forçados a vender, por um tempo 

determinado, essa singular mercadoria, como único meio para garantir sua sobrevivência. 

O valor de toda mercadoria é o ‘trabalho abstrato’, não só direto, mas também 

indireto, empregado na sua produção. O ‘trabalho abstrato’ não é simplesmente trabalho de 

indivíduos genéricos, é o trabalho alienado da sociedade burguesa. A alienação econômica do 

trabalhador assalariado consiste, substancialmente, em despossui-lo do controle do trabalho e 

do produto do trabalho. Assim, não é o trabalhador alienado quem usa os meios de produção, 

base material do capital; são os meios de produção, são as ‘coisas’, funcionando como capital, 

que usam o trabalhador, que mandam e exploram o trabalho assalariado. “O capital não é uma 

coisa, mas uma relação social”, na qual o trabalho vivo serve de ‘meio’ ao trabalho morto, 

acumulado, para manter e aumentar o seu valor.  

O poder explicativo dos conceitos trabalho abstrato e trabalho concreto, ou seja, o 

duplo caráter do trabalho, pode ser mais bem exemplificado na mercadoria força de trabalho, 

cujo valor de uso é trabalho concreto desenvolvido pelo trabalhador estranhado ao processo 

de valorização do capital. Como toda mercadoria, a força de trabalho é unidade de valor de 

uso e valor de troca. O valor de troca da força de trabalho aparece, necessariamente, na forma 

mistificada de preço do trabalho, chamado salário. Tal mistificação decorre do fato de que o 

salário é pago em troca da realização de uma determinada quantidade de trabalho criador de 

novo valor em quantidade superior ao custo da força de trabalho. A diferença entre seu custo e 

o valor por ela produzido, mediante o consumo capitalista do seu valor de uso, constitui a 

mais-valia. Portanto o trabalhador na lógica capitalista é um produtor não de objetos ou de 

mercadorias somente, ele é o responsável pela produção de mais valia. 

O trabalho é uma atividade exclusiva do homem, mesmo existindo em toda 

natureza animais que executem tarefas exuberantes, para Marx, não constituem trabalho, uma 

vez que são realizadas sem pressupor uma teleologia, sem um ideal, diferentemente do que 

acontece no trabalho humano. O trabalho humano não é mera repetição mecânica, um fazer 

por fazer, existe a capacidade criadora, a predisposição do que será efetivado, algo que inicia 

na mente e finaliza no real, na concretude, é a ideia corporificada. (CHAGAS, 2012). 

Ao trazermos essa perspectiva de trabalho para um modelo de sociedade que tem 

como base material a exploração do trabalho humano como seu sustentáculo, a propriedade 
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privada e a dominação do homem pelo homem, o trabalho se transforma em uma atividade 

estranha ao trabalhador, descaracteriza a forma de trabalho concreto, que produz utilidade e 

pressupõe qualidade, exacerbando o trabalho abstrato, diminuindo as possibilidades de uma 

sociabilidade real, efetiva, transformando a sociedade em algo formal, é a negação do trabalho 

como atividade livre e consciente e a afirmação do trabalho estranhado com o único intuito de 

ampliação da produção de mais valia e do aprisionamento cada vez maior do trabalhador pela 

sua atividade produtiva, seu trabalho. 

Esse é o exato motivo que faz com que a sociedade capitalista mantenha sua 

lógica de exploração. Nessa sociedade o que é produzido tem seu valor de uso, isso é o 

produto do trabalho, seja uma cadeira ou uma cama e tem seu valor de uso para a sociedade, 

entretanto esses valores são transformados no substrato material do valor de troca, 

simplificando, a produção de mercadorias só tem sentido para o capitalista se esta mercadoria 

efetivar-se como tal nas relações de troca, se puder ser destinada à venda, ou seja, só produz 

valor de uso para ter valor de troca. 

E, na medida em que a mercadoria é unidade imediata de valor de uso e valor de 

troca, o trabalho deixa de ser exclusivamente trabalho útil-concreto, que produz 

valor de uso, e se transforma em trabalho abstrato, trabalho simples, trabalho social 

médio, que produz valor de uso e, ao mesmo tempo, valor. (CHAGAS, 2012, p.7) 

 O trabalho que visa a satisfação das necessidades do homem – trabalho 

concreto – perde sua importância, pois não irá gerar mais valia para o capitalista. O detentor 

dos meios de produção não está preocupado em satisfazer as necessidades do homem, sua 

maior preocupação é aumentar cada vez mais sua fortuna, acumulado mais capital, 

possibilitando comprar mais força de trabalho e assim ampliar sua produção, entrando num 

clico onde as necessidades do trabalhador serão sempre esquecidas. O homem vende a 

mercadoria força de trabalho que irá lhe garantir apenas sua misera existência, para o 

capitalista isto basta. Portanto, tanto faz o trabalho do marceneiro ou do sapateiro, que apesar 

de produzirem objetos diferentes, com qualidades diferentes, são equiparados, por uma 

relação de equivalência, e tornam-se apenas mercadorias, que podem ser trocadas entre si. 

Pensemos então no seguinte, uma vez igualada as mercadorias através de uma relação de 

equivalência o mesmo ocorre com o trabalho, no entanto essa quantidade de trabalho contida 

na mercadoria não será medida por unidades ou por uma determinação qualquer, essa 

quantidade só poderá ser medida em tempo, já que é esta a unidade de medida usada pelo 
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capitalista para pagar pela força de trabalho do operário. Se paga x valor por determinadas 

horas de trabalho, esse trabalho pago desta maneira será o trabalho abstrato. 

Trabalho abstrato não é, para Marx, nem simples generalização (generalização não 

posta), trabalho em geral (generalidade fisiológica, universalidade natural, como 

gasto de cérebro, músculos e nervos humanos), nem um constructum subjetivo do 

espírito, uma abstração imaginaria, um conceito abstrato, ou um processo mental de 

abstração que se opera no real, uma abstração objetiva do trabalho no capitalismo, a 

homogeneidade, a redução, a simplicidade, a equivalência, o comum do trabalho 

social cristalizado num produto, numa mercadoria, que é trocada por outra, a fim de 

se obter mais-valia. (CHAGAS, 2012, p.8) 

  A redução de todas as mercadorias em tempo de trabalho não condiz com o 

verdadeiro processo de produção de mercadorias, Marx afirma ainda que “A redução de todas 

as mercadorias em tempo de trabalho não é uma abstração maior nem ao mesmo tempo real 

do que a redução em ar de todos os corpos orgânicos.” Apesar da distinção qualitativa que 

existe entre as mercadorias, exemplificando: a mesa terá uma utilidade totalmente diferente a 

de uma calça que será totalmente diferente a de caderno e assim se segue ao continuarmos 

nessa perspectiva qualitativa, no valor de uso do objeto, fruto dos vários trabalhos concretos 

que compõem a sociabilidade. Para o capitalismo esse modo tem que ser superado, pois a 

indiferença entre os trabalhos determinados, fazem os indivíduos transferir-se facilmente de 

um trabalho para outro, onde o trabalho deixa de estar ligado intimamente ao trabalhador, 

estabelecendo um meio para ampliação cada vez maior da produção de riqueza pelo trabalho 

em geral. 

 Essa equivalência faz com que os produtos percam suas particularidades e ao 

entendermos que, no ato da produção, o trabalhador age partindo de uma teleologia, 

conscientemente cria algo, concretiza uma ideia, insere-se neste objeto, é claro, o trabalhador. 

Esses objetos têm trabalho humano acumulado neles, entretanto essa característica não é 

levada em conta na sociedade capitalista que, contrariamente, equipara esta mercadoria a 

outras mercadorias, igualando também os diferentes trabalhos contidos nas mesmas, portanto 

a relação de equivalência ultrapassa a mercadoria e chega ao trabalho humano socialmente 

necessário à produção, afirmando a igualdade entre os produtos do trabalho abstrato e a 

igualdade entre as próprias mercadorias. 

 Veremos qual é o impacto desta lógica na busca pela emancipação do homem, 

uma vez que sua atividade vital, o trabalho, lhe é estranhada, tem caráter abstrato, onde 

trabalhos são igualados com o intuito de garantir a exploração do trabalhador. O 
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funcionamento orgânico do capital leva a impossibilidade de emancipação do homem pelo 

trabalho e fundamenta esta impossibilidade através do trabalho abstrato. Buscaremos entender 

como seria possível esta emancipação e a superação deste modelo de produção capitalista 

focalizando na educação como elemento para a constituição de tal emancipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

3. A QUESTÃO DA EMANCIPAÇÃO EM KARL MARX 

Na busca pelo entendimento do pensamento da sociedade capitalista, se faz mister 

o entendimento da categoria trabalho enquanto elemento fundamental para a manutenção da 

lógica capitalista e, ao mesmo tempo, para a possibilidade de superação deste modelo de 

sociedade, o entendimento que o homem só poderá se emancipar através desta atividade vital. 

Marx explicitará através dos textos “Glosas Críticas Marginais ao Artigo ‘O Rei da Prússia e a 

Reforma Social’. De um prussiano”, escrito em 1844, fazendo uma crítica ao artigo escrito 

por Arnold Ruge, o qual assevera que o pauperismo é uma questão de má administração 

devido ao atraso político alemão e “Para a questão Judaica”, onde o autor alemão 

desconstruirá a ideia de emancipação através da religião defendida por Bruno Bauer. 

Na continuidade da construção de seu método, partindo da realidade concreta, 

analisando o que de fato está se passando e não se baseando em utopias e falseamentos da 

realidade como tantos antimarxistas buscam fundamentar suas teorias, Marx iniciará sua 

análise partindo de uma realidade de um modelo de Estado moderno, a Inglaterra. 

Fundamentado na realidade paupérrima do trabalhador inglês, admitindo-se que a Inglaterra 

seja um país político, como o próprio Marx se refere durante o texto.. Afirmando ainda que 

“Na Inglaterra, a miséria dos trabalhadores não é parcial, mas universal; não se limita aos 

distritos industriais, mas se estende aos agrícolas.” (MARX, 1844, p. 3). Essa afirmação é o 

começo da desconstrução que o atraso político é a causa do pauperismo, da miséria não só do 

trabalhador da indústria, mas de toda uma classe trabalhadora.  

O trabalhador deve, dentro da lógica capitalista, ter sua condição de miséria 

garantida, evitando sua evolução enquanto ser, enquanto homem. O Estado de direito burguês 

irá garantir que todos os homens são iguais perante a lei, porém isso fica apenas no nível de 

abstração, na aparência, não se concretizando na sociedade, brutalizando e dominando cada 

vez mais este trabalhador. Marx irá apontar a ineficiência da administração diante do 

pauperismo que assolava a Alemanha, onde Ruge defende que toda essa miséria é um 

problema administrativo ou de assistência.  

O autor alemão fará sua análise apontando os limites do Estado para a contenção 

de tal problemática, explicitando a questão da constituição do Estado como um elemento que 

se estrutura para garantir a exploração do trabalhador e a manutenção do status quo dos 

proprietários. Dentro da lógica capitalista o Estado surge como um elemento para organizar a 

sociedade, porém, uma organização voltada para o interesse individual em detrimento ao 
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coletivo, onde as particularidades sempre estarão sobrepostas em relação às necessidades do 

trabalhador, que nada mais é que uma peça nessa grande engrenagem capitalista.  

Passaremos então para a discussão com a ideia de Bruno Bauer, que através da 

emancipação religiosa conseguiríamos a emancipação política, lógica que será mais uma vez 

desconstruída por Marx, colocando a questão em seu devido eixo, saindo da teologia e indo 

para a política. O texto é uma resposta a Bruno Bauer, até então amigo de Marx, para quem a 

superação da religião consistia na fundação de um Estado no qual os homens gozassem de 

direitos iguais e que a lei garantisse a liberdade política a todos os cidadãos. Esta posição de 

Bauer está expressa em seu texto A Questão Judaica. Nesta obra, Bauer analisa a posição dos 

judeus alemães em relação à sua emancipação das condições de segregação em que se 

encontravam sob o governo monárquico oficialmente cristão. Entendendo que a emancipação 

da Alemanha era a emancipação do Estado da influência da Religião, Bauer defende o Estado 

de direito burguês como o ideal, onde os homens legitimariam a liberdade.  

Na Alemanha do século XIX, religião e Estado ainda permaneciam 

intrinsecamente coligados. O poder do rei era ainda fundamentado no direito divino e, a Bauer 

parecia que, enquanto o Estado fosse religioso, não seria capaz de emancipar o homem, pois o 

Estado religioso só pode atuar como Estado religioso: segregando as manifestações (religiosas 

ou não) que não sejam acordes com as premissas da religião oficial, tornando suas leis em leis 

universais. Quando o Estado adota as leis religiosas, que são ilusórias, torna-se ele também 

um Estado ilusório. Em Bauer, o Estado moderno, laico, de direito e pretensamente garantidor 

das liberdades individuais é o Estado da cidadania, o Estado laico moderno já é o Estado livre. 

Para ele, a questão está na relação entre emancipação política e Estado.  

Judeus deixarem de ser judeus e cristãos deixarem de ser cristãos não será a 

garantia da modernização do Estado alemão, muito menos de liberdade entre os homens ou 

uma emancipação política. Um Estado sem religião não deixará de ter seus componentes 

religiosos. Teremos neste contexto o Estado livre, porém uma liberdade abstrata, não 

efetivada. O Estado livre, nessa lógica, passa a ser o mediador do homem com sua liberdade.  

 

3.1 O DUPLO CARATER DA EMANCIPAÇÃO EM MARX 

Ao buscarmos o entendimento do pensamento político de Marx e a sua 

compreensão no tocante as influências que o Estado exerce sobre a sociedade civil e sua 

capacidade de manutenção da condição de exploração do trabalhador, impossibilitando sua 

real emancipação, trabalharemos o texto Glosas Críticas Marginais ao artigo "O Rei da 
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Prússia e a Reforma Social. De um Prussiano”, onde evidenciaremos o modo como Marx 

elabora sua crítica à política burguesa. O texto se trata de uma resposta de Marx ao artigo 

intitulado: “O Rei da Prússia e a Reforma Social. De um prussiano”, de Arnold Ruge. Tanto 

o artigo de Ruge quanto a resposta de Marx foram publicadas no jornal Worwärts!, no ano de 

1844 (periódico de esquerda do qual Marx era colaborador). No texto do “prussiano”, Ruge 

pretendia fazer uma crítica ao gabinete do rei da Prússia a respeito de suas ordens contra a 

insurreição dos trabalhadores silesianos e apresenta a tese de que a política, no caso o atraso 

político alemão, seria a causa do pauperismo que progredia avassaladoramente por todo 

proletariado. Marx discorda dessa tese ao acreditar que a política não é capaz, sozinha, de 

resolver as fraturas sociais, não lhe cabendo esta função dentro da sociedade capitalista. Essa 

é a ideia central que iremos desenvolver durante nossa análise.  

O artigo parte do conteúdo da ordem do gabinete do rei da Prússia sobre da 

insurreição dos trabalhadores silesianos. Traz como nortes para comparação os governos da 

Inglaterra, França e Prússia e a maneira como estavam lidando ou tentando eliminar a miséria 

causada pelo caos da economia burguesa. Para exemplificar as situações fala-se sobre o 

Governo da Prússia e a defesa de um prussiano sobre o comportamento de seu rei, apontando 

as mudanças necessárias para resolver os problemas e a explanação de como o Estado deve 

portar-se para evitar e solucionar tais situações. O artigo escrito posteriormente por Marx, em 

agosto de 1844, fará a desconstrução dos elementos levantados por Ruge, evidenciando os 

limites de sua análise e trazendo luz à discussão, mas profunda para a compreensão das 

consequências dos governos burgueses.  

O assim chamado prussiano começa referindo-se ao conteúdo da ordem do 

gabinete do rei da Prússia sobre a insurreição dos trabalhadores silesianos e a opinião do 

jornal francês La Refórme sobre a ordem do gabinete prussiano, na qual afirma que a ordem 

do gabinete real de oprimir a revolta da massa de trabalhadores (tecelões) é menos perigosa 

pelo fato de não ser necessário um exército para sufocá-la. Levando em consideração os males 

sociais causados pela péssima administração dos distritos industriais, levando o povo a uma 

miséria parcial, que colocava em risco toda a sociedade alemã.  

Contudo, faz-se necessário que o inteligente prussiano compare a revolta dos 

tecelões silesianos com as revoltas dos operários ingleses e os tecelões silesianos lhe 

parecerão tecelões fortes. O suposto prussiano nega o "terror" do rei, entre outras coisas, 

porque bastaram poucos soldados para liquidar os frágeis tecelões. Em uma relação geral da 

política com os males sociais, poderemos esclarecer que a revolta dos tecelões não causaria 
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nenhum "terror" particular ao rei, pois a revolta não convergia diretamente contra o rei da 

Prússia, mas contra a burguesia que também era odiada pelo rei.  

Para Ruge, a atraso político das instituições alemãs seria a origem de todos os 

males sociais e a manutenção de tal condição impediria a superação desses problemas. Era 

necessária a ascensão da democracia representativa, acreditando que a vontade política seria a 

solução para tais males. Marx irá desconstruir essa tese, pois, para o autor alemão, a questão 

dos males sociais está além da boa vontade política ou ainda do atraso da Alemanha diante o 

Estado de direito burguês. A discussão deve partir da base material da sociedade, da 

propriedade privada, da exploração do trabalho. Em uma sociedade onde existe a prevalência 

de tais elementos na sua lógica organizacional, o pauperismo se torna uma consequência 

necessária, onde nenhuma vontade política será capaz de sucumbir tais problemáticas.  

Ao colocarmos a miséria como um elemento que foge da compreensão de um país 

não político, como a Alemanha, Ruge leva o pauperismo a um patamar de fatalidade da 

natureza, uma carestia social cuja modernização do Estado conseguiria resolver, afasta a 

questão para uma obscuridade peculiar do pensamento burguês, que, ao se deparar com 

problemas por ele mesmo criado, sempre opta por esse caminho, caminho este que na verdade 

nada explica. Trata o problema apenas como uma questão de “vontade”, pois se a burguesia 

seguir o caminho da “boa disposição dos corações cristãos”, certamente o problema do 

pauperismo diminuiria não só na Alemanha, como em todos os países do mundo. Ruge, na 

visão de Marx, foge do problema central, que não está na evolução política do Estado, mas na 

forma de organização da sociedade burguesa. 

O Estado, estrutura da sociedade do capital, também chamado de Estado de direito, é o 

ponto para o ordenamento da sociedade moderna. Ao analisar a relação entre Estado e 

sociedade civil, Marx apontará uma inversão de funções nesse liame. A tradição filosófica 

aponta para o Estado como elemento regulador da sociedade, fundamental para sua existência 

e manutenção, portanto um componente no qual a sociedade não pode existir sem sua 

efetivação. Para Marx, o movimento é o contrário. Não é o Estado que determina a sociedade, 

e sim a sociedade quem cria o Estado. O Estado só existe porque a sociedade o quis assim.  

O Estado e a organização da sociedade não são do ponto de vista político, duas 

coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. Quando o Estado admite 

a existência de problemas sociais, procura-os ou em leis da natureza, que nenhuma 

força humana pode comandar, ou na vida privada, que é independente dela, ou na 

ineficiência da administração, que depende dele. (MARX, 1844, p. 7) 

Ao admitirmos o Estado enquanto modelo de organização da sociedade burguesa, 

onde a base material desta sociedade está na apropriação dos meios de produção e na 
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exploração do homem através de seu trabalho (trabalho assalariado), qualquer melhoria na 

condição de vida deste trabalhador seria, obrigatoriamente, uma diminuição nas 

possibilidades de acúmulo de riquezas do capitalista em relação. Portanto, o aperfeiçoamento 

da lógica estatal, cria, mantém e amplia as formas de exploração dos detentores dos meios de 

produção em relação ao trabalhador em geral, mantendo a condição do pauperismo como 

fundamental na lógica do Estado burguês. 

A importância de cada elemento está invertida, pois só existe Estado graças à 

sociedade civil. Ao tentar explicar a questão do pauperismo como uma má vontade dos 

pobres, leva-se a questão como um fundamento da natureza, o homem é pobre por uma 

questão biológica, natural
8
. Ao considerarmos esse modelo de organização social, onde o 

homem é explorado na sua ação vital – o trabalho – por outros homens, não importa quem 

está no poder, para o povo nada mudará. Como consequência disso, a pobreza é um problema 

do povo, que é pobre por uma condição natural, mantendo-se nessa condição por vontade 

própria, ou melhor, por uma falta de vontade.  

Considerando que a causa de suas carestias estão nas deficiências administrativas 

o Estado burguês traz o problema para sua atividade administrativa, tornando tais questões 

como próprias, ocupando-se das soluções, conduzindo o problema sem vislumbrar soluções 

reais, tendo em vista que tais soluções vão de encontro com a própria lógica estatal burguesa, 

tornando-se assim o remédio para todos os males. 

Contudo, como o Estado eliminaria esta contradição entre a função e a boa 

vontade de um lado e seus meios e possibilidades de outro sem eliminar a si mesmo? É 

exatamente nessa contradição onde repousa e se fortalece enquanto lógica dominante. Na 

constante balança entre vida pública e vida privada, entre seus interesses pessoais e os 

interesses gerais, repousa o organismo Estado. Marx assevera ainda que “por isso, a 

administração deve limitar-se a uma atividade formal e negativa, uma vez que exatamente lá 

onde começa a vida civil e seu trabalho, cessa seu poder”. (MARX, 1844, p. 8).  

Entendemos que esta é a base do Estado burguês voltado para o acúmulo de 

riquezas, onde inevitavelmente os interesses pessoais se sobrepõem às questões coletivas, 

mostrando mais uma vez os limites da administração para a solução do pauperismo ou 

                                                           
8
 Estamos aqui nos referindo ao modelo positivista da ciência onde pautada nos conhecimento de Henri Lefebvre 

(1983) e Adam Schaff (1983), tal abordagem irá produzir um conjunto de teorias que passarão a justificar as 

desigualdades sociais pelas desigualdade biológicas, e, como tais, “desigualdades naturais”. Uma vez abstraído o 

elemento histórico-social na determinação do sujeito que conhece, o que resta é um ser determinado pelas leis 

biológicas e cujas relações humanas não vão além daquelas que se estabelece à própria natureza. In: SOARES, 

Carmem. Educação Física: Raízes Europeias e Brasil. Campinas, SP: Autores Associados. 2004. 
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qualquer outra carestia social. “Se o Estado moderno quisesse acabar com a impotência da sua 

administração, teria que acabar com a atual vida privada. Se ele quisesse eliminar a vida 

privada, deveria eliminar a si mesmo, uma vez que ele só existe como antítese dela.” Marx 

nos esclarece ainda que nenhum indivíduo acredita que seus problemas, seus defeitos, tenham 

razão na própria existência, na sua vida, colocando sempre esta questão em circunstâncias 

externas, muitas vezes fora do que é real.  

Baseando-se no princípio da individualidade, o Estado transpõe suas limitações e 

aponta a sociedade civil como o limite para a superação do pauperismo, porém, ele, o Estado, 

não esclarece nada, mantém sob sua caracterização burocrática, diretiva e exploratória, suas 

contradições consolidando cada dia mais a lógica da sociedade do capital. Quanto mais forte, 

mais consolidado é o Estado, menos interesse existirá de sua parte para com a sociedade civil, 

menos interesse em buscar em si a resposta para os males sociais, explicitando cada vez mais 

essa relação com a sociedade civil como uma grandeza inversamente proporcional. É no 

pensamento político e no fazer político que o Estado burguês mostra sua grandeza, pois a 

sociedade em geral nega a discussão política, por isso a compreensão das mazelas sociais 

como uma ação da natureza torna-se palpável dentro desta sistemática por mais absurda que 

esta o seja. 

Quanto mais poderoso é o Estado e, portanto, quanto mais político é um país, tanto 

menos está disposto a procurar no princípio do Estado, portanto no atual 

ordenamento da sociedade, do qual o Estado é a expressão ativa, autoconsciente e 

oficial, o fundamento dos males sociais e a compreender lhes o princípio geral. 

(MARX, 1844, p. 8) 

 Portanto, não seria incorreto afirmar que para a manutenção do status quo do 

Estado, temos como condição sine qua non a manutenção da sociedade civil alheia a tais 

discussões, precarizando e negando informações e conhecimento, mantendo o povo na sua 

condição animalesca e ignorante, incapaz de progredir no debate sobre política ou qualquer 

outro assunto. Nessa lógica, o Estado não proporciona ao povo as condições para evolução, 

não fornece as armas para esse combate, adotando uma postura desleal e covarde para a 

continuação da condição de exploração e submissão dos trabalhadores por ele exercida.  

Poderíamos então concordar com o “prussiano” 
9
 quando se refere ao governo 

alemão e sobre a burguesia alemã elucidando que o pauperismo trata-se apenas de uma 

questão de administração, faltando um pensamento reflexivo por parte desta parcela da 

sociedade sobre tal questão? Seguindo ainda o mesmo caminho do raciocínio de Ruge, 

quando busca referência na Inglaterra e na França, deduziríamos que tal irreflexão estaria 

                                                           
9
 Termo utilizado por Marx durante toda sua crítica ao se referir a Ruge. 
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presente em ambos os países, pois em ambos vemos eclodirem os problemas sociais, apesar 

de termos burguesia e governos plenos de “reflexão”. Quanto a isso, Marx apresenta a 

seguinte resposta a Ruge:  

Se, hoje, em toda a Inglaterra pipocam manifestações de trabalhadores, é porque a 

burguesia e o governo locais não estão hoje mais lúcidos do que no último trintênio 

do século dezoito. Seu único juízo é a força material e uma vez que a força material 

decresce na mesma medida em que cresce a extensão do pauperismo e a consciência 

do proletariado, do mesmo odo aumenta, em proporção geométrica, a irreflexão 

inglesa. (MARX, 1844, p. 9) 

Seria incorreto afirmar então que a burguesia alemã desconheça os reais motivos e 

a importância das reivindicações da revolta silesiana. Foi percebido que, partindo do 

movimento dos operários, da associação entre os trabalhadores, existiu uma propagação de 

ideias reformistas no âmbito social. Os trabalhadores não estavam satisfeitos com sua 

condição precária e tiveram suas ideias divulgadas em todos os jornais liberais, trazendo a 

crítica não só as questões meramente diretivas, como a fome e a miséria, e sim a uma crítica 

ampliada, expondo questões como os monopólios e a concorrência. Fazendo, assim, uma 

crítica ao modelo de organização da sociedade e consequentemente aos modos de produção 

desta. Portanto, podemos afirmar que toda a burguesia conhece os problemas da sociedade. O 

que ocorre é o fato de não se querer resolver tais problemas, problemas estes, em sua maioria, 

causados pela própria burguesia.  

Assim como em outras questões, a burguesia quando não consegue explicar 

determinado objeto, o leva a uma região nebulosa, com explicações inacabadas que só 

advogam em seu benefício próprio. Temos aqui a contradição fundamental na sociedade 

capitalista, temos posto em lados contrários o Estado e a sociedade civil, contradição esta que 

perpassa em todos os momentos do artigo de Marx, que desconstrói os argumentos de Ruge 

apontando os limites do modelo de Estado que o prussiano acredita ser a causa dos males da 

Alemanha. Em todos os momentos do texto Ruge quer explicar o pauperismo alemão através 

do atraso industrial em relação à Inglaterra e à França, e Marx irá ampliar essa discussão 

partindo da desconstrução dos argumentos do prussiano, explicitando o inicio do movimento 

dos trabalhadores franceses e ingleses com a organização dos trabalhadores da Alemanha que 

estava começando, simplifica o debate ao não levar em conta tal questão, trazendo apenas 

elementos óbvios e tão elementares que acabam por negar, descentralizando a questão 

fundamental, a contradição entre os interesses do Estado e as necessidades da sociedade civil. 

Faz a crítica à Revolução Silesiana sem sequer referendar-se ao movimento dos trabalhadores 
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alemães ou até mesmo a equiparação deste movimento com os já existentes na Inglaterra e na 

França.  

Observamos nesse ponto do texto que Marx irá apresentar a origem de toda sua 

teoria, sua base para a crítica à sociedade regida pelo capitalismo em todos os seus prismas, 

suas três principais referências, que Lênin posteriormente irá nomear como as “três fontes 

constitutivas do marxismo” 
10

: a filosofia alemã, a economia clássica inglesa e o socialismo 

francês. Tal embasamento de Marx só nos mostra a preocupação do autor em dar uma 

contribuição real, concreta, lógica, sem utopias, evitando os achismos ou crendices, 

mostrando as falhas do sistema capitalista e as possibilidades de superação partindo dos 

elementos dados pelo próprio modelo de organização capitalista.  

Portanto, ao afirmar os limites que mesmo um Estado moderno apresenta no 

combate a pobreza, Marx não se limita à negatividade desta proposição como eleva a 

discussão para as origens de tais contradições, a contradição maior que opera o capitalismo, a 

contradição entre a sociedade civil e o Estado. Para tanto, ao debruçarmo-nos sobre essa 

contradição veremos quão limitada é a análise do prussiano ao descrever a pobreza como uma 

questão política, não levando em conta a contingência, a realidade concreta e os limites da 

própria política para resolver questões ligadas ao trabalhador, ao povo.  

A evolução política do estado alemão não fará com que a burguesia encontre a 

solução para a pobreza, tal fato já ocorrera na Inglaterra, “mãe” do pauperismo, onde a 

condição do trabalhador só fez piorar. A evolução política de um povo não virá com a 

pobreza, nem tão pouco com medidas assistencialista.  

Tão falso é que a miséria social gere o intelecto político, como mais verdadeiro é 

antes o contrário, isto é, que o bem estar social gera o intelecto político. O intelecto 

político é um espiritualista e é concedida a quem já possui e desfruta das 

comodidades. (MARX, 1844, p. 11). 

Não basta o homem se tornar político, ele já o é, está na sua natureza, na sua 

essência. Marx afirma a obviedade do prussiano, que finaliza dignamente seu artigo 

afirmando que “uma revolução social sem alma política, é impossível”. A questão, voltamos a 

afirmar, não é a política, e sim a organização política do Estado burguês, que retira da 

                                                           
10

 O Marxismo é o sistema das ideias e da doutrina de Marx. Marx continuou e completou as três principais 

correntes de ideias do século XIX, que pertencem aos três países mais avançados da humanidade: a filosofia 

clássica alemã, a economia política clássica inglesa e o socialismo francês, ligado às doutrinas revolucionárias 

francesas em geral. A lógica e a unidade notáveis das ideias de Marx (qualidades reconhecidas mesmo por seus 

adversários), cujo conjunto constitui o materialismo e o socialismo científico contemporâneos como teoria e 

programa do movimento operário de todos os países civilizados, nos obrigam a preceder a exposição do 

conteúdo essencial do marxismo, a doutrina econômica de Marx, de um breve estudo da sua concepção geral de 

mundo” (Em 1918 na brochura: N. Lênin “Karl Marx”, Edições Priboi, Moscou. Conforme o texto das Obras, 

tomo 21, p. 30. Ed. Francesa)   
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sociedade civil sua essência política como se fosse possível separar o homem de sua essência, 

de sua própria natureza e a coloca como algo inalcançável, burocrático, distante da realidade 

do trabalhador, algo “sofisticado” demais para um simples trabalhador. Uma revolução social 

não deixará de ter seu caráter político, só não encontramos concordância que o movimento 

revolucionário deve ser essencialmente político. Antes de qualquer coisa, esse é um 

movimento social, que deve partir do seio da sociedade, dos trabalhadores. A política 

moderna é só uma ineficaz transferência de poder, não tem nada de revolucionaria, tampouco 

irá acarretar mudanças significativas na contradição existente entre sociedade civil e Estado, 

apenas garantirá, a outra parte da burguesia, a legitimação para a exploração do trabalhador.  

Portanto, temos aqui um duplo caráter para a emancipação: em um momento, uma 

emancipação limitada que não permite ao homem exercer sua plena liberdade, pois mantém a 

lógica burguesa de funcionamento orgânico da sociedade, efetivando-se apenas a nível 

político, sem uma efetivação concreta, pois, para tal, o ser é retirado da sua essência, da 

sociedade, e levado a um patamar que nada explica, justificando suas ações em leis onde a 

soberania da individualidade e dos interesses particulares reinam em detrimento a 

coletividade, não havendo ruptura com a propriedade privada e a alienação do trabalho, 

dividindo o homem em cidadão e indivíduo. Temos, por outro lado, a emancipação humana, 

onde haveria a superação da ordem política burguesa, uma nova organização dos meios de 

produção, partindo da premissa revolucionária, pois entendemos que não há mudança sem 

revolução, não haverá socialismo sem que aconteça uma revolução social.  

Uma revolução social com uma alma política ou é um completo absurdo, se o 

prussiano entende por revolução social uma revolução social contraposta a uma 

revolução política e apesar de tudo confere à revolução social uma alma política, 

além de social, ou, então, uma revolução social com alma política não é mais do que 

uma paráfrase do que já se chamou uma revolução política ou simplesmente uma 

revolução. Toda revolução dissolve a velha sociedade; neste sentido é social. Toda 

revolução derruba o velho poder; nesse sentido é política. (MARX, 1844, p. 13). 

 Nesta busca pelo entendimento das categorias marxistas que nos darão 

subsídios para analisarmos as interfaces entre emancipação e seus limites na educação no 

modelo de organização da sociedade capitalista, veremos como Marx aprofunda a discussão 

desse duplo caráter emancipatório – emancipação política X emancipação humana – 

mostrando limites e possíveis avanços em um debate com Bruno Bauer. 
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3.2 EMANCIPAÇÃO POLÍTICA: LIBERDAE ABSTRATA, EMANCIPAÇÃO 

HUMANA COMO ÚNICA POSSIBILIDADE DE LIBERTAÇÃO REAL 

Continuemos na busca pela emancipação e suas implicações na sociedade regida 

pelo capital nas análises do autor alemão que irá fazer o debate com Bruno Bauer
11

, no texto 

Zur Judenfrage “Sobre a Questão Judaica”, onde mostrará os limites da emancipação religiosa 

sugerida por Bauer como o elemento limitante para a evolução da sociedade alemã, na qual a 

superação desta questão tornaria a nação alemã politicamente emancipada, pois temos o 

estado religioso como um modelo de estado segregador, determinando o privilégio para uns e 

outros, colocando os ideais de pequenos grupos sobrepostos à coletividade maior. Vemos aqui 

um debate semelhante ao anterior, Bauer e Ruge têm o mesmo interesse, porém ambos têm 

apenas a visão parcial do problema, não conseguem ampliar a questão como faz Marx. Ambos 

querem a emancipação política: um apela para a questão do pauperismo e o outro para a 

religião como os elementos de superação.  

Emancipação política como efetivação de liberdade só se concretiza no Estado 

burguês, onde a liberdade está só na aparência, não se efetivando na sociedade civil, local 

onde de fato deveria se efetivar a liberdade do homem.  

O equívoco apontado por Marx, cometido por Bauer, está na crença que o homem 

chegará à emancipação humana através da emancipação política, sem alteração dos meios de 

ordenação do Estado capitalista, sem uma mudança na lógica em que a sociedade capitalista 

está organizada na sua base material, sem a dissolução da propriedade privada.  

Como alemães, teríeis de trabalhar pela emancipação política da Alemanha, como 

homens, pela emancipação humana, percebendo o tipo especial de pressão que 

sofreis e o vexame por que passais não como exceção à regra, mas como 

confirmação da regra. (MARX, 1843, p. 33). 

 

 Teríamos aqui um elemento para a reflexão, pois o que queriam os judeus senão 

os privilégios do Estado cristão, teríamos então encontrado a solução para a efetivação da 

emancipação, a real liberdade estaria em um estado sem religião ou de fato a religião seria 

apenas mais uma manifestação individual do homem usada para a dominação e escravização 

do próprio homem com seus elementos ideológicos dentro da estrutura burguesa de 

organização social. 

O Estado cristão, pela sua própria natureza, é incapaz de emancipar o judeu. Mas o 

judeu – acrescenta Bauer -, pela sua natureza, não pode ser emancipado. Enquanto o 

Estado permanecer cristão e o judeu continuar a ser judeu, são igualmente incapazes, 

aquele de conferir a este de receber a emancipação. (MARX, 1843, p. 34). 

                                                           
11

 No texto Zur Judenfrage - Sobre a Questão Judaica (1844), Marx toma como principal referência o texto de 

Bruno Bauer, Die Judenfrage  -  A Questão Judaica (BRAUNSCHWEIG, 1843). 
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O Estado sem religião, Estado laico, que seria a proposta de Bauer, é a efetivação 

do Estado moderno, do modelo capitalista de organização social, o caminho para a 

emancipação política, onde todos são iguais apenas juridicamente, onde não há efetivamente 

liberdade e igualdade entre os homens, liberdade abstrata, não efetivada. A religião 

impossibilita a emancipação do Estado, pois coloca um elemento particular, uma questão de 

princípios, a frente de questões coletivas, universais, advogando para os seus escolhidos em 

detrimento ao restante, não levando em conta os contextos históricos revelando um futuro 

exclusivista e separatista, que em nada se aproxima do coletivo. Desta maneira só se consegue 

enxergar aqueles que comungam da mesma ideia, dos mesmos princípios e que, portanto, 

farão para os seus e não para todos.  

Bauer percebe os limites desta relação entre judeus e o Estado cristão justamente 

por se tratar de uma questão ideológica, entende a religião como um fundamento do homem e, 

mesmo com esse entendimento, Marx apontará qual a solução dado pelo autor para a questão 

judaica: “temos de emancipar a nós próprios antes de poder emancipar os outros.” (MARX, 

1844, p. 34). Ou seja, para a emancipação seria necessário a negação, judeus e cristãos 

abririam mão das suas crenças para que ambos possam viver em harmonia, seria a superação 

da religião, superação do antagonismo existente entre judaísmo e cristianismo. Para Marx, a 

superação de um antagonismo só existe quando o torna impossível. Como fazer com judeus e 

cristãos? Superando a religião. Marx continua ao afirmar que desta forma judeu e cristão 

passaram a reconhecer suas religiões apenas como “estágios distintos do desenvolvimento do 

espírito humano” (MARX, 1843, p. 34). Passando de uma relação religiosa para uma relação 

científica, relação humana, uma vez que na ciência seus antagonismos se resolvem na própria 

ciência, esta que seria a unidade do homem.  

O judeu alemão, em particular, sofre em demasia com o excesso do cristianismo 

estatal, impossibilitando a efetivação do avanço político da Alemanha. Para Bauer, “é o 

problema da relação entre religião e Estado, da contradição entre preconceito religioso e 

emancipação política”. (MARX, 1843, p. 35). Deste modo, a emancipação religiosa, seja por 

qual lado for que ela ocorra, se põe como uma contradição dentro do processo de 

emancipação política ou qualquer outra forma de emancipação. Um Estado laico só não é 

religioso na abstração, assim como no Estado burguês os homens são iguais ao nível da lei, 

porém essa igualdade não se prolonga na sociedade civil, continuamos na lógica de 

exploração do trabalho e da propriedade privada, lógica esta que logo aparecerá no texto de 

Bauer.  
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No texto, Marx ainda apresenta a exposição de Bauer onde cita o exemplo da 

França em relação à questão judaica que, segundo Bauer, foi tratada como uma questão 

política, assim como qualquer outra questão discutida em um Estado moderno, enaltecendo a 

vida como uma visão de liberdade, que ainda não foi efetivada na concretude, que esbarra na 

burocratização do Estado burguês, na qual esta liberdade está condicionada a uma lei. Pois 

bem, a liberdade quando efetivada no campo jurídico, não implícita no seio da sociedade, 

nada mais é que uma abstração, portanto, esta liberdade não emancipa o homem, não lhe 

retira a condição de oprimido. No campo da legalidade teríamos opressores e oprimidos livres 

dentro de um mesmo contexto. Na realidade, o que continuamos a ter são proprietários e não 

proprietários, patrões e trabalhadores, burguesia e proletariado, como bem traz o relato que 

segue: 

A liberdade ainda não é lei na França, e a questão judaica ainda não foi resolvida, 

porque a liberdade jurídica – de que os cidadãos são iguais – é restringida na vida 

real, a qual é dominada e fragmentada pelos privilégios religiosos, e essa falta de 

liberdade da vida retroage sobre a lei, forçando-a a sancionar a diferenciação dos 

cidadãos em si livres em oprimidos e opressores (MARX, 1843, p. 35). 

 A solução da questão judaica, a superação do Estado religioso, seria, para 

Bauer, o fim da religião em seu aspecto dogmático, sua religiosidade, onde as obrigações 

religiosas deveriam ser sobrepujadas as obrigações estatais. Deixaríamos de ter o religioso 

para termos o cidadão, assim, não teríamos obviamente os privilégios religiosos, qualquer 

monopólio de qualquer igreja deveria ser abolido e, ainda que uma maioria acreditasse dever 

cumprir seus deveres religiosos, estes deveriam ser feitos de maneira particular, fazendo parte 

apenas de sua vida privada, nunca se preterindo suas obrigações de cidadão. “Não havendo 

religião privilegiada não há mais nenhuma religião. Tirai da religião seu poder de excluir e ela 

deixará de existir.” (MARX, 1843, p. 36)  

O que Bauer sugere seria a renúncia do judeu ao judaísmo e do homem em geral a 

qualquer que fosse sua religião. Assim teríamos a possibilidade de uma emancipação, o 

homem deixa de ser religioso e passa a ser cidadão. Um Estado que contenha em sua 

organização privilégios religiosos não conseguiria sua efetivação como um Estado verdadeiro. 

Contudo, Bauer é sabedor dos benefícios que concepções religiosas podem trazer ao Estado. 

Eis aqui o ponto em que Marx tecerá sua crítica, pois fica evidente a compreensão unilateral 

de Bauer em relação à questão judaica. Não basta saber quem deve emancipar, judeus ou 

cristãos, para Marx, devemos ter claro que tipo de emancipação se trata, suas condições. O 

autor alemão afirma ainda que “tão somente a crítica à emancipação política mesma poderia 

construir a crítica definitiva à questão judaica e sua verdadeira dissolução na questão geral da 
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época.” (MARX, 1843, p. 36). Isso inicia as explicações sobre as contradições de Bauer, sua 

discussão não alcança tais questões por não estarem fundadas na essência da emancipação 

política.  

A crítica de Bauer fica somente na questão do Estado cristão versus judeus, não 

amplia para o Estado como tal, não investiga a relação entre emancipação política e 

emancipação humana, acaba por tornar sua posição confusa entre essa relação. Portanto, 

dentro desta lógica estabelecida por Bauer, Marx elabora a seguinte questão: o ponto de vista 

da emancipação política tem o direito de exigir dos judeus a supressão do judaísmo e do 

homem de modo geral a supressão da religião? Qual seria esta lei que proibiria o homem de 

exercer sua individualidade, seja no campo religioso seja em qualquer outro? Seria este o 

preço que estaria sendo pago a liberdade? Entendemos, pois, tal pressuposto como uma 

contradição, uma vez que esta sendo retirado do homem sua possibilidade de liberdade de 

crença, para ser livre devemos aprisionar tais questões? Nesse contexto essa seria a condição 

para o estabelecimento da emancipação política como uma etapa para a emancipação humana 

geral. A realidade é que se fizermos uma análise do modelo de Estado em que se realiza essa 

emancipação política, nada sairá do campo da abstração, por isso, a questão do judaísmo e 

qualquer outra questão ligada a organização do Estado deve partir desse Estado atual, onde o 

elemento da crítica se encontra. 

A questão judaica deve ser formulada de acordo com o Estado em que o judeu se 

encontra. Na Alemanha, onde não existe um Estado político, onde não existe o 

Estado como Estado, a questão judaica é uma questão puramente teológica. O judeu 

encontra-se em oposição religiosa ao Estado que confessa o cristianismo como sua 

base. Esse Estado é teológico ex professo [com perfeição]. Nesse caso, a crítica que 

se faz é a crítica a teologia, crítica de dois gumes, crítica a teologia cristã, crítica a 

teologia judaica. Entretanto, por mais que estejamos nos movendo criticamente, 

ainda estamos nos movendo no interior da teologia. (MARX, 1843, p. 37). 

Marx cita ainda os exemplos da França e dos estados livres norte-americanos e 

afirma que a relação do homem religioso em geral, judeu, cristão ou qualquer outra forma de 

crença, com o Estado só pode emergir em sua peculiaridade e pureza quando existe um 

Estado político desenvolvido em sua plenitude. No momento em que o Estado deixa de tratar 

a religião como uma questão teológica, passa a tratar de maneira política, a crítica também 

deve mudar. Ao afirmamos, anteriormente, que essa era uma crítica teológica, é porque 

entendemos que o Estado assim a tratava. Quando este Estado passa a tratar a religião como 

uma questão política, a crítica também passa a ser política, passa a ser a crítica ao Estado 

político, portanto, no momento em que Bauer não consegue enxergar tal mudança, sua crítica 

fica vazia, deixa de ser crítica.  
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Concordamos com Marx no entendimento que a religião não se opõe ao Estado 

em sua forma, está ligada a uma questão de carência, não é um elemento impeditivo para a 

evolução a um Estado moderno, não interfere nesse processo. O autor alemão afirma que, para 

ele, a religião não é mais a razão, mas apenas o fenômeno da limitação mundana. A questão 

religiosa passa então a ser vista de outro prisma, deixa de ser uma questão meramente 

teológica, passando para uma questão do mundo, da sociedade em geral. A história, a 

factualidade toma o lugar da superstição, que se dissolve, puerilmente na concretude dos 

marcos históricos. Neste ponto, temos a transformação da relação entre emancipação política 

e religião na relação entre emancipação política e emancipação humana, expondo as 

contradições entre o Estado e seus pressupostos, dentro destas, claramente, temos a questão da 

religiosidade, que passa então a ser desenvolvida de maneira política, não mais teológica. 

A emancipação política do judeu, do cristão, do homem religioso de modo geral 

consiste na emancipação do Estado em relação ao judaísmo, ao cristianismo, à 

religião como tal. Na sua forma de Estado, no modo apropriado à sua essência, o 

Estado se emancipa da religião, emancipando-se da religião do Estado, isto é, 

quando o Estado como Estado não professa nenhuma religião, mas, ao contrário, 

professa-se Estado. A emancipação política em relação a religião não é a 

emancipação já efetuada, isenta de contradições, em relação à religião, porque a 

emancipação política ainda não constitui o modo já efetuado, isento de contradições, 

da emancipação humana. (MARX, 1843, p. 38). 

Os limites da emancipação política aparecem justamente pela capacidade do 

Estado em lidar com seus limites sem que o mesmo efeito recaia sobre os homens, ou seja, 

podemos ter um Estado livre sem que os homens sejam livres. Isso só corrobora com a ideia 

de Bauer ao afirmar que o cumprimento de questões religiosas poderia existir desde que de 

um modo “puramente privado”, eis aqui o que libertas nestas condições, o Estado, nada além. 

Teríamos, portanto, um Estado emancipado da religião, Estado laico, contudo o homem não 

deixará de ser religioso, pois o assim realiza em um campo privado, particular, temos aqui um 

claro problema não resolvido por Bauer, pois fica evidente que a emancipação política 

realizada pela emancipação religiosa não trará a modernidade do Estado alemão, apenas 

levará uma questão teológica para um campo político, libertando o Estado, não os religiosos, e 

o comportamento do Estado livre para com as religiões nada mais é do que o mediador do 

comportamento das pessoas que compõem o Estado com suas crenças e religiões.  

Como consequência desse Estado livre, Marx aponta que a liberdade do homem é 

uma liberdade limitada ao Estado, o elemento que cria as condições para esta é o Estado, não 

o homem, uma liberdade a nível político, que acaba por se revelar contraditória, coloca-se de 

maneira abstrata e limitada, portanto uma liberdade parcial. Com isso – a liberdade política – 

o homem é livre através de um meio, por uma intervenção de um elemento externo a ele, uma 
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liberdade abstrata, não efetivada concretamente, além disso, mesmo com a abdicação da 

religião pelo Estado, o homem continua sua vida religiosa, pois ele, efetivamente, não se 

emancipando, só se reconhece através de um meio, de um desvio. Marx afirma que “a religião 

é exatamente o reconhecimento do homem mediante um desvio, através de um mediador” 

(MARX, 1843, p. 39).  

A mediação da liberdade do homem com o próprio homem passa a ser uma 

questão do Estado, assim como Cristo é o elemento mediador da relação do homem com o 

divino, que suscita toda a subjetividade da crença humana em uma força maior, onde ele 

transfere toda sua divindade, enquanto para o Estado o homem transfere toda sua impiedade, 

toda sua desenvoltura humana. Ao pressupor a extinção do Estado religioso para a 

emancipação política do Estado alemão, a análise de todos os elementos que compõem o 

Estado burguês devem ser trazidos para o seio da sociedade civil e assim, quando entendemos 

que só existe Estado porque existe sociedade e não o contrário, veremos que o verdadeiro 

processo de emancipação acontece do homem para o Estado e não o inverso desse 

movimento, que ao se efetivar acontece apenas em aparência, não se realiza no homem, lhe é 

estranho. O homem se liberta de maneira política, entretanto, não se torna livre nessa 

concepção de Estado burguês. Ao citar o exemplo da América do Norte na anulação da 

propriedade privada na sua forma política, Marx cita Hamilton, que afirma que as massas 

alcançaram uma vitória diante dos proprietários, porém essa vitória acontece somente no 

campo político não se efetiva, não se realiza concretamente.  

No entanto, a anulação política da propriedade privada não só não leva à anulação da 

propriedade privada, mas até mesmo a pressupõe. O Estado anula à sua maneira a 

diferenciação por nascimento, estamento, formação e atividade laboral como 

diferenças apolíticas, ao proclamar cada membro do povo, sem consideração dessas 

diferenças, com participante igualitário da soberania nacional, ao tratar todos os 

elementos da vida real de um povo a partir do ponto de vista do Estado. Não 

obstante, o Estado permite que a propriedade privada, a formação, a atividade 

laboral atuem à maneira delas, isto é, como propriedade privada, como formação, 

como atividade laboral, e tornem efetiva sua essência particular. (MARX, 1843, p. 

39-40). 

A efetivação do Estado burguês está justamente nas suas contradições, sua 

universalidade é construída a partir de elementos particulares, a vida de gênero humano em 

oposição à sua vida material, e é dentro deste modelo de Estado onde temos a questão política 

em sua plenitude. O homem vive uma dicotomia entre a vida terrena e uma vida celestial, o 

homem e o cidadão, o ser particular e o ser comunitário, o homem livre e o aprisionado pelo 

trabalho, em suma, a particularidade versus a universalidade. Marx aponta a relação entre o 

Estado político e a sociedade burguesa como sendo “tão espiritualista quanto a relação entre o 
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céu a e terra” (MARX, 1843, p. 40). A legalidade imposta pelo Estado burguês através de 

suas leis é a mesma imposta pelo dogmatismo religioso e o homem, elemento que irá 

vivenciar ambas as relações, assume seus papeis conforme as necessidades de um ou de outro, 

sendo-lhe negada sua liberdade real, lhe é imposto que o caminho para sua salvação é ser um 

bom cidadão e um bom servo do Senhor.  

Marx não nega que a emancipação política é um avanço, destaca que esta não é 

uma forma de emancipação humana geral, mas constitui a emancipação humana dentro da 

ordem vigente. Ao banir a religião da universalidade estatal e a levar para um campo 

particular, para o direito privado o homem se emancipa politicamente. Tornar todos iguais 

diante do Estado é um avanço, porém, se faz mister entender que esse avanço não deve ficar 

apenas no campo da legalidade, como de fato ocorre na sociedade burguesa. Não se efetiva na 

sociedade civil, continua a existência entre o homem público e privado, somente ao transpor 

essa barreira poderíamos dizer que a emancipação humana em geral estaria de fato se 

efetivando. Já a emancipação política está plenamente realizada com a transposição da 

religião do Estado para a sociedade regida pelo capital, a sociedade burguesa, leva a questão 

da religião de um plano universal para um plano particular.  

Marx traz mais elementos para esta discussão quando aponta que a dissociação 

entre o homem religioso e o cidadão é real, não está sendo falseada e ainda que não há como 

tal dissolução impedir a emancipação política, pois ela própria é a efetivação da emancipação 

política. A grande questão nesse contexto é que o movimento não deve parar com o fim do 

Estado religioso, ele, o Estado, deve dar continuidade ao fim de suas contradições para que 

exista sua superação, terá que acabar com a propriedade privada, a exploração do trabalho. 

Contudo, sabemos que são justamente nessas contradições em que está sua afirmação, e que 

esse movimento levaria a superação do próprio Estado burguês, algo impensável dentro da 

lógica capitalista. Temos ainda que o Estado cristão, ou qualquer outro modelo de Estado que 

professe uma religião não poderia ser considerado Estado, pois ainda não experimentou o 

fundamento humano, não se realiza enquanto tal. Vejamos o que diz: 

O Estado democrático, o Estado real, não necessita da religião para chegar à sua 

plenitude política. Ele pode, antes, abstrair da religião, porque nele se realiza 

efetivamente em termos seculares o fundamento humano da religião. O assim 

chamado Estado cristão, em contrapartida, comporta-se politicamente para com a 

religião e religiosamente para com a política. Ao rebaixar as formas estatais à 

condição de aparência, ele rebaixa na mesma proporção a religião a essa condição. 

Marx (1843, p. 43) 

No modelo de organização do Estado germânico-cristão temos a religião como 

uma questão econômica, onde o poder é justificado como uma escolha divina, professando o 
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cristianismo como sua carta-magna. Entretanto, cai em suas próprias contradições quando 

elege o evangelho como sua tábua de leis e é o primeiro a não cumpri-las. Quando posto 

diante de sua própria consciência, esse Estado cristão nada mais é do que uma 

superficialidade, sustentado por ilusões e falseamentos criados como dogmas e seguidos a tal 

ponto de beirar a insanidade. Nessa lógica de organização, deixamos o homem de lado para 

darmos ênfase à alienação, na qual a única pessoal que merece destaque é seu rei, uma figura 

que é a própria personificação do divino, esta acima das leis mundanas, é soberano enquanto 

escolhido por Deus para guiar seu rebanho. Nesse caso, quando a fé se sobrepõe à razão, o 

espírito religioso ainda não foi superado e tal superação, segundo Marx, quando chegamos ao 

Estado democrático, onde o homem tem sua liberdade garantida, pelo menos a nível legal, 

pois as leis de organização social não serão mais as leis do evangelho, a secularização das 

ações do Estado efetivam essa liberdade, uma vez que “o fundamento desse Estado não é o 

cristianismo, mas o fundamento humano do cristianismo” (MARX, 1843, p. 45).  

Os seres que formam o Estado continuam sendo religiosos justamente por essa 

duplicidade a qual são suscitados no Estado burguês entre vida individual e vida pública, 

mostrando que o essa divisão do homem é mais uma das contradições do Estado moderno, 

pois ao mesmo tempo em que tenho o cidadão, cumpridor de seus deveres para com o Estado, 

temos também o religioso que cumpre com suas obrigações para com a divindade, temos o 

homem dicotomizado. Quando elemento mundano um ser profano, o que é corpo é pecado, 

deve ser punido com penitencias e promessas, enquanto alma o divino, o sublime.  

O homem se constitui como religioso, quando se comporta em relação à vida estatal, 

que se encontra além de sua individualidade real, como se esta fosse sua verdadeira 

vida; ele é religioso, na medida em que, nesse caso, a religião representa o espírito 

da sociedade burguesa, a expressão da divisão e do distanciamento entre as pessoas. 

A democracia política é cristã pelo fato de que nela o homem – não apenas um 

homem, mas cada homem – é considerado um ente soberano, o ente supremo, ainda 

que seja o homem em sua manifestação inculta, não social, o homem em sua 

existência casual, o homem assim como este, o homem do seu jeito corrompido pela 

organização de toda a nossa sociedade, perdido para si mesmo, alienado, sujeito à 

dominação por relações e elementos desumanos, em suma: o homem que não 

chegou a ser um ente genérico real. (MARX, 1843, p. 45). 

Mostramos então que é possível que exista a emancipação política sem que as 

religiões deixem de existir, são elementos que podem perfeitamente coexistir, ainda que tal 

religião não esteja dotada de privilégios. Marx afirma que “a contradição em que se encontra 

o adepto de uma religião em particular com sua cidadania é apenas uma parte da contradição 

secular universal entre o Estado político e a sociedade burguesa.” (MARX, 1843, p. 46). 

Portanto, a abstração da religião frente ao Estado é a abstração da questão religiosa daqueles 
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que compõe o Estado. Entretanto, não significa o fim da religiosidade, pois o Estado, por 

dicotomizar o homem, permite que em seu íntimo, na sua particularidade, ele possa viver a 

sua religiosidade independente se sua vida enquanto cidadão, isso é a concretização da 

emancipação política, não representando a emancipação real, a emancipação humana.  

Outro ponto levantado durante nossa pesquisa são os assim chamados direitos 

humanos franceses, os droits de l´homme, onde, em seu artigo 6, afirma que “A liberdade 

consiste em poder fazer tudo que não prejudica a nenhum outro”( MARX, 1843, p.48). Temos 

aqui uma liberdade parcial, condicionada a liberdade do outro, o homem coletivo, o cidadão, 

para se efetivar como tal, deve respeitar ao outro, mas não ao outro enquanto ser humano, 

enquanto ser genérico e sim enquanto cidadão, enquanto membro de uma sociedade em que 

os iguais são tratados de maneira diferente. Portanto, o direito de um acaba quando começa o 

direito do outro, e essa lógica de cidadania é a lógica burguesa de cidadania, pois para se 

libertar é preciso o aprisionamento do outro, uma liberdade limitada, condicionada a fatores 

que abstratos, restringindo o homem de sua plena efetivação, mais uma vez uma 

demonstrando a parcialidade da emancipação política. 

Os chamados direitos humanos na sua forma autêntica são em parte direitos 

políticos, normas de convivência, que para se realizarem necessitam do compartilhamento de 

outros, onde, com a participação do homem dentro da comunidade são retiradas tais normas, e 

essa participação em comunidade, esse exercício feito pelo homem é sua postura política que 

se realiza no sistema estatal. 

A liberdade equivale, portanto, ao direito de fazer e promover tudo que não 

prejudique a nenhum outro homem. O limite dentro do qual cada um pode mover-se 

de modo a não prejudicar o outro é determinado pela lei do mesmo modo que o 

limite entre dois terrenos é determinado pelo poste da cerca. Trata-se da liberdade do 

homem como mônada isolada recolhida dentro de si mesmo. (MARX, 1843, p. 49). 

Não temos, assim, a liberdade entre os homens efetivada. Na verdade, essa relação 

passa a ser uma separação entre os homens, estamos todos juntos em sociedade, mas 

separados dentro desta mesma sociedade, uma forma do Estado burguês se manter 

hegemônico, pois, ao promover a igualdade perante a lei e a separação perante a realidade, 

enaltece a questão individual, particular, assim como faz com a religião. Ao se desapropriar 

de determinados elementos, o Estado transfere para o homem responsabilidades que ele como 

organizador da sociedade não consegue resolver. Promover essa liberdade parcial, mantendo 

os indivíduos separados, nada mais é do fundamentar nas relações humanas a lógica da 

propriedade privada, que é a base desse modelo de organização social burguesa, como Marx 

bem nos mostra ao afirmar que “A aplicação prática do direito humano à liberdade equivale 
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ao direito humano à propriedade privada” (MARX, 1843, p. 49), que na verdade é validação 

do direito a exploração, onde apenas os interesses individuais então sendo comtemplados, não 

existindo pensamento coletivo, pensamento este que só aparece quando esse individuo é 

colocado como cidadão que deve cumprir seus direitos para com o Estado, ferramenta 

reguladores dessa relação.  

O Estado enquanto regulador desta relação agrega elementos para o cumprimento 

de sua lógica, a segurança é o elemento que irá manter a ordem dentro da organização estatal. 

Mas quando falamos de segurança não nos referimos ao homem, e sim ao Estado e à 

manutenção de sua estrutura, para tal e mantendo tal lógica o elemento que surge se 

caracteriza por sua inflexibilidade e pela exacerbação do individualismo e protecionismo a 

propriedade privada. Neste contexto, temos o surgimento da polícia com esta função. A 

proteção a qual ela está designada a fazer não se trata da segurança individual do homem, e 

sim a garantia do ordenamento do Estado, o cumprimento das leis, a conservação da 

propriedade privada. “Através do seu conceito de segurança, a sociedade burguesa não eleva 

acima do seu egoísmo. A segurança é, antes, a asseguração do seu egoísmo.” (MARX, 1843, 

p. 50).  

Ao trazermos este elemento para a contemporaneidade iremos nos deparar com a 

ação da polícia, seguindo as ordens do Estado burguês ao qual estamos submetidos, de coibir 

qualquer possibilidade de manifestação durante os jogos da copa do mundo realizada em 

nosso país, tratando os jovens manifestantes como terroristas, aonde as punições chegam a 

serem maiores que as dos políticos em casos de corrupção
12

. Tal exemplo só ilustra o papel da 

polícia no Estado burguês, que é a manutenção da ordem, o bom funcionamento do Estado.   

A emancipação política para a Alemanha significava a passagem de uma lógica de 

dominação para outra, um estágio fundamental para a consolidação do Estado burguês, esse 

era o atraso alemão em relação a países como França e Inglaterra, a necessidade da ampliação 

do relacionamento comercial entre os países necessitava de regimes organizadores e o Estado 

moderno, deveria estar instituído para tal evolução, a destituição do feudalismo e toda sua 

lógica necessitavam ser superadas. O que de fato ocorre é a igualdade dos homens perante a 

lei, o que não podemos negar como avanço, entretanto, um avanço dentro dos moldes 

capitalistas, dos moldes burgueses, que dentro de suas contradições, não permite a plena 

emancipação do homem.  

                                                           
12

 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/17/lei-para-coibir-protestos-na-copa-trata-

manifestante-como-terrorista.htm. Acessado em 01/08/14, às 14h. 

http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/17/lei-para-coibir-protestos-na-copa-trata-manifestante-como-terrorista.htm
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/17/lei-para-coibir-protestos-na-copa-trata-manifestante-como-terrorista.htm
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A emancipação humana está para além da emancipação política, pois o homem 

não deve ser livre apenas na aparência, as mesmas leis que garantem a sua individualidade 

não podem garantir sua igualdade, o direito deve transcender para a coletividade e neste 

modelo de organização estatal não é possível ao Estado burguês eliminar tais contradições, 

pois isto seria a própria dissolução deste Estado. O que vimos em Marx não é a negação do 

Estado, é a negação do Estado burguês como tal, a superação dessa lógica de organização que 

só nos garante a exploração, essa igualdade política, a nível da lei, não se efetiva na sociedade 

civil, pois ao mesmo tempo que somos livres, somos únicos e particulares, temos nossos 

direitos e nossa liberdade condicionados aos de outrem e meticulosamente orquestrado pelo 

Estado.  

Feita essa diferenciação entre emancipação política e emancipação humana, visto 

a construção e organização do Estado moderno como elemento regulador destas relações e 

tendo claro qual a função deste modelo estatal na lógica capitalista, ou seja, a garantia da 

propriedade privada e manutenção do status quo da burguesia diante do povo, agregaremos a 

discussão sobre as possibilidades e limites da educação dentro da lógica capitalista de 

organização do Estado, tentando relacionar as possibilidades de emancipação real do homem 

no contexto do capital. 
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4. EDUCAÇÃO COMO CONSTRUTO SOCIAL 

A educação é um elemento fundamental na construção da sociedade. Com o 

advento capitalista esta questão ganha espaço no que tange a formação da força de trabalho 

que irá abastecer a indústria. O campesinato, o artesão dá lugar ao trabalhador da indústria, ao 

operador de máquinas e, para o início desse processo, a instrução do oficio, que antes era 

passada de pai para filho nas sociedades feudais, abre espaço para o ensino técnico. Ensino 

este que não está ligado à capacidade criadora ou ao refinamento de determinados ofícios 

específicos, ou até mesmo à evolução desta camada da sociedade, está simplesmente ligada a 

uma demanda criada pelo capital, que deve ser suprida para que as máquinas não parem e o 

lucro aumente cada vez mais.  

Nesta pesquisa abordaremos uma perspectiva histórica do papel da educação pelos 

modelos sociais que perpassaram com o desenvolvimento das sociedades e como este 

elemento, a educação, sempre esteve a serviço das classes dominantes como categoria 

fundamental na manutenção do status quo, vendo como a divisão social do trabalho interfere 

diretamente no modelo educacional que será imposto as camadas exploradas na sociedade. 

Entender a evolução da educação durante os tempos é resgatar a própria história da evolução 

do homem e das sociedades. Ao tentarmos fazer um paralelo entre sociedade e educação 

poderemos perceber a estreita relação existente e a forte influência que uma exerce sobre a 

outra.  

Veremos como Marx trata este assunto. Diferentemente do que pensam alguns de 

seus críticos, não há nenhuma proposta para um retrocesso nos processos educacionais, 

nenhuma negação da indústria do que é sugerido, como em todas as questões analisadas pelo 

autor alemão, é a superação deste modelo capitalista, a superação da divisão do trabalho, da 

exploração do homem pelo seu trabalho, o fim da venda da sua força produtiva em troca de 

migalhas para sua sobrevivência, sempre caminhando para frente, buscando, no caso 

específico da educação, o desenvolvimento da razão, as condições para que o homem 

encontre a verdadeira emancipação, a emancipação humana.  

Realizaremos uma contextualização histórica da educação nos vários moldes de 

sociedade, feita por Anibal Ponce em sua obra Educação e luta de classes, na qual 

perpassaremos pelos períodos históricos com o intuito de elaborarmos nosso construto da 

relação das camadas detentoras do poder com a educação, buscando um contexto geral, vendo 

como os elementos econômicos são determinantes na organização da sociedade. Feito isto, 

partiremos para as análises de Marx sobre a educação. É bem verdade que o autor alemão não 
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tem em sua vasta obra nenhum trabalho específico voltado para a questão educacional. 

Entretanto, é inegável o caráter amplo que as críticas de Marx aos acontecimentos por ele 

analisados, em quaisquer que sejam os campos. 

Iremos aqui nos deter na educação da classe trabalhadora e quais caminhos 

poderíamos seguir para chegarmos a uma verdadeira emancipação com a utilização desta 

educação. Apontaremos também os limites das possibilidades da educação dentro do sistema 

capitalista, onde esta será uma forte aliada para a manutenção da lógica do Estado burguês, 

como seus demais elementos, aprisionando e fragmentando o homem dentro da sociedade. 

Nossa análise parte dos Textos sobre educação e ensino, de Marx e Engels, que têm como 

título original Critique de L’éducation et de L´Enseignement, lançado na França em 1976 por 

François Maspero. Obra que organiza os fragmentos dos textos escritos por Marx e Engels, 

que tratava da questão da educação com um enfoque na educação proletária, na educação do 

trabalhador e de seus filhos. 

 

4.1 A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO HISTÓRICO DE DOMINAÇÃO 

A busca pelo conhecimento muitas vezes nos leva por caminhos que só podem ser 

compreendidos através de uma contextualização histórica, alguns elementos carregam em si 

toda uma carga de fatos e acontecimentos, que quando analisado de maneira isolada, acabam 

por perder seu sentindo. Entretanto, ao debruçarmo-nos por uma perspectiva onde tais fatos 

estejam interligados e possamos assim ter uma análise mais ampla de determinado fenômeno, 

tal construção passa a ser mais concreta, a ter mais sentindo, ter mais relevância. Buscando os 

contextos que elaboram os fatos acabamos por ser mais criteriosos em nossas análises e mais 

fiéis com a realidade a que propomos pesquisar.  

É factual, partindo deste prisma, a influência que os contextos socioeconômicos 

exerceram sobre os modelos educacionais durante os períodos históricos, tentaremos mostrar 

essa influência desde a comunidade primitiva até as sociedades mais contemporâneas, 

buscando uma conexão entre a realidade socioeconômica e a educação, para assim podermos 

compreender melhor os caminhos historicamente percorridos e como este elemento sempre 

foi usado para a sobreposição de uma camada economicamente favorecida em detrimento a 

outra camada oprimida, com justificativas frágeis e imposição de força, onde a subjetividade 

exercia forte poder impossibilitando o avanço do povo. 
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4.1.1 A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO HISTÓRICO: DA COMUNIDADE 

PRIMITIVA AO FEUDALISMO 

“Escrava da natureza, a comunidade 

persistia, mas não progredia.”  

(Ponce, 2005, p.18) 

 

 Ao analisarmos esta afirmativa de Ponce (2005), poderíamos sugerir que o 

homem primitivo buscava apenas a sua sobrevivência. Poderíamos ainda descrever este 

modelo de sociedade como uma coletividade pequena ou tribo, assentada sobre a propriedade 

comum de terra e unida por laços de sangue, os seus membros eram indivíduos livres, com 

direitos iguais. (PONCE, 2005) 

 Quanto à educação neste modelo social, que se tratava de uma ação espontânea, 

natural, onde através da convivência os mais novos aprendiam com os mais velhos, 

poderemos notar isto mais claramente quando diz: 

Usando uma terminologia a gosto dos educadores atuais, diríamos que, nas 

comunidades primitivas, o ensino era para a vida e por meio da vida; para aprender a 

manejar o arco, a criança caçava, para aprender a guiar um barco, navegava. As 

crianças se educavam tomando parte nas funções da coletividade. E, porque tomava 

parte nas funções sociais, elas se mantinham, não abstante as diferenças naturais, no 

mesmo nível que os adultos. (Ponce, 2005, p. 19) 

A organização da tribo se dava de maneira coletivista, onde todos se ajustavam 

nas resoluções de um conselho em que tinham voz ativa, o que era produzido em comum era 

repartido com todos e imediatamente consumido. O pequeno desenvolvimento dos 

instrumentos de trabalho impedia que se produzissem mais do que o necessário para a vida 

cotidiana e, portanto, a acumulação de bens.  

O homem das comunidades primitivas também tinha uma concepção própria do 

mundo, ainda que nunca a tivesse formulado expressamente. Essa concepção do mundo, que 

nos parece pueril, refletia, por um lado, o ínfimo domínio que o primitivo havia alcançado 

sobre a natureza e, pelo outro, a organização econômica da tribo, estreitamente vinculada a 

esse domínio. Uma vez que na organização da comunidade primitiva não existiam 

proprietários, o primitivo supôs que a natureza também estava organizada desse modo. Por 

esse motivo, a sua religião é marcada pela ausência de deuses. Em síntese, os primitivos 

acreditavam em forças difusas que impregnavam tudo o que existia, da mesma maneira que as 

influências sociais impregnavam os membros da tribo.  
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Este quadro começa a mudar quando vemos surgir uma sociedade organizada pela 

divisão do trabalho, dividindo-se também em camadas, o que posteriormente iremos chamar 

de classes, tendo provavelmente uma dupla origem: o escasso rendimento do trabalho humano 

e a substituição da propriedade comum pela propriedade privada. Podemos compreender, 

portanto, a origem da propriedade privada na apropriação privada do excedente, propiciada 

pelo avanço das capacidades produtivas. Percebemos a comparação de nossa afirmativa 

quando observamos que a partir da utilização de animais como mão-de-obra e o 

descobrimento de determinadas técnicas agrícolas proporcionam o aumento na produção. 

Logo, o que se produz mais do que se consome gera excedente, se está “sobrando” é 

necessário guardar, com isso, a propriedade deixa de ser coletiva e passa a ser privada, onde 

cada um tem enquanto propriedade uma parte da totalidade da produção. Nesse processo, 

encontramos a origem histórica da propriedade privada.  

 No momento em que surge a propriedade privada e a sociedade de classes, aparecem 

também, como consequências necessárias, uma religião com deuses, a educação 

secreta, a autoridade paterna, a submissão da mulher e dos filhos, e a separação entre 

trabalhadores e os sábios. Sem deixar, entretanto, de ter funções socialmente úteis, a 

administração dos bens da coletividade transformou-se na opressão dos homens, e a 

direção, no poder de exploração. (PONCE, 2005, p. 32). 

O que podemos perceber neste momento de transição de uma comunidade 

primitiva para os primeiros modelos de sociedade dividida em classes é que a família, 

primeira instituição social, ganha força dentro desta lógica, na qual a educação espontânea 

começa a dar lugar a uma educação dirigida para a manutenção de riquezas de uma pequena 

minoria.  

Ao seguirmos nossa pesquisa, chegamos aos primeiros modelos de organizações 

sociais que apresentam semelhanças com o modelo que temos hoje, iremos para a Grécia 

Antiga, mais especificamente para Esparta e Atenas, onde sempre que ouvimos falar das 

diferenças entre atenienses e espartanos, nos reportamos aos seguintes dizeres: educação 

guerreira, Esparta; educação filosófica, Atenas. Sobre nossa análise, tal interpretação é por 

demais simplória e tem como única consequência  o fato de  subestimar as contribuições 

dadas por esses povos para o desenvolvimento social do ser humano. Uma análise mais ampla 

a respeito do modelo de sociedade constituída na Grécia Antiga deve refletir sobre o modelo 

socioeconômico erguido nos referidos estados nações que compunham o Estado grego.  

Podemos destacar o fato do crescimento do comércio, no qual, a partir do século 

V a.C., tivemos duas inovações importantes: a cunhagem de moedas, que facilitou muito o 

processo da troca, e o aperfeiçoamento dos instrumentos de navegação, que permitiu grandes 
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viagens marítimas. Neste momento, percebemos que este ideal único de beleza, comumente 

falado quando nos referimos ao homem grego, não era a única preocupação entre a nobreza, 

existia também a preocupação com o aumento das riquezas, gerando uma crescente 

concentração da propriedade nas mãos de poucos e um empobrecimento cada vez mais 

acentuado das massas.  

Quando nos referimos ao estímulo das virtudes guerreiras supervalorizadas pela 

nobreza espartana, entendemos que este fato se dava pela não submissão de parte da 

população que era muito mais numerosa
13

, obrigando as classes superiores a transformar sua 

organização social num acampamento militar. 

Aos sete anos, o Estado apoderava-se do jovem espartano, e não mais abria mão 

dele. De fato, até aos quarenta e cinco anos pertencia ao exercito ativo, e até aos 

sessenta, à reserva. E como o exército era, na realidade, “a nobreza em armas”, o 

espartano vivia permanentemente com a espada em punho. (PONCE, 2005, p. 41) 

Assegurar a superioridade militar sobre as classes submetidas, eis o fim supremo 

da educação, rigidamente disciplinada por meio da prática da ginástica e austeramente 

controlada pelos éforos
14

, os cinco magistrados que exerciam, por delegação da nobreza, um 

poder quase que absoluto. Instrução, no sentido moderno do termo, quase não existia entre os 

espartanos. Poucos entre os nobres sabiam ler e contar, e era tal o desprezo que voltavam a 

tudo que não fossem “virtudes” guerreiras, que os jovens estavam proibidos de se 

interessarem por qualquer assunto que pudesse distrai-los dos exercícios militares. Quando 

olhamos friamente, surge em toda sua extensão o caráter de classe da educação espartana. 

Sociedade guerreira, formada à custa do trabalho do ilota
15

 e do comércio do periteco
16

. Desta 

forma, Esparta se apropriava e vivia a expensas do trabalho alheio.  

Integralmente dedicado à sua função de dominador e de guerreiro, o espartano nobre 

não cultivava outro saber que não o das coisas das armas, e não só reservava para si 

esses conhecimentos como castigava ferozmente, nas classes oprimidas, todo e 

qualquer intento de compartilhá-lo ou de apropriar-se dele. Mas não contente com 

acentuar as diferenças de educação segundo classes, o espartano ainda se esforçava 

por manter submissos e embrutecidos os escravos, por meio de terror e da 

embriaguez. Enquanto, por um lado, a educação reforçava o poder dos exploradores, 

frenava, pelo outro, as massas exploradas. (PONCE, 2005, p. 42) 

                                                           
13

 […] o número de espartanos propriamente ditos – os nove mil cidadãos dos tempos de Licurgo – era bastante 

exíguo em relação ao número de habitantes submetidos a seu poder: os 220.000 ilotas, que tinham sido 

dominados depois de sangrentas batalhas e que estavam reduzidos à condição de trabalhadores agrícolas 

escravos. (PONCE, 2005, p. 40)  
14

 Os éforos eram os oficiais da antiga Esparta. Cinco éforos eram eleitos anualmente. Eles atuavam no papel de 

fiscais da vida pública, inclusive da atuação dos reis. CONSTANT, B. Da liberdade dos antigos à dos modernos. 

In: Revista Filosofia e Política, nº 2, 1985. 
15

 Seguindo os passos para a formação de uma sociedade dividida em classes, aqueles que ganharam a batalha, 

no caso os atenienses, passaram a usar o trabalho dos ilotas, transformando-os em escravos. (nota do autor)  
16

 Assim eram chamados os comerciantes da época. (PONCE, 2005) 
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 Chegando a Atenas se faz mister o entendimento da importância de uma 

educação das “virtudes” guerreiras, se faz necessário um entendimento sobre como estava a 

evolução do comércio ateniense, já que era maior produtora de mercadorias do que Esparta. 

As circunstâncias não impuseram a Atenas uma organização tão estritamente militar, mas, por 

isso mesmo, as diferenças de fortuna foram tão marcantes. Com o aumento da riqueza, o 

número de escravos cresceu rapidamente, de tal modo que para cada cidadão livre existiam 

pelo menos dezoito escravos e dois metecos
17

. Para manter subjugado tal exército de escravos, 

era impossível prescindir da “nobreza em armas”. Ao Estado, servidor da nobreza, 

interessava, portanto, fundamentalmente a preparação física dos seus cidadãos, de acordo com 

as “virtudes” valorizadas pelos guerreiros. 

Palestras, ginásios instituições e efebos, tudo estava preparado para isso. As 

representações no teatro, a conversa nos banquetes, as discussões na Ágora 

reforçavam nos jovens a consciência de sua própria classe, como classe dominante. 

Ao terminar o jovem o seu período de efebia, um exame de Estado verificava até 

que ponto ele havia chagado em sua educação, tanto no manejo das armas, quanto na 

sua compreensão dos deveres de cidadão. 

 Nos primeiros tempos da vida ateniense, quando entre os Aquiles e os 

Agamenons, um só entre cem sabia ler e escrever, a “virtude” do homem das classes 

dirigentes não estava muito distante do ideal guerreiro e brutal dos espartanos. Entretanto, 

posteriormente, quando a sociedade foi complicando sua estrutura e o trabalho dos escravos 

assegurou às classes dirigentes um bem estar cada vez mais acentuado, outros elementos 

foram se incorporando ao ideal de “virtude”
18

. 

Desvinculadas totalmente do trabalho produtivo, essas classes passaram, pouco a 

pouco, a considerar as atividades alheias à vida prática e às necessidades básicas, como 

verdadeiramente características das classes superiores. O tempo dedicado a essas 

“atividades”, as quais foram qualificadas com o termo diagogos, que pode ser traduzida como 

“ócio elegante” ou “jogo nobre”, ou também “repouso distinto”. E como as concepções 

religiosas refletem passo a passo os movimentos da sociedade que as produz, os deuses 

combativos e guerreiros das épocas bárbaras foram cedendo seu posto para outros deuses 

equilibrados e serenos, que saboreavam no Olimpo uma vida de perpétuo diagogos. Ao 

mesmo tempo que este aspecto educacional, esta formação para a  vida, foi aumentado de 

importância para o ateniense nobre, começou a perceber que os seus filhos necessitavam do 
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 Estrangeiros e libertos, mais ou menos equivalentes aos periecos dos espartanos. (PONCE, 2005) 
18

 “Desde que os nossos pais, por causa da prosperidade conseguida, puderam gozar as doçuras do ócio, eles se 

entregaram com magnífico ardor à virtude; orgulhosos dos seus triunfos passados e dos êxitos que conseguiram 

desde as guerras médicas, eles cultivaram todas as ciências com mais paixão do que discernimento, e levaram até 

a arte da flauta à dignidade de uma ciência.” (ARISTÓTELES apud  PONCE, 2005, p. 184). 
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auxílio de uma nova instituição, que até agora ainda não encontramos: a escola que ensina a 

ler e escrever.  

Percebendo esta necessidade de ir além dos campos da poesia, da arte e da 

filosofia, a nobreza notou que além do corpo se fazia necessário a compreensão quanto ao 

comércio: aprender a contar, ler e escrever, já que tais atividades passavam também a ser uma 

tarefa dos filhos da nobreza. Uma escola que surge como privilégio das classes superiores, 

que detinham o poder econômico, onde havia uma instrução cultural e física, própria à 

preparação para a formação dos novos comandantes. Enquanto isso, os menos favorecidos, os 

explorados, não tinham acesso a qualquer instrução intelectual, já que os conhecimentos 

necessários para a realização das funções sociais a eles atribuídas eram assimilados na própria 

infância, em rotina prematura de trabalho. Podemos perceber então que desde a sua concepção 

a escola foi direcionada para a classe que estava no poder, doutrinando os filhos dos nobres 

para a perpetuação da sua dominação e aumento das suas riquezas.  

Seguindo o mesmo modelo que pudemos observar na Grécia, Roma se expandia 

através da exploração do trabalho escravo e, do mesmo modo, a nobreza romana ainda era 

socialmente produtiva, uma vez que a agricultura era a principal fonte de renda. A prática 

agrícola era tão privilegiada que o valor de um homem era medido por suas quantidades de 

terra. A educação, passada de pai para filho, valorizava estas práticas e preparava o jovem 

romano para perpetuar o nome da família, atrelando suas riquezas a sua nobreza, de um modo 

bem simples: quanto mais tenho mais nobre sou.  

A agricultura, a guerra e a política constituíam o conjunto de conhecimentos sobre 

o qual o romano nobre devia ter o domínio para realizá-las. Para aprendê-lo, a única maneira 

era a prática. Já vimos que, junto ao pai, o jovem romano aprendia os segredos da agricultura. 

A guerra, ele tratava conhecimento com ela, primeiro nos campos de exército, depois na corte 

do general. Em relação à política, ele se adestrava assistindo as sessões em que se debatiam os 

assuntos mais ruidosos. Perto da porta do Senado, havia alguns banquinhos reservados aos 

jovens, e, frequentando-o, eles logo se familiarizavam, como ouvintes, com as próprias 

funções que logo mais deveriam desempenhar. Como uma sociedade escravocrata, em que a 

busca pelo usufruto da riqueza afastava o nobre dos trabalhos físicos, o que gera um grande 

antagonismo entre trabalho e ócio, aparece claramente o desprezo pelo trabalho, função 

exclusiva dos escravos. Assim os “escravos mais robustos e temíveis não eram apunhalados à 

traição como em Esparta, mas educados como gladiadores, com o que Roma conseguia, ao 

mesmo tempo, distrair-se e proteger-se.” (PONCE, 2005, p. 64).  
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Com o crescimento das propriedades
19

 crescia também o número de escravos e o 

afastamento dos nobres do contato com os mesmos, aumentavam também a crueldade e 

pioravam as condições de trabalho, visando somente o aumento da produtividade. O terror e 

os castigos, pelo fato de terem sido durante muito tempo o único acicate para manter desperto 

o trabalho escravo, repercutiram de modo extenso e contraproducente sobre o rendimento 

desse trabalho. Com maus-tratos não se conseguia produzir nada de boa qualidade, nem em 

quantidades apreciáveis. Além disso, não era possível entregar aparelhos complicados ou 

técnicos, que exigiam certo esmero, nas mãos de homens que trabalhavam com rancor. Por 

outro lado, com aparelhagem tosca, nem as terras rendiam satisfatoriamente nem a exploração 

das minas podia ir muito longe. Incapazes de fertilizar o solo e de trabalhar com competência 

o mineral, os romanos estavam sempre à procura de terras aráveis. E como estas exigiam 

muitos braços, o exército de escravos se tornava cada vez mais compacto. Para remediar de 

algum modo esta falta de qualidade do trabalho do escravo, os proprietários começaram a 

premiar os melhores trabalhadores, oferecendo-lhes algum peculium
20

, além da possibilidade 

de comprar a sua liberdade. E como este preço era sempre superior ao da compra, resultava 

que libertar escravos era um negócio quase tão bom quanto adquiri-los.  

Os escravos libertos e os pequenos proprietários, que, no século IV a.C., foram em 

sua maioria arruinados pelos latifúndios, passaram a se dedicar ao comércio e as indústrias 

livres, surgindo assim novas “camadas” na sociedade romana. Os que haviam sido antigos 

escravos aprenderam o seu ofício na casa de seus amos, de algum velho e instruído escravo. 

Nesse sentido, cada lar romano foi para os escravos uma escola elementar de artes e ofícios. 

Os que haviam sido antigos proprietários, ao contrário, tiveram de aprender agora, dos 

escravos instruídos, muitas coisas que, até então, tinham considerado desprezíveis. Com esta 

nova camada social surgindo e ganhando força no declínio do império romano, eis que surge 

uma “nova educação” para suprir os anseios desta nova classe que ascendia pelo domínio das 

riquezas.  

Essa “nova educação” surge como fruto desta disputa comercial, uma nova 

parcela da sociedade ganha respeito, que está vinculado a este novo quadro as condições 
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 “À medida que os domínios rurais aumentaram de tamanho, levando também a um aumento do número de 

escravos, as relações entre amo e escravo adquirem um aspecto diferente do que tinham na época da pequena 

propriedade. Vivendo longe das suas terras, o romano nobre já não era colaborador dos seus escravos, que 

estavam debaixo das ordens de um intendente – um liberto ou um escravo de confiança – que cuidava 

atentamente das rendas do seu patrão.” (PONCE, 2005, p. 64). 
20

Peculium – parte do rebanho doado ao escravo que o guardava. Economia de escravos. Dados retirados do site 

http://www.dicionariodoaurelio.com/, no dia 13 de outubro de 2010, às 10h35. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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econômicas resultante da acumulação de bens que, com o objetivo de manter seu patrimônio, 

exigia desta uma melhoria na educação dos seus filhos. 

A necessidade de uma “nova educação” começou a se fazer sentir em Roma a parti 

do século IV a.C., da mesma forma que, um século atrás na Grécia, no mesmo 

momento em que a antiga classe aristocrática e rural começa a ceder posições a 

outra classe que se firmava, a comerciante e industrial. Unidos em confrarias e 

corporações, os comerciantes e os artesãos, que haviam aprendido a defender-se 

desse modo, começaram a ter influencia política e a gozar de consideração social. A 

partir do século III a.C., eles têm lugar de honra nos espetáculos e passam a ser 

convidados para os banquetes. (PONCE, 2005, p. 66) 

Consolidada esta necessidade, os membros da nova classe começaram a divergir 

das ideias relacionadas à educação, considerando-a insuficiente ao conteúdo ministrado, até 

então, aos nobres, começaram, assim, a exigir uma nova educação. Apareceu, então, em 

Roma, da mesma forma que anteriormente acontecera na Grécia, uma turba
21

 de professores: 

os ludimagister, para educação primária; os gramáticos, para a média; e os retores, para a 

superior. Vale ressaltar que estas instituições de ensino eram particulares, eximindo os 

governantes de qualquer responsabilidade quanto ao que era ensinado. Entretanto, o que 

poderia ser um espaço para a construção de uma consciência crítica nos jovens da época 

estava longe desse objetivo e qualquer outro que não fosse a perpetuação do domínio através 

da força e a supervalorização da condição de nova nobreza, dando menos ênfase à formação 

formal e aos preparados para a vida prática. 

Artesão como qualquer outro, o professor primário – o ludimagister – era um antigo 

escravo, um velho soldado ou um proprietário arruinado, que alugava um estreito 

compartimento chamado pérgula e abria ali a sua “loja de instrução”. Como as 

instalações davam para a rua, todos os ruídos chagavam até a escola, e, para que a 

semelhança com os outros “negócios” fosse completa, as primeiras escolas que se 

abriram em Roma se instalaram no Foro, entre as mil e uma tendas de mercadorias 

que ali existiam. Não é necessário dizer que o oficio de professor, da mesma forma 

que em qualquer outro que se ganhava salário, era profundamente desprezado. Aos 

olhos dos romanos, da mesma forma que na opinião dos gregos, o salário era uma 

prova de servidão, e é sabido que Sêneca, depois de Cícero, se recusou a incluir a 

profissão de professor entre as profissões liberais, isto é, entre as profissões de 

“homens livres.” (PONCE, 2005, p. 67). 

 Fica claro que, desde o surgimento do oficio de professor, a educação nada 

mais é do que uma “prestadora de serviços” para as classes dominantes, que fazem seu uso 

para disseminar ideologias, mesmo com as transformações acarretadas pela luta de classes no 

interior da própria classe dominante. Da mesma forma que sempre encontramos na sociedade 

de classes uma divisão entre aquela que domina e a que é dominada, a primeira que explora e 

usufrui das riquezas produzidas, e a segunda que é explorada e produz as riquezas materiais 
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 Multidão ou magote de gente. União de vozes que cantam em coro.  Dados retirados do site 

http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=turba, no dia 13 de outubro às 10h38. 

http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=turba
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de uma dada época histórica. O que percebemos neste período foi que a crise desta nobreza 

agrícola e a ascensão do comércio e da indústria foram elementos determinantes para que a 

educação, mais uma vez, fosse inserida como ferramenta de dominação. Assim como a 

própria evolução da educação surge como meio de garantir aos trabalhadores condições 

mínimas de sobrevivência, e que não significa necessariamente a conquista de melhores 

condições de vida.   

A decadência do império romano está expressa no aumento da miséria, tal fato 

apenas confirma que a exploração dos domínios enormes – latifúndios – por verdadeiros 

exércitos de escravos já não era capaz de produzir a riqueza suficiente para a continuidade do 

modelo reprodução da vida instituída no interior da Roma Antiga.  

As transformações que a sociedade sofreu durante o feudalismo impuseram no 

domínio religioso, em relação à Antiguidade, algumas diferenças de importância, 

ainda que não de molde a alterar o seu conteúdo de classe. A religião cristã, que nos 

seus começos encarnou os ideais confusos, mas rebeldes, dos exploradores de Israel, 

encontrou entre os romanos que nada possuíam uma atmosfera propícia para sua 

difusão. Perseguindo a principio como ameaça, o cristianismo foi atenuado pouco a 

pouco o seu ímpeto inicial, de tal modo que, quando, no decorrer de poucos séculos, 

se transformou na religião do Império, ele já havia perdido totalmente a sua 

primitiva significação. Os gritos contra propriedade privada e contra a exploração 

por parte dos poderosos, que ressoaram todavia durante algum tempo entre os 

primeiros padres da Igreja, foram-se extinguindo,  não sem o protesto das massas. 

(PONCE, 2005, p. 87). 

 Além desses fatores, temos um ponto crucial para este crescimento do 

cristianismo, “[...] os monastérios foram, durante toda a Idade Média, poderosas instituições 

bancárias de crédito rural.” (PONCE, 2005, p. 89). Em um regime como o feudal, onde a 

economia se baseia na exploração agrária, seria redundante ressaltar a importância de uma 

instituição que não só tomou em suas mãos a direção da agricultura, como organizou 

laboriosamente a primeira economia estável que se conhece: economia isenta, em grande 

parte, dos meios de aquisição violenta que caracterizavam o mundo feudal. Sobre a educação 

neste período, como podemos perceber ao longo de todo este trabalho, estava novamente 

sendo usada como ferramenta de manutenção das camadas dominantes. E como não poderia 

ser diferente, a igreja também utiliza educação enquanto ferramenta de controle, quando 

encontramos como as primeiras “escolas” medievais justamente os monastérios.  

Desde o século VII, encontramos monastérios espalhados por todos os países que 

constituíram o velho Império Romano. Desaparecidas as escolas “pagãs”, a Igreja se 

apressou em tomar em suas mãos a instrução pública. Mas como a influencia 

cultural dos monastérios tem sido, propositadamente, muito exagerada, tornemos 

claro que as escolas monásticas eram de duas categorias: umas destinadas à 

instrução dos futuros monges, chamadas “escolas para oblatas”, em que se 

ministrava a instrução religiosa necessária para a época, categoria essa que, no 

momento, não nos interessa, e outras, destinadas à “instrução” da plebe, que era 

nessas escolas – as únicas que podiam ser frequentadas pela massa – não se ensina a 
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ler, nem a escrever. A finalidade dessas escolas não era instruir a plebe, mas 

familiarizar as massas campesinas com as doutrinas cristãs e, ao mesmo tempo, 

mantê-las dóceis e conformadas. Herdeiras das escolas catequistas dos primeiros 

tempos do cristianismo, estas escolas não se incomodavam com a instrução, mas sim 

com a pregação. (PONCE, 2005, p. 91). 

 Esta afirmação só vem consolidar o pensamento da educação como ferramenta 

de dominação de uma determinada classe social que está no poder. Infelizmente veremos que 

este artifício ainda será muito usado no transcorrer dos tempos dentro das sociedades. Ainda 

sobre a educação feudal, podemos constatar em tal modelo de formação uma total separação 

entre educação corporal e educação intelectual, a formação para o corpo é separada da mente 

e os trabalhos manuais são de uso exclusivo da plebe, que deixa de ser escrava no nome, 

entretanto, continua servil e submissa a classe detentora do poder. Processo natural dentro 

deste novo molde de educação, o surgimento das primeiras universidades, que no seu início 

não passavam de reuniões livres de homens que se propuseram ao cultivo das ciências. A 

fundação das universidades permitiu que a burguesia participasse de muitas das vantagens da 

nobreza e do clero, que até então lhe tinham sido negadas, sendo o ingresso dos filhos desta 

burguesia nas ordens religiosas um dos fatos de maior relevância, uma vez que somente os 

filhos dos nobres poderiam usufruir de tal “privilégio”.  

A riqueza dos comerciantes e dos industriais estava criando agora, nas 

universidades medievais, um clima adequado para o aparecimento dos doutores, da mesma 

forma que, muito tempo antes, no século V a.C., em Atenas, tinham feito surgir os sofistas
22

 

e, mais tarde, já em Roma, os retores. De fato, era a riqueza destas pessoas que dominava as 

universidades, todos os seus membros eram ricos, dos alunos aos reitores. O simples fato de 

que o ensino era pago indica bem qual espécie de aluno frequentava a universidade. Gozavam 

todos de boa situação financeira, o suficiente para pagar os seus professores, as pensões em 

que viviam, custear viagens e pagar enormes taxas exigidas, de certo modo, equivalentes às 

das nossas universidades atuais. A grande alteração que podemos perceber durante este 

período encontra-se na educação corporal, onde as “virtudes” guerreiras são substituídas pela 

educação cavaleiresca, essa marcada por uma profunda aculturação, acompanhada por uma 

institucionalização, ao modo de vida dos castelos e das cortes, onde desde os primeiros passos 

lhes eram ensinados as técnicas de guerra e da política.  

                                                           
22

 Os sofistas foram os primeiros filósofos do período socrático. Esses se opunham à filosofia pré-socrática 

dizendo que estes ensinavam coisas contraditórias e repletas de erros que não apresentam utilidade nas polis 

(cidades). Dessa forma, substituíram a natureza que antes era o principal objeto de reflexão pela arte da 

persuasão. Dados retirados do site: http://www.mundoeducacao.com.br/filosofia/sofistas.htm, no dia 1º de 

novembro de 2010, às 13h16.  

http://www.mundoeducacao.com.br/filosofia/sofistas.htm
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Enquanto isso, os modos de produção se desenvolviam e a mão-de-obra, 

desqualificada, fez surgir a necessidade da criação de escolas profissionalizantes. Eis aí que 

surgem as primeiras escolas voltadas para as classes dominadas, caracterizando assim uma 

forte mudança, uma vez que estas classes apenas recebiam migalhas de instrução formal de 

ler, escrever e fazer contas. O que veremos a frente apenas consolidará todo esse processo 

histórico educacional, onde poderemos perceber a influência causada na educação de uma 

sociedade divida em classes e qual a importância de um sistema de educação que concretize o 

ideal de dominação burguesa.  

Analisaremos agora como se comporta esta nova classe social – a burguesia -, sua 

consolidação como uma liderança social dentro da comunidade feudal em crise, percebendo 

as mudanças geradas na economia que acabaram por refletir no modelo educacional. No 

século entre 1300 e 1400, que marca o fim da Baixa Idade Média, começa a surgir a classe 

burguesa e, não coincidentemente, no mesmo período se propagam as ideias humanísticas. Tal 

ideário desprezava a instituição escolar como um mecanismo de divulgação da cultura, além 

de afirmar que o indivíduo é nobre por força da natureza. Essas teorias deterministas 

impregnaram a própria educação, fortalecendo a divisão social existente neste período 

histórico, influência que chegou até os gramáticos que se esforçam em dissuadir as classes 

populares do estudo, argumentando que era uma atitude anti-humanista a classe aristocrática 

desejar um trabalhador culto. 

Com ênfase para a preparação de novos governantes, a nobreza voltava sua 

educação para tais ideais, enquanto a educação guerreira estava por completa substituída pela 

educação cavaleiresca, na qual o aprendiz era formado para servir a seu rei e a Deus, 

influência direta do cristianismo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Com isso, temos claro 

esse modelo de educação antagônico, onde o intelecto está dissociado do prático. Esse 

crescimento da burguesia associado às novas técnicas de produção fez surgir no mercado 

novas necessidades, uma mão-de-obra mais qualificada, onde a simples instrução para a 

leitura e o fazer contas não bastavam para garantir o bom andamento da produção. Com a 

crise do feudalismo e o crescimento da burguesia, chegamos a um momento histórico, uma 

tomada de consciência sobre o valor laico da educação, além de uma crescente 

democratização, politização e estatização da instrução após as revoluções francesas e 

americanas. Nos primeiros tempos da burguesia, ainda não se mostravam muito acentuadas as 

diferenças existentes entre o operário e o mestre do seu grêmio. Viviam sob o mesmo teto e 

colaboravam nas mesmas tarefas, mas logo que o “mestre” do grêmio se converteu em 
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comerciante e começou a organizar a produção em grande escala, o patrão, transformado em 

capitalista, foi se separando cada vez mais do trabalho material. E, à medida que as distâncias 

entre o capitalista que dirige e o operário que produz aumentavam, mais desaparecia a antiga 

colaboração que existia entre eles, e mais se acentuava o caráter despótico
23

 do capitalista. E 

isso pela razão extremamente simples de que a orientação geral da produção capitalista 

consiste em valorizar o mais possível o capital e, portanto, em explorar e tiranizar cada vez 

mais a força de trabalho do operário. 

Distância do trabalho material, por um lado, despotismo, pelo outro, eis aí os dois 

traços fundamentais da psicologia do capitalista. E que outra coisa encontramos 

também na psicologia do barão feudal, tão distinta do burguês em outros pontos? O 

triunfo do capitalismo, sobre o feudalismo, apenas significou realmente triunfo do 

método de exploração burguesa sobre o método de exploração feudal. E, pelo fato de 

que nem o capitalista, nem o nobre, participavam diretamente do trabalho, ambos 

podiam prescindir dessa cultura técnica que o primeiro exigia dos seus 

trabalhadores. (Ibidem, p. 150).  

A partir das duas grandes revoluções burguesas ocorridas no século XIX – a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra – o capitalismo consolida-se na 

Europa como uma nova organização social. O período de transição do antigo sistema feudal 

para a sociedade do capital é de extrema importância para a educação, pois dentro desta nova 

sociedade o ser humano transforma-se em recurso humano, em força primária de trabalho do 

sistema de produção, o corpo individual enquanto unidade produtiva, máquina menor da 

engrenagem da indústria capitalista, passa então a ser uma mercadoria. O sustentáculo deste 

novo modelo de sociedade é o trabalho da classe suprimida, que se exaure nas longas jornadas 

de trabalho sem que com isto estejam garantidas as condições mínimas para viver. Para 

justificar essa miséria e desigualdade sem desmistificar o falso ideário de igualdade presente 

na Revolução Francesa, a classe burguesa encontra na abordagem positivista das ciências 

biológicas, o meio necessário para justificar a divisão em classes superiores ou inferiores 

como um fenômeno da natureza, onde o homem deveria contentar-se com sua condição de 

existência.  

Montado esse panorama, onde claramente a educação esteve a serviço das classes 

dominantes, aprofundaremos nossa crítica ao ideário educacional burguês, mostrando seus 

limites para a emancipação real do homem e as possibilidades de superação deste modelo 

regulado pelo Estado burguês tido como ideal. Traremos as proposta de Marx para a educação 

da classe trabalhadora e como esse elemento interfere no processo de transição para uma 

                                                           
23

 Próprio de déspota; tirânico; opressivo. OLINTO, A. Minidicionário Antonio Olinto da língua portuguesa. São 

Paulo: Moderna, 2001, p. 165.  
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sociedade onde é igualitária não apenas na abstração ou ainda no campo político, e sim na 

concretude, no seu âmago, na sociedade civil, no povo. 

 

4.2 O FIM DO FEUDALISMO E INÍCIO DA SOCIEDADE INDUSTRIAL 

Ao tratar sobre o modelo de produção capitalista temos um processo de dupla 

determinação: processo de trabalho e processo de valorização. Enquanto o primeiro está 

ligado à produção, transformação de matérias primas em valores de uso destinados ao 

consumo o outro trata da extração de um trabalho excedente, cujo suporte material é 

justamente o processo de trabalho materializado. “O processo de valorização do capital tem 

primazia sobre o processo de trabalho, imprimindo a este último a racionalidade que lhe é 

peculiar.” (LOMBARDE apud NOGUEIRA, 1990, p.94) 

Em vista dos objetivos do capital, a educação para o trabalhador não é prioridade 

para a burguesia. Por isso, a escolarização dos filhos dos trabalhadores aparece ao 

longo da análise marxiana ou como uma exigência legal (no interior da 

regulamentação trabalhista inglesa) ou como dimensão resultante das péssimas 

condições de vida dos assalariados; de qualquer modo, é o resultado das lutas dos 

próprios trabalhadores e não uma necessidade decorrente das transformações 

técnicas e sociais da produção. (LOMBARDI, 2010, p.236-237) 

 

Pensando no processo produtivo que deu origem ao modelo de organização social 

em que vivemos hoje e tendo visto os limites impostos por esta mesma organização para a 

efetivação da emancipação humana, faz-se necessário a busca pelos esclarecimentos dos 

limites da educação nesse contexto.  

O entendimento da construção histórica do processo produtivo no período 

chamado por Marx de acumulação primitiva de capital
24

 permitirá a caracterização da 

educação na lógica de produção capitalista. Lombardi (2010), afirma que o pressuposto para o 

homem existir é a sua capacidade de produzir as condições para sua existência, tanto produz 

como consome os bens necessários a sua sobrevivência, produz e reproduz também enquanto 

ser social, não pode deixar de consumir, muito menos de produzir, assim “todo processo 

social de produção é, portanto, ao mesmo tempo, processo de reprodução”. Esse processo de 

produção – reprodução, pressupõe a continua transformação de “parte de seus produtos em 

meios de produção”. (LOMBARDE apud MARX, 1996 Tomo 2, p. 199) 

                                                           
24

 A transição do feudalismo ao capitalismo foi o longo período em que a desagregação do modo de produção 

feudal foi se dando concomitantemente à produção das relações capitalistas, em que o velho modo de produção 

ainda não tinha morrido e as novas relações do novo modo de produção estavam sendo gestadas. Esse longo 

período foi caracterizado por Marx como de acumulação primitiva de capital, já fundado numa economia 

mercantil, em que a produção se destinava a trocas e não apenas ao uso imediato. (LOMBARDE, 2010, p.237) 
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O resultado desta produção são, obviamente, os produtos para consumo 

individual, onde os homens gastam seus bens na satisfação de suas necessidades e os produtos 

para o consumo produtivo, no qual os bens se constituem em matéria-prima para a produção 

de novos bens. (LOMBARDE, 2010) 

Todas as formas sociais, nos diferentes períodos históricos, em conformidade com 

seus diferentes modos de produção, produziram uma parte para consumo individual 

e outra como meio de produção (como matéria-prima); uma parte destinada à 

satisfação dos próprios produtores e outra parte como produção de excedente. Numa 

sociedade coletiva, a produção excedente se destinava à satisfação das necessidades 

daqueles que não produziam para seu próprio consumo (como crianças e velhos) e 

outra era separada como matéria-prima. (LOMBARDE, 2010, p.237-238) 

Ao deslocarmos esta realidade para uma sociedade dividida em classes, dividida 

entre os que trabalham e os que não trabalham, o trabalho excedente é apropriado por aqueles 

que não trabalham em decorrência da apropriação de terras e dos meios de produção 

alicerçados pelo comando da forma de organização social, seus aparelhos repressivos e 

ideológicos, muito bem arquitetados pelo Estado. No capitalismo o objetivo do trabalho é 

produção de capital, “a produção e reprodução assumirão a forma característica desse modo 

de produção, como um meio para produzir e reproduzir valor”. (LOMBARDI, 2010, p.238) 

Ao constituirmos o capital numa relação social, onde o dinheiro será a 

concretização de sua valorização, a possibilidade de ampliação de capital, sendo usado para o 

crescimento dos meios e condições necessárias que possibilitem a acumulação de mais 

capital, uma vez que o dinheiro não multiplica a si mesmo, o capitalista não consegue 

produzir dinheiro, produz os meios para ganhar mais dinheiro. Quando empregado em 

máquinas, prédios ou outros meios de produção também não assume o caráter de ampliação 

do capital dinheiro. Foi necessário um longo processo de transformações para a efetivação do 

acúmulo capitalista, foi necessária uma acumulação primitiva de capital.  

Foram processos em que a auto-suficiência do feudo foi se rompendo, desde meados 

do século XII, impulsionado pelas inovações técnicas na agricultura, pelo 

crescimento populacional e pelo renascimento urbano. Foi um período de transição 

em que os últimos séculos medievais caracterizaram, simultaneamente, a dissolução 

do sistema feudal e a formação do sistema capitalista. (LOMBARDE, 2010, p. 238) 

Existia, no início desse processo de transição, o modelo de trabalho familiar, onde 

o local de produção era sua própria moradia, o “relógio de ponto” a luz solar; a produção 

estava condicionada a atividade a qual o trabalhador havia recebido, tivera sido treinado pela 

própria família. Produção artesanal, onde o trabalhador era independente, vendia seu trabalho, 

o produto do seu trabalho, não sua força de trabalho, pois detinham os meios de produção, 

oficinas, ferramentas e matéria-prima pertenciam ao próprio trabalhador. 
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O aumento da produção e da venda das mercadorias traz consequentemente a ampliação do 

comércio. Os mercados, locais onde se realizavam as relações de troca tem uma expansão 

significativa, decorrendo na transformação da produção, que perde o caráter familiar, ocupa-

se cada vez mais nas cidades, “nas oficinas manufatureiras especificamente abertas sob o 

impulso da ampliação mercantil”. (LOMBARDI, 2010, p.239) 

Teoricamente essas transformações expressam que a estrutura feudal estava ruindo e 

que, concomitantemente a ela, foi se organizando uma nova organização social da 

produção da vida social. Foram alguns séculos de transformação para que o processo 

de produção capitalista pudesse se realizar plenamente. Isso somente ocorreu quando 

o trabalhador ficou totalmente disponível e o capitalista pode comprar a força de 

trabalho desses trabalhadores. (LOMBARDE, 2010, p.239) 

Outra significativa mudança é a substituição da venda do trabalho pela venda da força de 

trabalho, fruto da evolução da atividade comercial e do aprimoramento dos meios de 

produção, que tornam o trabalho mecanizado, remove do trabalhador sua capacidade criativa 

igualando o ato produtivo.  O processo de estranhamento do trabalhador com o trabalho fica 

cada vez mais latente, afirmando a lógica capitalista de produção. 

Foi um processo que correspondeu, historicamente, ao duplo e simultâneo 

movimento de transformação social que resultava: a) na transformação dos meios 

sociais de existência e de produção em capital, dele também resultando a formação 

do capitalista; b) na dissociação dos trabalhadores dos meios de produção, processo 

do qual o trabalhador foi obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver, 

dele surgindo trabalhadores livres, assalariados, para os quais só restou o cuidado 

com seus próprios filhos (sua prole, daí ―proletariado!). (LOMBARDE, 2010, p. 

240) 

O que se sucede é a violenta ação do capital diante dos trabalhadores em geral; os 

camponeses tem a expropriação de suas terras, sem garantias de trabalho uma vez que o 

mercado que se abria ainda não conseguia absorver a quantidade de “trabalhadores livres” que 

estavam sedo lançados a esse novo mercado. Neste quadro “os que não encontravam emprego 

acabavam se transformando em mendigos, ladrões e vagabundos que perambulavam pelas 

estradas e periferias, garantindo como era possível os meios necessários para a 

sobrevivência.” (LOMBARDE, 2010, p.241) 

O Estado cumpre papel fundamental ao agir como regulador desta nova ordem 

social que se compunha, com legislações contra a vadiagem e regulamentando o valor do 

salário, que obviamente, não deveria garantir nada mais que a subsistência mínima para o 

trabalhador, tornando impossível qualquer possibilidade de crescimento, garantindo sempre a 

extração de mais valia para o capitalista. 

Dentro da lógica da produção capitalista as relações de trabalho passam a ser 

marcadas pelas leis de oferta e procura. Chegou-se a esse ponto devido ao desenvolvimento 
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de uma classe trabalhadora que aceita as exigências do modo de produção capitalista “como 

leis naturais e evidentes” seja por educação, tradição ou costume: 

[...] Na evolução da produção capitalista, desenvolve-se uma classe de trabalhadores 

que, por educação, tradição, costume, reconhece as exigências daquele modo de 

produção como leis naturais evidentes. A organização do processo capitalista de 

produção plenamente constituído quebra toda a resistência, a constante produção de 

uma superpopulação mantém a lei da oferta e da procura de trabalho e, portanto, o 

salário em trilhos adequados às necessidades de valorização do capital, e a muda 

coação das condições econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. 

Violência extra-econômica direta é ainda, é verdade, empregada, mas apenas 

excepcionalmente. [...] (LOMBARDE apud MARX, 1996 Tomo 2, p. 358-359). 

Marx registra aqui uma visão da educação como instrumento de mudança 

ideológica e comportamental, onde os trabalhadores aceitavam naturalmente as normas, 

padrões e valores da sociedade capitalista. 

Entendendo como se coloca a produção capitalista, onde temos claramente o 

acúmulo de mais-valia como objetivo único desta lógica e tendo compreendido como se deu a 

consolidação de tal organização, desde a elucidação da categoria fundamental do homem - o 

trabalho – e os limites das possibilidades de efetivação da emancipação humana, veremos 

como o elemento educação, que é posto na contemporaneidade como a solução para os 

problemas que assolam nosso país, apresenta seus limites, onde na verdade é apenas mais um 

dos elementos deficitários no Estado burguês. A emancipação não se dará pela educação, e 

sim pela superação desse Estado. 

4.3 LIMITES DA EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE DO CAPITAL 

Vimos o caminho percorrido pela educação em diferentes tempos históricos, onde 

as classes que comandavam ideologicamente e, consequentemente, economicamente as 

sociedades determinavam os modelos de educação que deveriam ser propostos para cada 

camada da sociedade, conforme o interesse de uso de tal camada pela classe opressora. Na 

sociedade capitalista, onde temos como fundamento principal a propriedade privada dos 

meios de produção, consequência que leva a divisão social do trabalho e, por conseguinte, a 

divisão das necessidades e instrução que cada camada da sociedade precisa ter. Veremos 

como a divisão do trabalho se relaciona com os sistemas de ensino e como tal relação vai 

afetar a possibilidade de emancipação humana através da educação.  

As relações de mercado no mundo capitalista são relações mundializadas, 

globalizadas, na qual o estágio de desenvolvimento das forças produtivas de cada nação irá 

determinar sua capacidade de relacionamento concomitantemente com a evolução da divisão 

do trabalho e suas relações internas, entretanto, essa lógica não se delimita às relações 
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externas. Internamente estas relações acabam por ser fundamentais para a determinação do 

seu desenvolvimento. As consequências da divisão trabalho dentro de uma nação são as 

separações entre trabalho industrial, comercial e agrícola, trazendo como consequência lógica 

a divisão de interesses entre o campo a cidade, criando dois polos que devem focar suas forças 

em suas necessidades particulares, diminuindo o fato de ambos serem prioritariamente 

trabalhadores e, consequentemente, oprimidos pelos detentores dos meios de produção. Nesta 

lógica capitalista, vemos a importância da divisão do trabalho como pressuposto para a 

manutenção da condição de exploração dos trabalhadores, como já vimos, a capacidade 

articuladora do capital diante das suas contradições. “Os vários estágios de desenvolvimento 

da divisão do trabalho representam outras tantas formas de propriedade” (MARX, 1992, 

p.16), ou seja, a cada fragmentação do trabalho, a cada nova segmentação imposta pela lógica 

capitalista, temos toda uma relação entre os indivíduos na sua ação produtiva, com suas 

ferramentas e modos de produção.  

O momento que efetiva a divisão do trabalho é quando há a separação entre 

trabalho intelectual e material, quanto a isso, Marx afirma que “a consciência pode supor-se 

algo mais do que a consciência da prática existente, que representa de fato qualquer coisa sem 

representar algo real.” (MARX, 1992, p. 16) Ainda segundo o autor alemão, é nesse momento 

em que a consciência passa a ter condição de emancipação das coisas mundanas para elevar-

se a formação de uma teoria “pura”, da filosofia, da teologia, da moral. Porém, as 

contradições existentes no modelo de organização capitalista têm em sua base ideologia a 

contradição, a dualidade e ao se confrontarem inegavelmente teremos a divisão do trabalho 

efetivada. A possibilidade da superação desse conflito, da real efetivação da consciência seria 

a superação da divisão do trabalho, tendo como a consciência seu único caminho viável.  

Mais uma vez, temos as organelas do Estado burguês expostas como elementos 

que devem ser superados. Entendemos que esta superação só será de fato concretizada de 

forma global quando suas estruturas forem abaladas, sua ordem geral, seu âmago, portanto, a 

superação da divisão social do trabalho seria a própria superação do Estado burguês e, 

acreditando que esta superação se dá partindo do princípio da consciência, a educação torna-

se o caminho mais eficaz para tal superação, pois dentro deste prisma, temos a divisão do 

trabalho e propriedade privada como expressões idênticas, uma vez que uma trata da atividade 

e a outra do produto dessa atividade, onde vemos o homem como apenas um instrumento para 

a realização de uma ou outra, apenas uma peça nesta engrenagem fática do capital.  
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A divisão do trabalho implica ainda na contradição existente entre os interesses do 

homem, sua universalidade e particularidade, a dicotomia que persegue esse ser e é 

alimentada pelo Estado burguês. Tal divisão é fundamental para o entendimento do 

estranhamento do homem com sua ação vital, o trabalho, pois ao realizá-lo, não o faz por uma 

satisfação particular, o realiza enquanto ser universal, por suas obrigações estatais, pela 

garantia de sua sobrevivência, tornando essa atividade hostil, que lhe domina e não o 

contrário, o aprisiona enquanto deveria libertá-lo. Enquanto isso, o sujeito é submetido a mais 

uma divisão, agora o trabalhador é pedreiro, pescador, ou qualquer outra ocupação e deve 

manter-se em tal oficio pela necessidade de sobrevivência, pois nada mais está lhe garantido 

senão sua subsistência. Marx nos aponta o exemplo da comunidade comunista, onde a 

sociedade é regida pela produção em geral, possibilitando ao homem fazer determinada tarefa 

conforme a necessidade social global, podendo ser pescador, crítico ou pintor, trazendo à tona 

os pressupostos do trabalho com elemento positivo, exercício da capacidade criativa do 

homem, o libertando efetivamente, a verdadeira emancipação humana. 

Com a divisão do trabalho temos na questão educacional um fator de extrema 

importância para nossa pesquisa, pois entendendo que através da consciência o homem poderá 

de fato se emancipar, e compreendendo que tal consciência seria possibilitada por uma nova 

organização educacional, onde os alunos alcançariam a emancipação plena, o Estado 

regulador burguês fragmenta e direciona como deve ser esse processo educativo, devendo, é 

claro, abastecer o mercado, suprir a mão-de-obra necessária para a manutenção do Estado 

burguês. Ao promover uma educação que proporcionasse ao homem uma tomada de 

consciência, o Estado capitalista estaria promovendo seu fim, sua extinção enquanto lógica 

dominadora, uma vez que sabemos que seu grande objetivo é cada vez mais garantir que os 

opressores continuem lucrando e que os oprimidos mantenham sua condição de explorados. 

Temos aqui a divisão da educação, assim como temos a divisão do trabalho, assim como 

temos a divisão da sociedade em classes, educação com a única função de manter a lógica 

dominante. Pensar ficará a cargo da burguesia e executar o trabalho material a cargo do 

proletariado, portanto, uma educação dividida, para que ambos cumpram apenas o que devem 

cumprir.  

Devemos ter em mente que a educação, nos moldes capitalistas, cai na mesma 

retórica do pauperismo prussiano no que tange a solução para sua aplicação na emancipação 

real do homem. Mostramos que medidas administrativas não são a solução para uma 

problemática que é estrutural, o problema é o modelo de organização do Estado político, a 



86 
 

 
 

estrutura não permite que tais propostas se efetivem e mesmo as ditas propostas 

emancipatórias da educação, onde temos o discurso que pela educação, o sujeito pode 

ascender social e economicamente, ascensão essa no sentido da sociedade burguesa, referindo 

a acumulação individual de capital, a busca pela insana conquista dos meios de produção.  

Nesse contexto, temos como foco as maneiras ou técnicas para alavancar o 

progresso, desenvolver as capacidades produtivas e não no que seria o produto desta 

aprendizagem, deixa clara a intenção dos governos que as melhorias administrativas na 

educação têm a intenção de cada vez mais dividir a força de trabalho, fragmentando e 

mantendo o estranhamento do trabalho como condições únicas para a sobrevivência do 

homem enquanto cidadão, já que, enquanto homem, este ser só irá se realizar for de sua 

atividade produtiva. 

Temos na escola atual uma abertura para os jovens das classes menos favorecidas. 

“A velha aprendizagem artesanal desapareceu, e o vazio por ela deixado foi ocupado pelo 

ensino elementar e técnico-profissional e pelo novo aprendizado do trabalho, representado 

pelas escolas de fábricas”. (MANACORDA, 2010, p.138) Tal avanço não elimina o elemento 

classista ainda presente nas escolas, é um processo que Marx classifica como natural e 

espontâneo, que, em nenhum momento, perde seu caráter contraditório, sendo mais 

determinado pelo desenvolvimento objetivo da produção do que pelas exigências da ciência 

pedagógica. (MANACORDA, 2010) 

Não podemos negar tal evolução, porém, se faz necessário uma reflexão sobre a 

que custo elas acontecem, uma vez percebido que o Estado atua como elemento regulador nas 

relações de exploração do capital, portanto, creditar esperança de melhoria neste elemento é 

irracional. Acreditar no discurso que a educação é capaz de mudar o rumo de uma nação é 

creditar um poder a um elemento que historicamente sempre esteve a serviço das classes 

dominantes e é apenas mais um elemento no meio de tantos que compõem o sistema 

capitalista. A superação de uma sociedade dividida em classes só se efetivará quando houver a 

superação desse sistema, quando o povo tomar o poder.  

Qual seria então o papel da educação para a emancipação humana? A educação é 

um elemento, dentre vários outros, para a emancipação humana, entretanto, a práxis educativa 

voltada para o enaltecimento das “virtudes” humanas, quando determinada como elemento 

capaz de pluralizar a bondade do homem, finda na lógica organizacional burguesa, teremos 

mais uma vez uma parcialidade dentro do processo emancipatório, justamente o que deseja o 

Estado burguês, o que fatalmente impediria o verdadeiro progresso do homem. Esperar que a 
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vontade política, que já vimos ter a preferência pelas questões particulares, individuais, realize 

qualquer programa com caráter emancipatório é permanecer no campo da emancipação 

parcial, pois os elementos que constroem esta estrutura estarão voltados para a realização a 

nível abstrato, pois não haverá a ruptura com a lógica que mantém o capital, a lógica da 

propriedade privada dos meios de produção. A estrutura burguesa de organização estatal não 

tem condições nem interesse de eliminar as desigualdades sociais, nem pela educação ou por 

qualquer outro meio.  

A realização da emancipação humana só acontecerá com a superação do modelo 

de Estado burguês, com a superação de sua base, a superação dos elementos que o constituem, 

superação da propriedade privada e todas as consequências que esta traz para a sociedade. 

Assim, com a manutenção do Estado burguês, a educação continuaria como mais um 

elemento de contradição a serviço da manutenção do status quo da classe dominante, pois a 

superação de tal condição é a superação do próprio Estado burguês. Vale ressaltar que a 

proposta de Marx não é o fim do Estado, é a superação do Estado burguês para uma nova 

possibilidade de sociabilidade. 

A quebra da ordem burguesa com o fim da propriedade privada e do trabalho 

alienado é a condição para a realização da emancipação humana, portanto, uma educação para 

a emancipação, que não tenha como uma proposta central a superação dos moldes que 

aglutinam as forças produtivas que nutrem a alienação, é cair novamente no discurso do 

reformismo social, o que já ficou claro que devido as suas contradições apresenta uma 

evolução limitada, que só alimenta os interesses do Estado.  

A utilização da educação para a emancipação não irá se realizar apenas no campo 

das ideias, nas propostas educacionais ditas emancipatórias, pois estas não superam a 

estrutura fundamental, propõem uma liberdade dentro de uma prisão que é o Estado burguês, 

mais uma vez uma liberdade parcial, inacabada, incompleta. Ao aceitar a alienação do homem 

causada pelo capital, a educação entende seus limites na proposta de emancipação e voltamos 

para a retórica reformista, onde o que existe é uma melhora do capitalismo, se é que isso é 

possível, pois ao tornar o homem melhor, mais humanizado, apenas amplia suas formas de 

exploração, é o adestramento do homem na busca por ascensão social nos moldes do capital. 

Contudo, a superação da alienação do trabalho para a conquista de chegarmos à 

emancipação humana é uma possibilidade da educação. Para tal, deve a educação romper de 

forma profunda com esta estrutura. As relações alienadas, alimentadas pela ordem capitalista, 

só são superadas quando alcançarmos a plenitude das relações sociais construídas com a 
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elevação do homem a um ser único, pois a dicotomia entre universalidade e particularidade 

reflete-se claramente na educação quando tomada de forma isolada, descontextualizada, 

assumindo uma forma alienante, produtora de homens e mulheres para o mercado de trabalho, 

coisificados, reduzidos e limitados. 

Uma vez que temos a educação enquanto universalidade, como elemento 

construtor da emancipação real é a atividade produtora de seres humanos capazes de inventar 

suas potencialidades e realizar o usufruto destas potencialidades socialmente, não mais para 

seus interesses egoístas, mas colocando sua capacidade produtiva, reflexiva e criadora em 

comunidade. Marx não nega a importância da teoria, faz justamente o movimento contrário ao 

afirmar que a teoria também se torna força material quando se apodera das massas e salienta 

ainda que qualquer teoria só se efetiva no povo quando representa suas necessidades reais. 

A teoria é a condição necessária para a emancipação humana, pois é este fator que 

irá destruir as bases ideológicas do capital, uma vez que pressupõe a ruptura geral com os 

moldes de produção capitalista, indo assim de encontro com o próprio sistema capitalista. 

Tem a capacidade de instituir uma nova sociedade sem a destruição de suas conquistas, 

contudo, a eliminação da estrutura social, a maneira como a sociedade se organiza, é 

fundamental, conservando apenas seus avanços. Com isso, fica claro que propostas 

educacionais ditas emancipatórias que não superem as bases da sociedade capitalista, que não 

promovam a universalização do homem, que não transformem a teoria em uma arma 

revolucionária, nada são mais que ajustes do próprio capital para a manutenção de sua lógica 

exploratória. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar, alicerçado nas obras de Karl 

Marx, as possibilidades de emancipação humana mostrando os limites da educação na 

sociedade do capital para a realização desta emancipação. Para tanto, iniciamos pela análise 

da categoria trabalho, fundamental para a compreensão das relações que congregam o sistema 

capitalista, principalmente as relações entre patrão e empregado. Chegando por fim nos 

limites das propostas de emancipação e nas contradições dentro do Estado burguês para a 

concretização desta libertação do homem das amarras do capital. Desnudar tais questões nos 

traz elementos para a compreensão do sistema burguês hoje imposto em quase todo mundo 

civilizado que conhecemos. 

Creditar à educação a tarefa de efetivar a emancipação humana, nos moldes em 

que a organização da sociedade está fundada nos dias de hoje é levar a questão para um 

patamar de irracionalidade. A educação sozinha não tem essa força, vimos em todo o 

transcorrer desta pesquisa como funciona a engrenagem capitalista, como engenhosamente 

este sistema se consolida a quatro séculos, em constante mutação e aperfeiçoamento. Ações 

isoladas, individuais não iram surtir efeito tal a proporção que a ideologia capitalista está 

enraizada na mente da população. Nesse sentido a educação poderia trazer uma grande 

contribuição em uma das frentes de combate contra o capital, a capacidade que ela tem de 

levar o homem à autoconsciência, para então podermos desenvolver uma práxis 

revolucionária. 

Destacamos ainda a cronologia seguida no texto para chegarmos a estes limites, 

foi preciso compreender a categoria trabalho, desde os momentos de estranhamento do 

homem com sua ação vital, a venda da sua força de trabalho para sua sobrevivência e o 

comportamento da mercadoria na lógica capitalista, vendo como esse processo de ruptura com 

o feudalismo foi violento com o povo em geral e necessário para a consolidação do capital. Os 

limites apresentados nas propostas de emancipação, sempre vislumbrando parcialidades, não 

enxergando a necessidade da ruptura com a base material da sociedade burguesa para 

chegarmos a educação e seu uso histórico como instrumento de dominação.  

Ao trazermos a questão do trabalho como um elemento central para o 

entendimento das relações dentro da ótica burguesa de funcionamento do capital, buscamos a 

construção epistemológica do objeto, desde o estranhamento do homem com sua ação 

produtiva, onde constatamos um processo que engloba a totalidade de feixes deste 
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relacionamento como estranhamento, um homem que não se reconhece mais na efetivação de 

seu trabalho. Temos como consequência deste estranhamento o aprisionamento do trabalhador 

pela sua ação produtiva, a ação do capitalista é a formulação de proposições que garantam a 

manutenção desta lógica de dominação.  

Constatamos que uma das formas de consolidação desta lógica é a caracterização 

do trabalho como mercadoria que deve ser vendida pelo trabalhador em troca de um valor, 

que será chamado de salário. Marx desconstrói essa tese ao mostrar que o produto vendido ao 

capitalista pelo trabalhador é sua “força de trabalho”, uma vez que o trabalho em si é uma 

atividade que pressupõe liberdade, é o momento de sublimação do homem, em que este se 

diferencia dos demais membros da natureza pela sua capacidade de pensar. Enquanto que 

força de trabalho é o tempo que o homem emprega a uma atividade em troca da manutenção 

de sua existência, pois o salário recebido por esse tempo de trabalho não deve garantir nada 

além disso. Deverá ainda ser medido como outra mercadoria qualquer, se o arroz se mede pela 

balança, a força de trabalho se mede pelo relógio, usando a mesma lógica. 

Na construção do valor das mercadorias, o custo com os elementos que irão 

compor essa mercadoria, o custo com a produção, irá sofrer a interferência das variantes que o 

mercado burguês elabora, não sendo o custo real da produção o fator que irá refletir no preço 

da mercadoria, leis de concorrência entre mercados, questões ambientais e a própria 

manipulação do capitalista é que vão determinar o valor dos produtos. Poderíamos então 

acreditar que se o preço final de uma mercadoria aumentar, teríamos como consequência o 

aumento de valor do salário do trabalhador, porém isso não acontece, pois o valor a ser pago 

pela mercadoria não tem relação direta com o trabalhador que a produziu. Entende-se que o 

valor a ser pago pela força de trabalho já está pressuposto na ação que cada trabalhador tem 

nos momentos específicos da produção. Temos aqui posto a divisão social do trabalho, pois 

conforme a importância dada pelo capitalista àquela determinada etapa da produção teremos 

valores de salários diferentes, fragmentando ainda mais os trabalhadores. 

Após a relação do trabalhador com seu trabalho, da constituição do valor a ser 

pago pela sua ação produtiva, chegamos a analise da mercadoria, onde temos uma visão 

dialética dada pelo capital ao que é produzido pelo homem. Mede-se a mercadoria sob dois 

prismas: qualidade e quantidade, atribuindo-lhe o caráter de uso ou troca. A mercadoria passa 

a ter valor de uso e valor de troca. Quando estamos relacionando o que foi produzido a sua 

utilização na vida cotidiana, a mercadoria assume seu valor de uso, traz consigo o caráter 

utilitário, necessário ao homem no suprimento de suas carências. Quando passamos para o 
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outro prisma, o valor de troca de uma mercadoria, temos as relações capitalistas enaltecidas, 

onde a utilidade de tal produto será medida pela sua capacidade de venda. O necessário dá 

lugar ao excedente, passa-se a querer ter mais, a necessidade do acúmulo. O essencial perde 

lugar para o supérfluo, é despertada no homem a necessidade de possuir para se afirmar 

dentro da sociedade. O homem não é mais o que é, perde sua essência, passa a ser o que têm, 

ser possuidor de objetos, a coisificação do homem, despertando sua desumanidade, 

animalizando, embrutecendo e o afastando cada vez mais dos outros de seu gênero. Esses são 

os artifícios usados pelo capital para manutenção de sua lógica dominante, usando a 

contradição do homem enquanto ser humano e enquanto trabalhador, entre individuo e 

sociedade, entre particularidade e universalidade. 

Ao compreendermos estas relações e a importância da categoria trabalho na 

elaboração de Marx, chegamos à questão da emancipação como possibilidade de superação do 

Estado burguês. Notamos as parcialidades das propostas nos textos de Arnod Ruge e Bruno 

Bauer, que não atingiam o foco do problema, passavam pelas questões sem perceber que a 

efetivação da emancipação humana em geral só seria possível com a superação do Estado 

burguês. Nesta fase, mais uma vez, acompanhamos a desconstrução feita por Marx dos 

argumentos dos autores citados ponto a ponto. Quando levanta que a problemática do 

pauperismo levantada pela revolução dos trabalhadores silesianos estaria relacionada à 

questão do atraso político do Estado alemão, sendo portanto um problema de assistência, um 

problema administrativo. Compreendemos que esta é uma questão para além, não está no 

atraso político e sim nos moldes de organização da sociedade que se baseia na propriedade 

privada dos meios de produção. Temos como exemplo a Inglaterra, onde já temos o Estado 

moderno consolidado e o problema da pobreza continua a existir, pois não é apenas uma 

problema de administração, é um problema que está na base material da sociedade capitalista, 

uma das contradições existentes para a manutenção do Estado burguês como o conhecemos e 

a superação desta condição seria a superação do próprio Estado burguês, seria a superação 

deste modelo de organização social. 

Quanto à questão da emancipação religiosa como fundamento para a emancipação 

política levando por Bruno Bauer, vimos os limites de tal tese no que tange à não 

argumentação da dicotomia existente no homem dentro da sociedade do capital, dentro do 

Estado burguês. Temos o homem enquanto ser particular e o homem enquanto cidadão, 

universal. Não é uma condição necessária para o avanço político de uma organização social a 
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abdicação de preceitos religiosos, entretanto, com ela, a religião, tão pouco existirá a 

possibilidade de avanços. 

O Estado sem religião, Estado laico, que seria a proposta de Bauer, é a efetivação 

do Estado moderno, do modelo capitalista de organização social, o caminho para a 

emancipação política, onde todos são iguais apenas num ideário, onde não há efetivamente 

liberdade e igualdade entre os homens, liberdade abstrata, não efetivada. A religião 

impossibilita a emancipação do Estado, pois coloca um elemento particular, uma questão de 

princípios, a frente de questões coletivas, universais, advogando para os seus escolhidos em 

detrimento ao restante, não levando em conta os contextos históricos revelando um futuro 

exclusivista e separatista, que em nada se aproxima do coletivo. Desta maneira só se consegue 

enxergar aqueles que comungam da mesma ideia, dos mesmos princípios e que, portanto, 

farão para os seus e não para todos. 

O que temos como pano de fundo desta questão, a passagem do Estado cristão 

germânico para o Estado chamado moderno efetivado pela emancipação política, significava a 

transição de uma lógica de dominação para outra, um estágio fundamental para a 

consolidação do Estado burguês. Esse era o atraso alemão em relação a países como França e 

Inglaterra, a necessidade da ampliação do relacionamento comercial entre os países 

necessitava de regimes organizadores, e o Estado burguês, o Estado moderno, deveria estar 

instituído para tal evolução, a destituição do feudalismo e toda a lógica do feudalismo 

necessitavam ser superadas. O que de fato ocorre é a igualdade dos homens perante a lei, o 

que não podemos negar como avanço, entretanto, um avanço dentro dos moldes capitalistas, 

dos moldes burgueses, que dentro de suas contradições, não permite a plena emancipação do 

homem. 

Contudo, precisávamos encontrar o elemento que permitiria a superação desta 

lógica, a superação desta dominação e para tal encontramos a razão, o entendimento, que só 

poderá ser adquirido através da educação. Temos, pois, na educação, a possibilidade de 

transcender a lógica de dominação capitalista, entretanto, essa importante ferramenta, é 

historicamente utilizada pela logica burguesa, como fator colaborador de manutenção da 

condição humana, seja ela de opressores, seja de oprimidos. Para tal mostramos como essa 

lógica se consolidou durante os vários períodos históricos e constatamos que a partir do 

momento em que a propriedade deixa de ser comum e passa a ser privada temos uma 

sociedade dividida entre proprietário e não proprietários. Tal modelo se consolida até os dias 

atuais e tem na educação uma aliada na manutenção de sua lógica. 
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Compreendemos que as relações de mercado no mundo capitalista são relações 

mundializadas, globalizadas, onde o estágio de desenvolvimento das forças produtivas de 

cada nação irá determinar sua capacidade de relacionamento concomitantemente com a 

evolução da divisão do trabalho e suas relações internas, entretanto essa lógica não delimita as 

relações externas, internamente estas relações acabam por ser fundamentais para a 

determinação do seu desenvolvimento. 

Constatamos que como corolário da divisão trabalho dentro de uma nação são as 

segmentações entre trabalho industrial e comercial e agrícola, trazendo como consequência 

lógica a divisão de interesses entre o campo e a cidade, criando dois polos que devem focar 

suas forças em suas necessidades particulares, diminuindo o fato de ambos serem 

prioritariamente trabalhadores e consequentemente oprimidos pelos detentores dos meios de 

produção. Nesta lógica capitalista vemos a importância da divisão do trabalho como 

pressuposto para a manutenção da condição de exploração dos trabalhadores, como já vimos, 

a capacidade articuladora do capital diante das suas contradições. Como nos diz Marx “Os 

vários estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho representam outras tantas formas 

de propriedade.” (Marx, 1992, p.16), ou seja, a cada fragmentação do trabalho, a cada nova 

segmentação imposta pela lógica capitalista temos, toda uma relação entre os indivíduos na 

sua ação produtiva, com suas ferramentas e modos de produção. 

Como efeito da divisão do trabalho teremos a divisão de vários outros 

componentes da sociedade e claramente isso reflete na educação, segregada e direcionada a 

cada camada da sociedade, evitando que as classes menos favorecidas aglutinem as condições 

materiais para seu desenvolvimento, para se chegar à autoconsciência, tendo que se  contentar 

com as migalhas oferecidas pelas classes dominantes.  

Para a chegarmos à emancipação humana poderemos passar por um caminho que 

se utiliza da educação, que leva o homem ao desenvolvimento da sua autoconsciência, porém, 

assim como outros mecanismos sociais necessários ao desenvolvimento do homem, a 

educação está no controle do Estado burguês, que impede essa emancipação humana geral, 

uma vez que para sua efetivação se faz mister a superação do Estado burguês. A emancipação 

humana traria como consequência a superação deste modelo de sociabilidade, por isso o 

ensino técnico aliado ao ensino intelectual e todas as condições necessárias para o 

desenvolvimento da razão, para o homem chegar à consciência de si, são parciais, inacabados 

e indisponíveis à classe trabalhadora. Tal questão só poderá ser resolvida através da práxis 
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revolucionaria na educação, tornando-a um mecanismo revolucionário, uma possibilidade do 

homem alcançar sua liberdade real. 
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