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APRESENTAÇÃO

Apresentamos este livro como produto do I Seminário do Nú-
cleo de Estudos Marxista sobre Sociedade, Subjetividade e Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. É re-
sultado de uma jornada de estudos e pesquisas que se inicia em 2008 
com a criação do Grupo de Estudos Marxista que integrava, junto 
com a linha de estudos da teoria crítica da escola de Frankfurt, o 
Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Sociedade, Subjetividade e Edu-
cação (NUPESE), da Faculdade de Educação da Universidade Fede-
ral de Goiás. Em 2015 as linhas passaram a constituir cada uma, de 
forma separada, um núcleo de pesquisa. Foi criado, assim, o Núcleo 
de Estudos Marxista, que realizou nos dias 09 e 10 de maio de 2017 
o seu primeiro Seminário. Este livro sistematiza as discussões que 
foram nele realizadas.

Vivemos tempos difíceis, em que, de formas distintas, homens 
e mulheres que trabalham são forçados a pagar com seu suor as cifras 
dos custos de manutenção do modo de produção capitalista. No Brasil, 
este processo se efetiva por intermédio de sucessivos ataques a direitos 
sociais – alguns ainda nem sequer consolidados –, criminalização dos 
movimentos sociais e seus agentes, terceirizações, privatizações, enfim, 
todo uma reengenharia social atendendo aos reordenamentos do capital 
para enfrentar sua atual fase de crise estrutural. A partir da abordagem 
marxista trazemos aqui reflexões que giram em torno da problemática 
da relação entre sociedade, subjetividade e educação, como elementos 
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inseparáveis constitutivos do amplo e contraditório processo de forma-
ção do ser social e da humanidade.

No capítulo que abre o livro, Angela Cristina Belém Mascarenhas 
aborda a relação entre objetividade e subjetividade discutindo as con-
cepções de ser humano e sociedade formuladas no âmbito da civilização 
ocidental, desde o contexto da antiguidade grega até a modernidade, 
com destaque ao pensamento de Marx que, inserido na modernidade, 
procura entender as grandes questões então colocadas, fazendo uma 
crítica profunda e realizando rupturas que apontam para além da com-
posição do mundo moderno.

No segundo capítulo, Sandra Valéria Limonta Rosa e Marcos Je-
rônimo Dias Júnior apresentam uma análise ontológica dos fundamen-
tos da abordagem materialista histórica dialética para uma compreen-
são do processo social de formação dos seres humanos, que se efetiva 
por intermédio do complexo da educação.

No terceiro capítulo, Caio Antunes traz a inseparável relação que 
se estabelece entre as esferas sociais da objetividade e da subjetivida-
de, mediada pelo processo de trabalho, a partir do qual o engendrar do 
mundo objetivo e nele a subjetividade humana criam, como desdobra-
mento intrínseco do próprio ato de trabalhar, a necessidade da relação 
com outros seres humanos.

No quarto capítulo, Marcos Jerônimo Dias Júnior apresenta as 
bases estruturais da relação entre subjetividade, objetividade e cons-
ciência desvelando as maneiras como uma realidade fundada na desi-
gualdade social entre as classes engendra uma relação dicotômica entre 
objetividade e subjetividade, com implicações na consciência dos seres 
sociais, indicando, por fim, a necessidade de que tais mecanismos sejam 
pedagógica e politicamente confrontados em direção a compreensão da 
reciprocidade dialética entre estes elementos.

 No quinto capítulo, Lígia Márcia Martins e Larissa Bulhões des-
tacam as relações entre as formulações de Vigotski e Marx, para depois 
discorrer acercadas das expressões pedagógicas presentes na psicologia 
histórico-cultural. Destacam, em primeira mão, algumas expressões do 
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método marxiano com vistas a identificá-los, também, no pensamento 
de Vigotski. Todavia, fazem um recorte que visa ilustrar a afiliação teó-
rico-metodológica do pensamento de Vigotski ao legado por Marx. Co-
locam em destaque, primeiramente, tais relações e, na sequência, mais 
pontualmente, dedicam a análise da formação de conceitos como estofo 
do desenvolvimento do pensamento e ele como força motriz do desen-
volvimento psíquico. Nesse diapasão caminham em direção à educação, 
mais precisamente à educação escolar, com o intuito de apontar o papel 
imprescindível da mesma na formação e desenvolvimento do psiquis-
mo dos indivíduos. 

No sexto capítulo, Renata Linhares apresenta os elementos cons-
titutivos da psicologia histórico-cultural tomada como um esforço para 
uma compreensão do ser humano como um ser histórico e social, com 
especial destaque para a formação do psiquismo humano. O desafio de 
explicitar os elementos essenciais da contribuição da psicologia de Vi-
gotski é perpassado por diálogos entre a psicologia histórico-cultural e 
o materialismo histórico-dialético, apontando como o desenvolvimento 
do psiquismo e a formação do indivíduo estão socialmente condiciona-
dos nas e pelas relações sociais de produção.

No sétimo capítulo, Filipe Boechat, perfazendo a breve história 
da psicologia, desde suas origens e apropriações por diferentes mati-
zes teórico-políticos, isto é, adentrando o significado social e ideológico 
da psicologia, reforça a necessidade do compromisso social da psicolo-
gia que, ancorada na luta de classes, deve identificar-se com a luta pela 
emancipação humana.

No oitavo capítulo, Edson Marcelo Húngaro percorre detidamen-
te tanto os momentos históricos particulares quanto os elementos teó-
ricos constitutivos da teoria social de Marx, desde os anos de 1842/3, a 
partir da sempre tensa relação entre as esferas da política e da demo-
cracia, mas sem perder de vista o objetivo marxiano da emancipação 
humana. 

No nono capítulo, Sherry Max de Souza e Marcos Jerônimo Dias 
Júnior apresentam as polêmicas relações entre ideologia e política, 
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partindo da realidade material que as engendra e das maneiras como 
dialeticamente afetam-se uma à outra, enfatizando sempre seu caráter 
educativo, para, ao fim, apontar como se efetivaram os mecanismos 
ideopolíticos na educação nos últimos 50 anos.

Por fim, no décimo e último capítulo, Hugo Leonardo Fonse-
ca da Silva, partindo do pressuposto de que os modos particulares de 
organização do processo de trabalho possuem determinadas relações 
formativas, isto é, constituem ações deliberadas no intuito de formar 
determinado tipo de trabalhador, debruça-se cuidadosamente sobre a 
relações entre corpo, trabalho e formação humana sob as determinações 
do capitalismo mundializado.

Se vivemos tempos mesmo tão sombrios, vivemos também, exa-
tamente por isso, tempos de grandes lutas! Esperamos que este livro 
possa alimentar os debates em torno de já tão candentes questões, que 
possa aquecer os ânimos não apenas na quente região centro-oeste, mas 
também para que outros sertões possam iniciar seus dilúvios.

Angela Cristina Belém Mascarenhas
Caio Antunes

Marcos Jerônimo Dias Júnior
Sandra Valéria Limonta Rosa



9

SUMÁRIO

5 APRESENTAÇÃO

CAPÍTULO 1
11 SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, FETICHIS-

MO E LIBERDADE
 Angela Cristina Belém Mascarenhas

CAPÍTULO 2
85 ONTOLOGIA MATERIALISTA HISTÓRICO-DIALÉTICA E 

EDUCAÇÃO: PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSO DE 
HUMANIZAÇÃO

 Sandra Valéria Limonta Rosa
 Marcos Jerônimo Dias Júnior

CAPÍTULO 3
99 INDICAÇÕES SOBRE SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE E 

EDUCAÇÃO A PARTIR DA FORMULAÇÃO MARXIANA
 Caio Antunes

CAPÍTULO 4
115 TRABALHO, OBJETIVIDADE, SUBJETIVIDADE E A ELA-

BORAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HUMANA
 Marcos Jerônimo Dias Júnior



10

CAPÍTULO 5
131 PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E MARXISMO EM VIGOTSKI
 Lígia Márcia Martins
 Larissa Bulhões

CAPÍTULO 6
151 CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTU-

RAL NA FORMAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL DO INDIVÍDUO 
E O DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO HUMANO

 Renata Linhares

CAPÍTULO 7
175 INTRODUÇÃO À CRÍTICA DOS “ASPECTOS PSICOLÓGI-

COS DA POLÍTICA”
 Filipe Boechat

CAPÍTULO 8
207 MARX, A POLÍTICA E A DEMOCRACIA: ELEMENTOS 

PARA REFLEXÃO SOBRE A EMANCIPAÇÃO HUMANA
 Edson Marcelo Húngaro

CAPÍTULO 9
241 IDEOLOGIA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO
 Sherry Max de Souza
 Marcos Jerônimo Dias Júnior

CAPÍTULO 10
267 DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A DEGRADAÇÃO DA 

PERSONALIDADE VIVA DOS TRABALHADORES: COR-
PORALIDADE, TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

 Hugo Leonardo Fonseca da Silva



11

CAPÍTULO 1

SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, 
FETICHISMO E LIBERDADE

Angela Cristina Belém Mascarenhas

1- Objetividade e subjetividade: o desafio de ser e estar no mundo.
1.1- A vida humana como tragédia na antiguidade grega

A vida sempre se apresentou como um grande desafio para os 
seres humanos e para todos os seres vivos, mas a especificidade do 
desafio para nós é que este abarca uma longa jornada dentro de nós 
mesmos. O fato do ser humano ter a consciência de sua inserção no 
mundo e de ser capaz de nele interferir e transformá-lo, engendra a 
diferença da sua forma de vida em relação aos outros seres e a cons-
trução de sua marca própria. Os passos caminhados, largos ou cur-
tos, as construções realizadas, edificadoras ou destruidoras, têm um 
conteúdo de responsabilização e o inevitável acerto de contas consigo 
próprio. Por isso o ser humano tem a necessidade de voltar-se sobre 
si mesmo e pensar, repensar, refletir, julgar, analisar, compreender o 
mundo e a sua ação nele. E ele faz isso no âmbito da sua caminha-
da, como parte da sua construção, da realização da sua marca. Como 
afirma Marx (1993), a sua essencialidade se constitui por meio de sua 
práxis, uma ação transformadora consciente, na qual o ser humano 
transforma a realidade que o cerca, transformando a si mesmo, crian-
do, realizando, inventando e reinventando-se. 
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 Nesta perspectiva os componentes objetivos e subjetivos desse 
processo são inseparáveis, estão interligados, alimentando uma recipro-
cidade dentro de uma intrincada teia de relações extremamente com-
plexas. Penetrar no emaranhado desta teia requer encarar um grande 
desafio com o qual a humanidade tem procurado lidar desde os seus 
primórdios. Nos atemos à trajetória da civilização ocidental, entenden-
do-a aqui como a de origem europeia, incluindo o processo de coloni-
zação, destacando-se a contribuição da cultura grega antiga, que é con-
cebida como o seu berço. Observamos um grande esforço no sentido 
de sistematizar a trajetória da humanidade e encarar os seus desafios. 
Expoentes máximos desse esforço foram a mitologia grega, a dramatur-
gia e a filosofia. 

Tem-se como referência o denominado período homérico (século 
XII ao século VIII a.C) como instaurados das bases da civilização grega. 
A organização da vida social baseava-se na agricultura, no artesanato e 
na utilização do bronze. A realeza é substituída pela aristocracia. A or-
ganização política passa a se concentrar na Ágora, praça onde as pessoas 
discutiam, realizavam assembleias e também as atividades comerciais. 
Destacando-se que nas discussões públicas participava somente uma 
parcela da população, os denominados cidadãos. Nesse contexto per-
cebe-se alguns passos na direção de uma ruptura com uma concepção 
de ser humano e de vida social mitológica. Inicia-se um certo distan-
ciamento da relação objetividade/subjetividade baseada na mitologia. 
Por sua vez, a visão mitológica tinha como elementos: a explicação da 
realidade por meio de forças superiores aos seres humanos, a crença, a 
fé e a fixação de modelos acerca da realidade e das atividades humanos.

Observa-se no período homérico uma preocupação em se expli-
car a realidade a partir de uma aproximação entre os seres humanos e 
os deuses. Por meio dos laços estabelecidos pretendia-se encontrar ex-
plicações mais compreensíveis e racionais. Os grandes destaques desse 
contexto são as obras de Homero (Ilíada e Odisseia) e Hesíodo (Os tra-
balhados e os dias e Teogonia). São obras que apresentam componen-
tes da vida social, como as relações políticas, familiares e domésticas, 
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a guerra, a descrição do trabalho na vida campestre e a relação com os 
deuses. A concepção de ser humano de Homero estava associada à no-
ção de virtude, constituída pela força, destreza e heroísmo. Elementos 
que somente poderiam ser vivenciados pelos aristocratas. Hesíodo asso-
ciava a concepção de homem à virtude pelo trabalho, único meio para o 
desenvolvimento do ser humano virtuoso. Ele pensava no trabalhador e 
não no guerreiro. Sua leitura da realidade se dava mais especificamente 
na perspectiva dos camponeses. 

Nessa trajetória da civilização grega, um marco é o denominado 
período clássico (século IV e V a.C), em que temos o florescimento da 
dramaturgia e da filosofia. Destacamos primeiramente a contribuição da 
dramaturgia, que traz ricos elementos para compreendermos o esforço 
realizado pelos gregos na busca do entendimento da condição humana. 
A dramaturgia grega, por meio dos clássicos da tragédia, é um marco na 
história do teatro e na história do pensamento humano que conseguiu 
tocar em profundidade e fascinar os mais variados públicos ao longo de 
séculos, até a contemporaneidade. Um elemento de destaque na tragé-
dia grega é a relação que se estabelece entre deuses e seres humanos. Os 
mitos são reinterpretados, aparecendo os deuses e os heróis da Grécia, 
representando os heróis o elo entre o mundo dos seres humanos e dos 
deuses. Através de seus personagens, a tragédia grega aborda os destinos 
coletivos e dos indivíduos em seus contextos religiosos, morais, sociais 
e políticos. Constitui-se em uma abordagem profunda e complexa da 
condição humana. 

Ressaltamos três expoentes da tragédia grega que são conside-
rados dos mais representativos, com destaque para uma de suas obras 
emblemáticas. São eles: Ésquilo e sua obra Prometeu acorrentado; Só-
focles e sua peça Édipo Rei; e Eurípides com Medéia. Para a história 
do teatro, Ésquilo é o primeiro entre os clássicos da tragédia grega. Ele 
viveu entre 525 e 456 a.C. É central a discussão da condição humana em 
sua obra Prometeu Acorrentado. Ele relata a tragédia de Prometeu, que 
é um deus que desafiou os outros deuses, especialmente Zeus (o rei dos 
deuses). Por esse desafio Prometeu foi condenado e acorrentado sobre 
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rochedos, submetido ao cão alado de Zeus, o abutre sanguinário, que 
tem a missão de vir dia após dia devorar pedaços do seu corpo. E qual 
foi o crime cometido por Prometeu? Ele roubou dos deuses o fogo (o pai 
de todas as artes) e entregou aos mortais. Isso representou para os deu-
ses a maior ofensa, pois despertou nos seres humanos qualidades que 
ameaçavam o reino dos deuses, principalmente o destino de Zeus, que 
seria de reinar para sempre. São essas as palavras de Prometeu (Ésquilo, 
1982, p. 20-26):

Acabei com os terrores provocados nos homens em vista da 
morte (...) concedi-lhes imensa esperança no futuro. (...) Dei-
lhes o fogo (...) e dele aprenderão muitas artes. (...) Escutei 
antes as misérias dos mortais e como, de crianças que eram 
antes, eu criei seres dotados de razão e de reflexão. (...) Ou-
trora viam sem ver, escutavam sem entender (...) faziam tudo 
sem usar a inteligência que possuíam. 

Prometeu atraiu sobre si a ira de Zeus e dos deuses que perten-
ciam à sua corte porque ousou amar os seres humanos, os seres mortais. 
Por isso, ele teve que pagar pelo seu crime, por não se curvar ao reinado 
de Zeus, que era inflexível no estabelecimento da distinção entre o rei-
no dos deuses imortais e o mundo dos mortais humanos. Prometeu é 
o herói que mesmo sendo um deus, estabeleceu a relação com os seres 
humanos e ousa atribuir-lhes ou distribuir a eles poderes que os coloca-
vam em um outro patamar na relação com o mundo e com os deuses. E 
quais são esses poderes? São o conhecimento, a sabedoria e a capacidade 
de transformar o mundo através das artes (atividades) provenientes da 
utilização do fogo. Lembramos que prometeu é filho de Temis, a deusa 
da sabedoria. Ele transfere a sua herança, como filho dos deuses, aos 
seres humanos e isso gera uma mudança radical na condição humana. 
Por isso o assombro, a ira dos deuses, o terrível castigo e a tragédia. 

A vida humana é aqui apresentada por meio da tragédia que con-
tém os elementos drásticos, contraditórios e radicais da existência hu-
mana: força e fragilidade, alegria e tristeza, liberdade e a presença das 
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correntes. Em certos momentos aparecem os deuses como os únicos 
seres livres e ao mesmo tempo as imensas potencialidades dos seres hu-
manos por meio do conhecimento e do trabalho. Ao ouvir Hermes (deus 
da corte de Zeus) que tenta persuadi-lo a desistir de sua obstinação em 
se aliar aos seres humanos, Prometeu assim se manifesta (ÉSQUILO, 
1982, p.44-45): “Saibas bem que não trocaria minha infelicidade contra 
tua escravidão. Estou melhor servido neste rochedo do que sendo o fiel 
mensageiro de Zeus. Assim é que preciso responder ultraje com ultraje”.

Aqui, Prometeu expressa a extensão do dilema da opção pela 
aliança com os humanos. E a opção tem o seu preço e seu apreço. Pro-
meteu preferiu a corrente sobre os rochedos a permanecer acorrenta-
do aos deuses sendo um fiel servidor. Infelicidade contra a escravidão, 
mais um par que requer escolha difícil e complexa. E a essas escolhas 
e a várias contraposições estão expostos os deuses em aliança com os 
humanos e os humanos em aliança com os deuses. A tragédia grega, ao 
apresentar a vida como tragédia, nos coloca expostos e nos obriga a nos 
encararmos.

Outro grande expoente da tragédia grega é Sófocles, e sua obra 
Édipo Rei tem despertado interesse e interpretações várias por séculos. 
Também aqui temos uma abordagem exemplar da condição humana. 
Sófocles viveu entre 496 e 406 a.C. Sua peça nos apresenta a trajetória 
de Édipo, rei de Tebas, que ao nascer tem anunciado por um oráculo o 
seu destino como o assassino de seu pai e esposo incestuoso de sua mãe. 
Seus pais Laio e Jocasta (monarcas de Tebas), para evitar tal destino, 
entregam o filho a um servo para ser assassinado. Porém, o servo não 
tem coragem de cumprir a tarefa e entrega a criança a outras pessoas e 
ela acaba sendo adotada por monarcas de outro reino. 

Quando se torna adulto, Édipo toma conhecimento do oráculo e 
apavorado foge de seu reino adotivo. Acaba chegando a Tebas e quan-
do está se aproximando da cidade tem um desentendimento com um 
homem e o mata. Ao chegar na cidade consegue decifrar o enigma da 
esfinge que está ameaçando o reino, salvando-o, tornando-se o rei de 
Tebas, casando-se com a viúva do rei, que fora morto na estrada. Acon-
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tece que este era o homem assassinado por Édipo, seu pai Laio. Em um 
certo momento toda a tragédia é descoberta e Jocasta se mata. Édipo, 
por sua vez, ao ver a esposa (mãe) morta, retira os alfinetes de ouro de 
sua roupa e com eles fura seus próprios olhos. Aqui a condição humana 
é expressa por meio da tragédia na busca e ao mesmo tempo fuga do 
ser humano de suas origens. Por meio de uma profunda angústia Édipo 
se coloca várias questões (SÓFOCLES, 1982, p.131): “Ai de mim! Ai de 
mim! Pobre de mim! Onde estou eu? Para que fui nascer? A minha voz 
espalha-se, por onde? Ah, meu destino, aonde queres chegar?”. 

São questões que o ser humano tem se feito, muitas vezes atônito, 
desesperado e cansado diante de sua condição. Na tragédia de Édipo, 
o ser humano já se coloca mais diante de si mesmo e com uma maior 
independência dos deuses, no sentido de atribuir as suas qualidades e a 
sua origem a uma história mais propriamente sua. Édipo, diferente de 
Prometeu, não é um deus, é um homem, um rei, um herói que decifra o 
enigma da esfinge e assim salva Tebas e torna-se seu monarca. Mas um 
herói trágico, profundamente atormentado por sua origem e por seus 
próprios poderes. Se ele não tivesse a sabedoria para decifrar o enigma, 
não teria se tornado rei e desposado a rainha que era sua mãe. Mas o seu 
destino já estava traçado e ele não teve como fugir dele, ainda que tenha 
tido a coragem de encará-lo e enfrentá-lo. O que é manifesto pelo coro 
da peça (SÓFOCLES, 1982, p. 104).

Permitia-me o destino guardar minha pureza em tudo quan-
to digo e em tudo quanto faço, cumprindo as altas leis que 
nos descem dos céus – não leis feitas por homens: leis contra 
as quais não possa nem mesmo o esquecimento, leis que fa-
çam valer o divino poder!

Componentes que estão presentes nas obras de Ésquilo e Sófo-
cles, encontram-se também em Eurípides e sua Medéia. Eurípides vi-
veu entre 484 e 406 a.C. Em Medéia (1982), ele narra a vida de Medéia 
que habita como exilada a terra de Corinto. Medéia saiu de sua terra e, 
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abordo do navio Argo, por amor a Jasão, matou o dragão que vigiava o 
velocino de ouro, salvando Jasão, que se apossou do velocino. Seguiu 
Jasão até Iolcos e lá convenceu as filhas do monarca Pélias a matá-lo. De-
pois dessa jornada seguiram para Corinto onde foram bem recebidos. 
Acontece que lá Jasão a traiu e desposou a filha do rei, Glauce. Medéa 
sentiu-se dilacerada, traída pela pessoa à qual tinha dedicado a sua vida. 
Para se vingar realizou um plano que incluiu o assassinato de seus pró-
prios filhos para conseguir matar Glauce. Aqui também Medéia e Jasão 
não são deuses ou deusas, mas seres humanos imersos nos conflitos e 
nas condições enfrentadas em suas existências. Relações de poder, fami-
liares e a imersão no mundo são permeadas por sentimentos e atitudes 
heroicas e mesquinhas, onde cabem amor, confiança, dedicação e tam-
bém raiva, vingança, injustiça e desespero. 

1.2- Concepção de ser humano, sociedade e política na filosofia grega 
– Platão e Aristóteles.

No período clássico da Grécia antiga temos ainda um marco dos 
mais significantes nessa jornada do ser humano pela compreensão de si 
mesmo e inserção no mundo. A filosofia grega representou e represen-
ta um dos maiores esforços nessa direção. Durante esse período temos 
a consolidação da democracia grega, um grande desenvolvimento das 
cidades, destacando-se Atenas. A economia baseava-se na proprieda-
de da terra, no trabalho escravo e nas atividades realizadas na cidade. 
A escravidão trazia o desprezo pelos trabalhos manuais, que não eram 
realizados pelos cidadãos, mas era o trabalho escravo que garantia a sus-
tentação da economia. Os escravos eram responsáveis pelo trabalho nas 
propriedades rurais, pelas atividades nas oficinas artesanais, pelo servi-
ço doméstico, extração mineral (prata) e ainda realizavam atividades de 
funcionários do estado. 

As cidades-Estado gregas continham também uma grande quan-
tidade de estrangeiros, que se ocupavam principalmente do artesanato e 
do comércio. O número era tão expressivo que se restringiu a condição 
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de cidadão apenas àqueles filhos de mães e pais gregos. A participa-
ção política dos cidadãos (excluindo-se os não proprietários, escravos, 
mulheres e crianças) incluía a discussão e aprovação de decisões e o 
exercício de cargos públicos. Nas cidades havia uma efervescência em 
torno das artes e da filosofia. Representava a filosofia um enorme em-
preendimento com o objetivo de compreender o mundo de uma manei-
ra racional, diferente da visão mítica, baseando-se na problematização, 
na explicação demostrada no exercício da discussão e não apoiada na 
fixação de modelos da realidade. Constituía-se em um grande esforço 
para explicar as condições e formas de existência da natureza e do ser 
humano, as relações estabelecidas, a inserção do ser humano no mundo 
e a constituição da governabilidade de seu destino.

Destacaremos aqui as contribuições de Platão e Aristóteles. Mas 
não sem antes lembrar a grande referência que inaugura esse período 
que é Sócrates (469-399 a.C), com sua crítica aos sofistas, que conside-
rava cultivadores de um pensamento relativista utilitarista. Crítica que 
Platão absorve e dá prosseguimento. Em Sócrates está instalada com 
uma força enorme a busca de si mesmo por parte do ser humano. Para 
ele, o ser humano buscava o bem, por meio da indissociabilidade en-
tre seu corpo e sua alma e só não o alcançava por ignorância, por isso 
deveria praticar o autoesclaressimento com base no diálogo e troca de 
ideias. Conhecer-se a si mesmo era a realização humana, buscando o 
conhecimento das virtudes humanas, como a justiça e a coragem. Esses 
componentes da virtude eram os universais que os seres humanos de-
veriam buscar. Tendo Sócrates como referência, Platão (426-348 a.C) dá 
continuidade a essa jornada da busca de si e da governabilidade da in-
serção no mundo por parte dos seres humanos. Para o acompanharmos 
vamos nos concentrar mais especificamente em sua obra “A República”.

Platão concebe o conhecimento como produto da reflexão do 
ser humano consigo mesmo, por meio da argumentação. Para isso ele 
escrevia na forma de diálogos. Acreditava ser fundamental descobrir 
as verdades sobre as coisas e essas verdades, segundo ele, já estavam 
inscritas na alma, eram imutáveis e a origem do que existia no mun-



19SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, FETICHISMO E LIBERDADE

do sensível. A alma, diferente e dissociada do corpo, era imortal e dela 
eram provenientes todos os conhecimentos. O verdadeiro saber era, 
portanto, contemplativo, constituindo-se como a determinação de cri-
térios e parâmetros a serem atingidos. Entendia que essa alma, que era 
eterna, depois da morte do corpo reencarnava-se em outro corpo. Pos-
tulava que a filosofia tinha um papel decisivo ensinando as pessoas a 
realizar a descoberta das verdades que deveriam nortear a organização 
da vida política e social. Com esse objetivo criou a sua academia em 
Atenas e por algumas vezes procurou interferir diretamente na vida po-
lítica, como tentou fazer em Siracusa. Mas para ele, primeiro é preciso 
encontrar os fundamentos teóricos da ação política. Para isso é preciso 
chegar às verdades e o caminho a ser seguido passa por uma formula-
ção fundamental: a noção de ideia. A ideia é a essência existente em si, 
independente das coisas e do intelecto humano.

Platão adota o método matemático que para ele é a forma mais 
adequada de garantir a condição incondicionada para o conhecimen-
to e encontrar o absoluto fundamento da verdade. Eis aqui um esforço 
gigantesco para encontrar um caminho humano, demasiado humano, 
nas andanças pelo mundo. Platão, nessa caminhada, estabelece inevi-
tavelmente a relação entre filosofia e política e nesse percurso apresen-
ta uma concepção de ser humano, sociedade e política, relacionando 
objetividade e subjetividade, indivíduo e sociedade, não se furtando às 
grandes dificuldades e à enorme complexidade do empreendimento. Ele 
problematiza à exaustão, por meio de seus diálogos, que muitas vezes 
cansam, mas em nenhum momento perdem o fascínio. Sua obra é tão 
rica e significativa que as questões problematizadas ainda hoje nos per-
seguem com uma atualidade incrível.

“A República” significa um grande esforço de racionalização das 
funções públicas e da estrutura social. O centro de suas discussões é a 
aspiração de um estado ideal baseado no princípio de justiça, represen-
tando o enfrentamento e superação dos problemas da vida social. Ele 
concebe o ser humano como político e social, reitera que a relação indi-
víduo-coletividade é inevitável e que é mais indicado partir da análise da 
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coletividade para atingir a compreensão do indivíduo. A organização da 
vida social e a vida individual devem ser orientadas pela ideia do bem, 
que é o mais sublime conhecimento. Conhecimento que se encontra na 
alma e que exige um longo caminho. A ideia do bem esta associada às 
virtudes, das quais a justiça é fundamental e tem associadas a ela outras 
virtudes como a temperança, a coragem e a sabedoria. Essas virtudes 
devem estar contidas nos cidadãos que vão conduzir e preservar as cida-
des. A prudência e a sabedoria nos estadistas e guardiões, a coragem nos 
soldados e os princípios se harmonizando em um só: a justiça, o homem 
justo, a cidade justa e a justiça que neles existe. E o que é a justiça? No 
diálogo que simula entre Sócrates, Trasímaco e Gláucon, Platão (2014, 
p.139) responde: “A justiça consiste em fazer cada um aquilo para que o 
dotou a natureza... um homem deve atender a uma coisa só, isto é, aqui-
lo para que a sua natureza está melhor dotada... A justiça consiste nisso: 
em fazer cada qual o que lhe compete”.

Observamos, então, que a concepção de Platão de ser humano, 
sociedade e política tem fundamento na divisão do trabalho em uma 
perspectiva naturalizante, imutável e também extremamente hierarqui-
zada, como podemos destacar em outra passagem da obra (2014, p.140). 

As classes como indivíduos não devem intervir nas funções 
umas das outras (...) quando um homem só pretende ser ao 
mesmo tempo negociante, legislador e guerreiro (...) então, 
creio, concordarás comigo em que semelhantes trocas e in-
tromissões não podem deixar de ser ruinosas para a cidade 
(...) visto, pois, que há três classes distintas, qualquer troca ou 
intromissão mútua representa o maior dano para a cidade e 
pode, com plena razão, ser qualificada de crime. 

Um importante componente da abordagem de Platão é o desta-
que que ele dá para a educação. Afirma que a partir das aptidões naturais 
é preciso desenvolver e aprimorar o que cada um tem de capacidade. 
Discute longamente sobre as qualidades e as disciplinas a serem traba-
lhadas para constituir indivíduos e grupos aptos a desempenharem suas 
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funções. Destaca o processo de educação dos guardiães e dos soldados, 
os integrantes do grupo dos governantes. Prescreve o ensino de música, 
ginástica, literatura e filosofia, entrando em detalhes inclusive do que 
deveria ser abolido e não ensinado. Critica a literatura de Homero, que 
julga fantasiosa e prejudicial, os argumentos dos sofistas e as artes em 
geral. Para ele, o hábito da ordem é a base da educação. Reserva papel de 
destaque para a filosofia e os filósofos, visto que estes são os que podem 
alcançar o imutável e o eterno. São amantes da verdade e de todo ser 
verdadeiro. É necessário que o verdadeiro amante do saber aspire desde 
a sua juventude à verdade sobre todas as coisas. Platão (2014, p.200-201) 
enumera as qualidades do filósofo:

Absorvido pelos prazeres da alma, o filosofo desdenha os 
do corpo (...) será temperante e nada avaro de riquezas (...) 
tende constantemente para a totalidade e a universalidade 
do divino e do humano (...) cuja elevação espiritual é capaz 
de contemplar todo tempo e toda essência. (...) O homem 
harmoniosamente constituído, que não é avaro nem mesqui-
nho, vaidoso nem covarde (...) aprende com facilidade (...) é 
imprescindível que tenha boa memória (...) qualidades que 
são todas necessárias à alma que há de alcançar um pleno e 
perfeito conhecimentos do ser.

Conclui que quando esses homens (filósofos) chegassem à ma-
turidade pela idade e pela educação seriam os únicos confiáveis para 
dirigirem a cidade. Ressalta que pouquíssimas pessoas teriam essas qua-
lidades, portanto, inevitavelmente o número de governantes seria sem-
pre muito restrito. Seria impossível o vulgo ser filósofo, então, o grande 
número, a maioria, seria de governados. Mas não se ressentiriam por 
sua condição porque entenderiam que sua condição é natural e imutável 
e seriam, portanto, educados para as funções cabíveis aos governados, 
respeitadas as diferenciações e especializações entre eles.

O estado ideal teria um filósofo ou filósofos como governantes 
por causa de suas qualidades que garantiriam a busca do bem por meio 
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da virtude e da justiça. Seria dividido em agrupamentos diferenciados 
(classes sociais) de acordo com as aptidões inatas, colocando-se a ne-
cessidade de uma divisão do trabalho. Divisão essa hierárquica, abar-
cando inclusive a justificativa da escravidão dentro das cidades-Estado 
e também do domínio entre as cidades-Estado. Platão (2014, p.63) traz 
o argumento da inevitabilidade da guerra:

O território do estado precisa ser estendido; daí as guerras 
com os vizinhos. Teremos, pois, de cortar para nós uma fatia 
do território vizinho se quisermos ter suficientes pastagens 
e terra cultivável; e o mesmo farão eles com o nosso se, ex-
cedendo os limites do necessário, se entregarem à aquisição 
ilimitada de riquezas. (...) Iremos então à guerra...

A inevitabilidade da guerra exige, além da preparação cuidado-
sa dos guardiães da cidade (legisladores, executores e administradores), 
uma muito cuidadosa educação e preparo dos soldados, guerreiros de-
fensores da cidade. Guardiães e defensores precisam colocar os interes-
ses coletivos acima dos individuais. Para isso deverão compartilhar bens 
econômicos comuns e também vivenciar a comunidade de mulheres e 
filhos, com regras muito rigorosas sobre o casamento e a reprodução. 
A noção de bem comum é primordial e a educação deve ser pública 
e gerida pelo estado. Platão compara seu estado ideal com os estados 
existentes, que são imperfeitos. São eles: aristocracia, a oligarquia, a 
democracia e a tirania. Estabelece um elo de continuidade entre eles, 
mostrando como um nasce de uma certa degeneração do outro. En-
tende que analisando os tipos de estado estará analisando também os 
tipos de indivíduos que deles fazem parte. Afirma que a aristocracia é 
o sistema mais justo onde os grupos de governantes e governados estão 
compostos de acordo com uma divisão do trabalho de origem natural, 
respeitando-se as aptidões específicas. Os governantes respeitam o bem 
comum, colocando-o acima de seus interesses individuais e de suas am-
bições e tem as virtudes necessárias para o exercício do poder. 
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Segundo Platão, de um processo de degeneração da aristocracia 
nasce a timocracia, que é um meio-termo entre a aristocracia e a oli-
garquia. O que a provoca é a ambição e a discórdia dentre os próprios 
integrantes do governo e a existência de governantes não portadores das 
qualidades necessárias. Com a discórdia valoriza-se a propriedade indi-
vidual e além disso, conserva-se o caráter militar e rejeita-se o caráter 
filosófico do estado perfeito. Existe a avareza, a idolatria do ouro e da 
prata, a educação dá-se menos pela persuasão e mais pela força e honra-
se mais a ginástica do que a música. O espírito de ambição e a ânsia de 
honras predominam.

Por sua vez, a oligarquia surge da acumulação de riquezas pelos 
cidadãos e seus gastos cada vez maiores. A proporção que as riquezas 
aumentaram, decresce a virtude. O censo eleitoral impera e aqueles que 
não atingem certo nível de fortuna não tem acesso aos cargos públicos. 
O homem oligárquico mantém uma aparência de virtude, mas aban-
dona-se às más tendências e acaba negligenciando o bem comum e as 
atividades públicas. Segundo Platão, a divisão acentuada entre ricos e 
pobres que convivem no mesmo lugar leva a constantes conspirações de 
uns contra os outros. Muitas vezes, os governantes veem-se obrigados, 
diante de conflitos, a armar a plebe e temê-la.

Já a democracia, aos olhos de Platão, surge da ruína financeira de 
homens de posição, que permanecem na cidade e formam uma perigosa 
classe, pronta para encabeçar uma revolução. Os súditos descobrem a 
fraqueza de seus governantes, a lei perde a força e isto permite que cada 
um haja como bem entender. Platão (2014, p.285-286), apresenta sua 
contundente crítica à democracia.

A democracia espezinha todos os princípios estabelecidos 
por nós ao planejar a cidade perfeita (...) o espírito indulgente 
da democracia e a displicência que esquece aquele princípio 
tão importante que proclamamos ao fundar a cidade (...) o 
de que jamais poderia ser homem de bem, a menos que es-
teja dotado de uma natureza excepcional, quem não tinha 
começado desde criança a brincar com coisas belas para mais 
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tarde continuar aplicando-se a tudo que com elas se asseme-
lha. Com que magnifica indiferença ela espezinha todos esses 
nossos ideais, sem se preocupar em absoluto com a formação 
daqueles que se dedicam à política e honrando qualquer um 
que se declare amigo do povo!

Platão ressalta ainda que, assim como o apetite insaciável de ri-
quezas dá origem à democracia, o desejo insaciável de liberdade origina 
a tirania. Nesta, a liberdade degenera-se em anarquia, não se reconhe-
cendo a lei nem a autoridade. Ele problematiza ao máximo as questões 
realizando um esforço gigantesco e procurando compreender de ma-
neira racional a inserção do ser humano no mundo, suas criações, suas 
obras. Busca um virtuosismo, um aprimoramento na governabilidade 
de si. Encara a condição humana em sua humanidade tendo como guia 
não mais os oráculos dos deuses, mas a razão. Inclui o livre arbítrio e o 
faz no diálogo criado entre Sócrates e Gláucon, apresentando a história 
de Er, um bravo homem que teria morrido e voltado para narrar o que 
presenciou no tocante à trajetória das almas. Eis a narração apresentada 
por Platão (2014, p.359).

Esta é a palavra da virgem Láqueses, filha da necessidade: “al-
mas efêmeras, eis que começa para vós um novo ciclo mortal. 
Não é o Fado que vos escolhe, e sim vós que escolheis o vosso 
fado. Que o primeiro indicado pelo sorteio seja o primeiro a 
escolher seu gênero de vida, ao qual ficará inexoravelmente 
unido. A virtude é livre e cada um participará mais ou menos 
nela conforme a estima ou o menosprezo em que a tiver. A 
responsabilidade é de quem escolhe: deus está inocente nisso.

Platão, em sua construção racional, segue com deus mas inocen-
tando-o do destino humano que ele vai buscar na construção das cida-
des por meio da relação entre filosofia e política. Não menos gigantesco 
é o esforço de Aristóteles (384-322 a.C), que estudou na academia de 
Platão, mas depois da morte deste, fundou sua própria escola, o Liceu. 



25SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, FETICHISMO E LIBERDADE

Recusou a concepção de um mundo das ideias dissociado e servindo de 
modelo para um mundo sensível. Refutou a dialética de Platão que, por 
meio de suscetíveis oposições e superposições de teses, visava ascender 
do mundo físico à contemplação dos modelos ideais, calçada na consti-
tuição hipotética da matemática. Aristóteles acreditava que esta dialética 
platônica era útil apenas como fase preparatória para o conhecimento, 
pois não era capaz de alcançar as certezas sobre as coisas. Essa certe-
za ele busca por meio de outro caminho, que é a lógica. Ele concorda 
com Platão que é necessário buscar os universais, mas não por meio do 
imutável mundo das ideias, mas sim de um perfeito encadeamento ló-
gico de verdades que demonstre as razões que tornem necessárias uma 
determinada afirmativa. Um encadeamento rigoroso que exprima um 
raciocínio que pretenda concluir por uma afirmativa necessária. Toda 
proposição seria o enunciado de um juízo através do qual um predicado 
é atribuído a determinado sujeito. As proposições podem ser classificas 
em universais ou particulares. Apresenta o silogismo, como uma forma 
de encadeamento que segue uma direção segura superando os impasses 
da simples dicotomia. No raciocínio do silogismo de determinadas coi-
sas afirmadas, segue-se inevitavelmente outra afirmativa. A conclusão 
resulta da colocação das premissas, não deixando margem a qualquer 
opção, impondo-se necessariamente. 

Segundo Aristóteles, os conhecimentos anteriores à demonstra-
ção seriam ou verdades indemonstráveis, os axiomas, ou definições no-
minais que explicitam o significado de determinados termos que são 
utilizados como teses. Os axiomas seriam comuns a todas as ciências e 
as definições diriam respeito a áreas particulares da investigação cien-
tífica. Mas não basta a ciência ser internamente coerente, ela precisa 
ser ciência sobre a realidade. As definições buscadas pelo conhecimento 
científico devem enunciar a constituição essencial dos seres, pressupon-
do um meticuloso levantamento dos seres em sua hierarquia e subdivi-
sões. Sobre os seres vivos, Aristóteles e estudiosos do Liceu realizaram 
um trabalho de classificação sistemática, baseada em observações das 
diferentes espécies com suas variações e, ao mesmo tempo, a sua base 
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comum, que compunha a estrutura do gênero. Para ele, a realidade está 
constituída de seus singulares, concretos e mutáveis. A partir desta rea-
lidade, do conhecimento empírico, é que a ciência deve estabelecer defi-
nições essenciais e atingir o universal. A repetição das observações dos 
casos particulares permitiria uma operação do intelecto do particular 
para o universal (indução). O universal surge, então, no intelecto sob a 
forma de conceito, mas este não reproduz a ideia transcendente ao mun-
do físico, ele está fundamentado na estrutura mesmo dos objetos que o 
sujeito conhece. Para Aristóteles, ser não é apenas o que já existe em ato, 
mas é também o que pode ser, a potência. A passagem da potência para 
o ato, ele denomina como movimento, que existe circunscrito à substân-
cia. Ele concebe o conjunto do universo físico, composto por elementos 
caracterizados por movimentos diversos (retilíneos, descontínuos, cir-
culares e contínuos). O mundo estaria constituído por uma sucessão de 
esferas, movimentando-se em função da esfera imediatamente superior, 
que atuariam como motores. Essa sucessão de motores terminaria num 
primeiro motor imóvel (o motor primeiro), que Aristóteles denomina 
Deus, que paira acima do universo, movendo-o como causa final.

A concepção de ser humano de Aristóteles fundamenta-se nas 
relações matéria/forma e potência/ato. Parte de uma noção biológica 
de espécies fixas e do universo físico constituído por uma hierarquia 
inalterável. Apresenta como objetivo da investigação ética a descoberta 
da causa verdadeira da existência humana, que ele atribui à busca do 
bem e da felicidade. Para compreendermos o caminho percorrido por 
ele, destacaremos suas obras: “A Política” e Ética a Nicômaco”. A felici-
dade, segundo Aristóteles, consiste na atividade conforme a excelência. 
Portanto, ela não representa um estado, ou um bem de cunho idealista 
platônico, mas uma atividade. É a somatória de ações que determina se 
um ser humano é um agente moral virtuoso ou não. É assim que se dá 
a constituição ética dos agentes morais. A felicidade é o objetivo final 
da vida humana, ela deve ser incluída entre as atividades desejáveis em 
si, sendo, portanto, autossuficiente. As atividades desejáveis em si são 
aquelas nas quais nada se busca além do exercício da própria atividade e 
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as ações de acordo com a excelência moral são dessa natureza. Para ele, 
a atividade conforme a mais alta forma de excelência é contemplativa e 
proveniente da melhor parte de nós, que é o intelecto. Segundo Aristó-
teles (1996, 310-311):

Se esta parte melhor é o intelecto (...) se ela mesma é divina 
ou somente a parte mais divina existente em nós, então sua 
atividade conforme à espécie de excelência que lhe é perti-
nente será a felicidade perfeita (...) esta atividade é contem-
plativa (...) supomos que a felicidade deve conter um elemen-
to de prazer, e que a atividade conforme à sabedoria filosófica 
é reconhecidamente a mais agradável das atividades confor-
mes à  excelência (...) a busca da sabedoria filosófica oferece 
prazeres de maior pureza e perenidade (...) o filósofo mesmo 
quando está só pode exercer a atividade da contemplação 
(...) ele é o mais autossuficiente dos homens (...) a atividade 
intelectual, que é contemplativa (...) será a felicidade com-
pleta para o homem, se lhe for agregada toda a duração de 
uma vida, pois nada que seja inerente à felicidade pode ser 
incompleto.

Para Aristóteles, o intelecto, mais que qualquer outra parte do ho-
mem, é o homem, portanto, a vida conforme o intelecto é a mais feliz. A 
alma é constituída de uma parte irracional e de outra dotada de razão. A 
razão pode, de certo modo, persuadir o elemento irracional. Ele discute 
uma teoria da ação humana estudando os atos humanos, destacando 
como a razão humana interfere e contribui para compor esses atos. Nes-
se sentido, estabelece a relação entre ética e política, compreendendo a 
política como desdobramento de uma ética, buscando a melhor forma 
de realização humana. Diferente de Platão, que discute a organização 
política tendo um modelo de estado como ideal a ser seguido, Aristóte-
les parte da observação dos estados que existem na realidade. Junto com 
os estudiosos que compunham o Liceu, ele analisou as constituições de 
158 cidades gregas. Concebia o Estado como a forma mais elaborada de 
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uma sociedade, que deveria ter por finalidade a felicidade dos homens 
livres. Entendia que o bem só é possível, tanto para um homem quanto 
para um Estado, por meio da virtude e da razão. Caberia, portanto, uma 
abordagem sistemática da política buscando a melhor forma de gover-
no. Segundo ele, a cidade é virtuosa não por obra do acaso, mas da ciên-
cia e da vontade. Ela só pode ser virtuosa se os próprios cidadãos que 
tomam parte no governo são virtuosos. Três coisas fazem os homens 
virtuosos: a natureza, os costumes e a razão. É preciso que haja acordo 
e harmonia entre essas três coisas. E estas precisam estar expressas nas 
formas de governo. Discutindo sobre as melhores formas de governo 
Aristóteles (2006, p.106) afirma:

Dissemos que existem três bons governos; o melhor é forço-
samente aquele que é administrado pelos melhores chefes. 
Tal é o Estado no qual se encontra um só indivíduo sobre a 
massa dos cidadãos, ou uma família inteira, ou mesmo um 
povo inteiro que seja dotado de uma virtude superior, uns 
sabendo obedecer, outros, mandar, com vista à maior soma 
de felicidade possível. 

Destaca ainda que a cidade requer lavradores, artesões, guerrei-
ros, padres, legisladores e juízes. Os cidadãos não devem exercer as artes 
mecânicas nem as profissões mercantis porque este gênero de vida tem 
qualquer coisa de vil, e é contrário à virtude. Para ser verdadeiro cida-
dão não é pertinente ser lavrador porque o descanso é necessário para 
fazer nascer a virtude em sua alma para executar os deveres civis. Os 
guerreiros e o grupo dos que deliberam sobre os interesses da cidade 
são as partes essenciais da mesma. Esses devem ter bens de raiz, porque 
a abastança dever ser o privilégio dos cidadãos. Os artesãos não devem 
ter direito de cidadania, nem as outras classes cujas funções sejam um 
obstáculo à virtude. As propriedades devem pertencer aos cidadãos, já 
que é necessário que os lavradores sejam escravos, bárbaros ou servos. 
Segundo Aristóteles (2006, 122-123): “é possível que todos os cidadãos 
tenham direito a tudo, mas apenas certas pessoas a determinados cargos 



29SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, FETICHISMO E LIBERDADE

(...) as partes essenciais da cidadania são as classes dos guerreiros e a dos 
cidadãos que têm o direito de deliberar”.

Afirma que a educação é elemento fundamental e deve ser minis-
trada em comum. Como Platão, apresenta regras rígidas e sugere bas-
tante controle sobre as disciplinas a serem ensinadas, preceitos sobre o 
casamento e até sobre a forma de alimentação. Acrescenta ainda que é 
necessário ter um corpo de cidadãos que exerça as funções sacerdotais 
(os padres), pois é por cidadãos que os deuses devem ser adorados, visto 
que é preciso render um culto aos deuses. Todos os elementos apresen-
tados compõem a vida feliz, que, como podemos observar, fundamen-
ta-se em uma concepção naturalizante, hierárquica e discriminatória. 
Componentes também presentes na filosofia de Platão. Em Aristóteles, 
a felicidade, objetivo da vida humana, só pode ser alcançada por deter-
minados grupos que detêm as condições de desenvolver a virtude, rela-
cionando objetividade e subjetividade por meio de uma ética que tem a 
política como um de seus essenciais desdobramentos.  

1.3- A contradição e a complexidade do ser humano na literatura 
Shakespeareana

Dando continuidade à nossa jornada de perseguir como tem sido 
analisada e vivenciada a relação sociedade e subjetividade no âmbito da 
civilização ocidental, depois de termos ido às suas origens (civilização 
grega), ingressamos nos umbrais da modernidade, que é a temática que 
nos interessa. Para isso, destacamos a literatura de Shakespeare, alguns 
filósofos expressivos da era moderna, o pensamento psicanalítico, a for-
mação do pensamento sociológico e a análise de Marx, que para nós se 
coloca como uma das mais ricas e abrangentes. Recorremos mais uma 
vez à literatura por entendermos que, juntamente com a filosofia e a 
ciência, traz uma grande contribuição para a discussão sobre o ser hu-
mano, suas percepções, suas lutas, sua inserção no mundo. Para isso, 
a obra de Shakespeare é sem dúvida uma grande referência. Desde a 
antiguidade grega o ser humano tem apresentado para si o desafio de 
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encarar o mundo responsabilizando-se por sua participação nele, refe-
rindo-se ou não a entidades superiores (deuses ou outras). Platão cla-
ramente nos atribui o livre arbítrio e Aristóteles nos atribui uma ética 
de responsabilização. Na literatura grega (tragédia) também inúmeras 
questões são postas para o ser humano em consequência de seu agir 
no mundo. Estas questões atravessam a idade média (centrada em uma 
visão teocêntrica de mundo) e vão cavar fundo no mundo moderno 
que se constitui por meio de muitas transformações no âmbito da for-
ma de organização econômica e político-social e na maneira de anali-
sar e representar esse mundo. Estamos diante das inúmeras mudanças 
provocadas pelas grandes navegações, desenvolvimento do comércio, 
decadência do feudalismo, revolução industrial, revolução francesa, re-
nascimento, iluminismo, origem e desenvolvimento do capitalismo. O 
mundo se abala, desmorona, se reconstrói, um mundo agora encarado 
como dos seres humanos, não criação puramente dos deuses. É nesse 
contexto que vamos nos deparar com a obra literária de Shakespeare, 
desenvolvendo com grande complexidade e riqueza inúmeras questões 
sobre o ser humano, sua relação com o mundo, em sua objetividade e 
subjetividade.

Shakespeare é um autor da Inglaterra do século XVI, sob o reina-
do de Elizabeth I. Vive o momento do absolutismo real e da transição 
que se prolonga da derrocada do feudalismo rumo à revolução indus-
trial e instauração da sociedade capitalista. Integrou o universo teatral 
de seu tempo, ligado a ele de todas as formas possíveis: como autor, ator, 
dono de companhia e dono de teatro. Sua obra literário-teatral é consi-
derada uma das mais importantes da história da civilização ocidental. 
Um dos fatores que chama atenção é a riqueza e solidez na estrutura 
de suas peças inerente à configuração dos indivíduos e grupos, assim 
como o quadro social no qual atuam seus personagens. Encontramos, 
compondo a sua obra, comédias, peças históricas e tragédias. E em to-
das elas nos deparamos com uma profunda seriedade e reflexão sobre 
a condição humana. São catalogadas em torno de 16 comédias, 9 peças 
históricas e 11 tragédias. Empreendemos aqui a análise de uma de suas 
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tragédias mais conhecida e discutida, “A tragédia de Hamlet, príncipe 
da Dinamarca”, escrita entre 1599 e 1600. 

Nessa obra, Shakespeare apresenta uma trama muito complexa, 
com um emaranhado de sentimentos, angústias, dúvidas e um qua-
dro político-social de disputas no seio de uma estrutura abalada pela 
contraposição entre um mundo anterior (medieval-feudal) firmemen-
te baseado na honra e na tradição, e um novo ethos impregnado pelo 
humanismo e a esfera do cortesão do século XVI, permeada pela mani-
pulação, ocultamento e inaltenticidade. O drama se desenrola a partir 
da exigência de vingança por parte do pai de Hamlet, que aparece para 
ele sob a forma de um espectro (fantasma) narrando-lhe que fora as-
sassinado pelo rei em exercício na Dinamarca (Cláudio, tio de Hamlet), 
que tinha desposado a rainha (Gertrudes, mãe de Hamlet). Essa visão é 
aterrorizadora para Hamlet que passa a viver em verdadeiro tormento. 
Para testar e procurar observar algum indício de expressão de culpa do 
rei, o príncipe Hamlet contrata um grupo de teatro para encenar uma 
peça no palácio apresentado o assassinato do monarca, como o espectro 
de seu pai havia lhe narrado. Depois da encenação, Hamlet fica mais 
convencido que seu tio Cláudio é culpado. A partir daí coloca para si 
inúmeras dúvidas, não apenas sobre a necessidade e a forma de vingar o 
seu pai, mas também sobre as condições das relações estabelecidas entre 
as pessoas e os grupos, o destino do reino da Dinamarca e a organização 
da vida social.

Ao receber a visita de dois amigos (Rosencrantz e Guildens-
tern), que tinham sido enviados pelo rei e pela rainha, para sondá-lo, 
pois estavam preocupados com o seu comportamento que conside-
ravam muito estranho, cheio de desconfiança e de questionamentos 
que eles consideravam insensatos, Hamlet percebe que eles tinham 
sido mandados e exige que eles confessem sem dissimulação. Eles 
confessam e Hamlet afirma que realmente andava muito descontente 
e irrequieto e assim se expressa diante dos amigos: (SHAKESPEARE, 
2015, p.97-98):
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ando com o espírito tão pesado que essa bela estrutura, a ter-
ra, me parece um estéril promontório; esse magnânimo dos-
sel, o ar-olhem-esse esplêndido e suspenso firmamento, esse 
majestoso teto com franjas de ouro flamejante, ah, isso para 
mim não passa de um fétido e pestilento agregado de vapo-
res. Que obra-prima o homem! Tão nobre em sua razão, tão 
infindo em faculdades, em forma e movimento quão rápido 
e admirável, na ação tão próximo dos anjos, na apreensão tão 
semelhante a um deus: a beleza do mundo, o paragão dos 
animais – mas que é isso para mim senão a quintessência do 
pó? O homem não me dá prazer – nem a mulher, embora os 
sorrisos de vocês pareçam dizer outra coisa.

Hamlet apresenta aqui a condição de ser humano com suas contradi-
ções incômodas: tão infindo em faculdades e nobre em sua razão e ao mes-
mo tempo tão frágil e pequeno como a quintessência do pó. O ser humano 
expresso por Shakespeare está diante de si desnudo e humano, demasiado 
humano; quanto mais busca a si e interroga sobre sua inserção no mundo, 
mais tem que encarar a complexidade e suas contradições. Viver é difícil e 
perigoso. Estar no mundo significa encarar dificuldades e perigos, que no 
contexto de uma nova era que se instaura (a modernidade), implica encarar 
grandes e novos desafios. Hamlet sabe que não poderá se furtar a isso. Sabe 
que o reinado de seu pai já terminou, inclusive de forma trágica com o seu 
assassinato. E a ele como seu herdeiro cabe adentrar a nova era com todas 
as incertezas que esta abriga. Seu pai representa o legado da tradição e da 
honra e exige que este seja mantido por meio da vingança de sua morte. 
Mas Hamlet não tem essa certeza e segurança de seu pai. Ele se interroga 
sobre o sentido da vingança, das consequências de realizá-la ou não. Inda-
ga-se sobre o sentido das relações estabelecidas em seu reino, as aparências 
dos sorrisos, os atos infames dissimulados, a natureza das relações estabe-
lecidas entre as pessoas e os grupos. Em mais em encontro forjado pelo rei 
e a rainha, desta vez com Ofélia (que Hamlet dizia amar), Hamlet realiza a 
seguinte reflexão (SHAKESPEARE, 2015, p.111):
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Ser ou não ser: eis a questão: Saber se é mais nobre na men-
te suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz ou tomar 
armas contra as vagas de aflições (...) à nossa angústia e aos 
mil assaltos naturais que a carne herdou: sim, eis uma con-
sumação que cumpre ardentemente ansiar. Morrer, dormir. 
Dormir, talvez sonhar – sim, aí está o entrave: Pois no sono 
da morte os sonhos que virão, depois de repudiado o vértice 
mortal, nos forçam a refletir. E é bem esse reparo que dá à 
calamidade uma vida tão longa.

Hamlet executa a vingança para além da vingança em si, pois se 
preocupa com a continuidade do reino que ele procura garantir na hora 
de sua morte, que foi engendrada dentre as relações e interesses, vingan-
do e sendo vingado. O rei, seu tio Cláudio, arma uma situação para se 
livrar dele, insuflando Laerte (o irmão de Ofélia) a se vingar de Hamlet, 
pois este havia matado seu pai (Pôlonio). Hamlet mata Polônio, sem 
saber quem ele estava matando, pois o atacou ao observar que havia 
alguém atrás da cortina observando seu encontro com Ófelia. Depois 
disso, Ófelia se desespera e se perde em tormentos, morrendo afogada 
ao cair em um rio. Laerte seu irmão, quer se vingar de Hamlet, pelo pai 
e pela irmã. O rei Cláudio arma toda uma trama para isso acontecer, 
mas nesta, a rainha acaba sendo envenenada, Hamlet obriga o rei a tam-
bém tomar veneno e morrer do mesmo modo e em uma luta entre ele 
e Laerte, os dois terminam morrendo. Antes de morrer Hamlet deixa 
instruções para a continuidade do reino, indicando que Fortimbrás, que 
acabara de chegar de uma guerra vitoriosa contra a Polônia, assumisse 
a direção do reino.

Shakespeare nos apresenta aqui a vida humana como tragédia e 
aprofunda muitos aspectos que observamos na tragédia grega. Segue na 
caminhada do humano em busca de si na relação com o mundo. En-
trelaçam-se os aspectos subjetivos e objetivos, a jornada do indivíduo, 
a ordem social, lutas, interesses e muito mais do que certezas, dúvidas, 
muitas questões. 
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1.4- Concepção de ser humano na filosofia moderna: Hobbes, Rous-
seau e Nietzsche

Distanciando-se das certezas divinas e mergulhando em dúvidas 
e questões, a humanidade, no âmbito da civilização ocidental, reconfi-
gura-se no mundo moderno. O surgimento de uma nova organização 
social e uma nova visão de mundo se dá por volta do século XVI. Ob-
serva-se o desenvolvimento das cidades, do comércio, das transações 
financeiras, o surgimento dos Estados nacionais (monarquias absolu-
tistas) e o desenvolvimento das ciências e das artes. Nova objetividade 
se instaura, juntamente com uma nova subjetividade. O Renascimento 
e o Iluminismo, dentro desse processo, são movimentos intelectuais 
que abrigam as novas ideias que procuram compreender e interpretar 
o novo momento. Surge uma nova visão de mundo, antropocêntrica, 
ou seja, tendo o ser humano como componente central. Ocorre uma 
significativa ruptura com uma visão teocêntrica de mundo, que predo-
minava até então. No seio da filosofia, o que tinha tido proeminência era 
o problema do ser. A partir da era moderna colocam-se em evidência 
as questões do conhecer e do sujeito do conhecimento. Efetua-se uma 
crescente racionalização da compreensão do mundo e da vida humana. 
O que caracteriza o pensamento moderno é o racionalismo, antropo-
centrismo, empirismo, uma contraposição ao legado da fé (teocentris-
mo) e a um saber contemplativo.

A grande questão que se colocava para o pensamento moderno 
era a de que, se há dois polos no processo do conhecimento – o su-
jeito cognoscente e o objeto a ser conhecido –, então quais seriam os 
critérios, as maneiras, os métodos que poderiam ser utilizados para se 
chegar ao conhecimento verdadeiro? Nos séculos XVI e XVII, respon-
dendo a essas questões vemos surgir três concepções fundamentais: o 
racionalismo, o empirismo e a síntese newtoniana. Uma das maiores 
expressões desse contexto é o racionalismo de Descartes (1973), que 
trazia o grande elemento dessa nova visão de mundo: a dúvida. Para 
ele, o ponto de partida do conhecimento verdadeiro da realidade seria 
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a dúvida metódica: a busca de uma verdade primeira que não possa ser 
posta em dúvida (“se duvido, penso, existo. Penso, logo existo”). Desta-
cava a valorização da razão, do entendimento, do intelecto e a existência 
de ideias inatas (resultantes da capacidade de pensar e verdadeiras). As 
ideias inatas seriam: deus, mundo, o próprio homem e seu corpo.

Outro expoente emblemático desse período é Francis Bacon 
(1988), com o seu empirismo. Segundo ele, o fundamental seria a expe-
riência sensível no processo do conhecimento, constituindo um saber 
instrumental que possibilitasse a dominação da natureza – “saber é po-
der”. Enquanto Descartes partia da dedução, para Bacon, indução seria 
o método mais adequado como método de descoberta, a partir da expe-
riência e da investigação. Desta forma, racionalismo e empirismo cons-
tituíram os fundamentos do saber filosófico-científico moderno. Mas 
ainda é preciso destacar a síntese realizada por Newton (1983), que ela-
bora, na física, a primeira teoria científica da ciência moderna – a teoria 
da gravitação universal. O sistema newtoniano abrange a totalidade de 
um determinado setor da realidade, constituindo uma síntese científica 
sobre a natureza do mundo físico, tendo como componentes: hipótese, 
experimentação e generalização. Ficou assim instituído o método cien-
tífico moderno a partir das bases do racionalismo e do empirismo.

Para mergulharmos nas águas turbulentas que carregam os seres 
humanos enfrentando as correntezas da modernidade ocidental, desta-
camos aqui, entre os séculos XVI e XIX, três importantes contribuições 
da filosofia moderna. Hobbes, Rousseau e Nietzsche. Hobbes viveu na 
Inglaterra do final do século XVI à segunda metade do século XVII. 
Foi secretário de Francis Bacon, mas sua filosofia não se limitou ao em-
pirismo de seu mestre. Dialogou de forma crítica com o racionalismo 
de Descartes e construiu seu pensamento entre a razão e a experiência. 
Para ele, era necessário partir da natureza e voltar a ela, realizando um 
caminho em que o real é reduzido a elementos simples que possibili-
tem compor uma dedução capaz de expressar as realidades concretas. 
Segundo ele, o sujeito do pensamento é corporal e o espírito é um mo-
vimento em partes do corpo orgânico. A mudança se constitui por meio 
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de corpos modificados e existir é existir no espaço como um corpo em 
movimento. Sua concepção de mundo e de ser humano está diretamen-
te ligada aos problemas vividos.

Para ele, a base da ação humana e da ação moral e política é o em-
penho ou esforço. Na Inglaterra de 1640 ele apresentou-se como defen-
sor da monarquia absolutista, defendendo enfaticamente o rei Carlos I. 
Afirmava que o rei é mais capaz que uma república e criticava duramen-
te a democracia. A sua concepção de ser humano tem como componen-
te fundamental o princípio de que todas substâncias são corpóreas. O 
ser humano é corpóreo e os corpos existem no espaço em movimento. 
O movimento interno animal é constituído pelo esforço inicial decor-
rente da solicitação ou provocação para se aproximar do que agrada ou 
se afastar do que desagrada, consistindo no prazer ou no desgosto. Para 
ele, a vida começa com o esforço inicial denominado de desejo, consti-
tuindo um conjunto de paixões, sendo a satisfação, a alegria, causadas 
pela posse de um objeto que favoreça o indivíduo. Como todos os seres 
humanos são dotados de força igual, onde a astúcia pode superar a força 
física e os dotes intelectuais também estão presentes em todos, cada um 
se torna inimigo do outro. Desta forma o estado natural do ser humano 
exige para sua própria conservação a instituição de um pacto estabe-
lecido para que a paz seja possível e a vida conservada. Assim, a razão 
cria o pacto social, a sociedade civil e o ser humano é submetido a uma 
ordem moral, não natural, uma ordem artificial. Hobbes (1983, p.5-6), 
assim se expressa:

Do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza (a arte 
mediante a qual deus fez e governa o mundo) é imitada pela 
arte dos homens também nisto: que lhe é possível fazer um 
animal artificial (...) a arte vai mais longe ainda, imitando 
aquela criatura racional a mais excelente obra da natureza, 
o homem. Porque pela arte e criado aquele grande Leviatã a 
que se chama estado, ou cidade, que não é senão um homem 
artificial, embora de maior estatura e força do que o homem 
natural, para cuja proteção e defesa foi projetado.  E no qual a 
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soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento ao 
corpo inteiro; os magistrados e outros funcionários judiciais 
ou executivos, juntas artificiais; a recompensa e o castigo são 
os nervos, que fazem o mesmo no corpo natural. A riqueza e 
a prosperidade de todos os membros individuais são a força; 
a segurança do povo é seu objetivo. (...) Por último, os pactos 
e convenções mediante os quais as partes deste corpo político 
foram criadas, reunidas e unificadas assemelham-se àquele 
fiat, ao façamos o homem proferidos por deus na criação. (...) 
Aquele que vai governar uma nação inteira deve ler, em si 
mesmo, não este ou aquele indivíduo em particular, mas o 
gênero humano.

Hobbes acredita que a melhor maneira de constituir esse grande 
organismo artificial (o Leviatã ou Estado) é a monarquia absolutista, 
tendo um monarca concentrando todos os poderes e garantindo a obe-
diência ao pacto social instituído. Assim se consegue evitar a guerra de 
todos contra todos, pois o homem é o lobo do homem. Ao soberano 
cabe distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, decretar a 
opção religiosa, instituindo no Estado um culto único e obrigatório. O 
pacto, a associação, a criação de relações artificiais são a forma de garan-
tir a liberdade e a vida. Segundo Hobbes (1983, p. 60-61):

Assinalo assim, em primeiro lugar, como tendência geral de 
todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder 
e mais poder, que cessa apenas com a morte. E a causa disso 
nem sempre é que se espere um prazer mais intenso do que 
aquele que já se alcançou, ou que cada um não possa conten-
tar-se com um poder moderado, mas o fato de não se poder 
garantir o poder e os meios para viver bem que atualmente se 
possuem sem adquirir mais ainda. (...) A competição pela ri-
queza, a honra, o mando e outros poderes leva à luta, à inimi-
zade e à guerra, porque o caminho seguido pelo competidor 
para realizar seu desejo consiste em matar, subjugar, suplan-
tar ou repelir o outro. (...) O medo da opressão predispõe os 
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homens para antecipar-se, procurando ajuda na associação, 
pois não há outra maneira de assegurar a vida e a liberdade.

Para ele, só pode haver três espécies de governo: monarquia, 
aristocracia e democracia, respectivamente representados por um só 
homem, alguns homens e uma assembleia de todos. A diferença entre 
essas três espécies, segundo ele, não reside na especificidade da forma 
de poder, mas na convivência, ou seja, na capacidade para garantir a paz 
e a segurança do povo. Nesse sentido ele acredita que a democracia é 
uma forma inadequada e perigosa e a forma mais adequada é a monar-
quia, onde o interesse pessoal é o mesmo que o interesse público. Outro 
aspecto importante que Hobbes discute, no tocante à necessidade de 
estabelecer um pacto e uma forma de governo, é a questão da liberdade 
humana, que para ele consiste na não existência de entraves ao se fazer 
aquilo que se tem vontade de fazer. Mas ao mesmo tempo ele estabelece 
a relação entre liberdade e medo e liberdade e necessidade. Segundo ele 
(1983, p.129-130):

O medo e a liberdade são compatíveis: como quando alguém 
atira seus bens ao mar com medo de fazer afundar seu barco, 
e apesar disso o faz por vontade própria, podendo recusar 
fazê-lo se quiser, tratando-se portanto da ação de alguém 
que é livre. (...) A liberdade e a necessidade são compatíveis 
(...) assim como todo desejo e inclinação, derivam de alguma 
causa, e essa de uma outra causa, numa cadeia continua (cujo 
primeiro elo está na mão de Deus, a primeira de todas as cau-
sas), elas derivam também da necessidade.

O que podemos observar é que, para Hobbes, o pacto social é 
um ato de liberdade que deriva da necessidade dos seres humanos de 
estabelecerem regras de convivência entre si que impeçam a guerra 
de todos contra todos, o que significa uma questão de sobrevivência. 
Nesse sentido, submeter-se ao absolutismo do monarca, cujo interes-
se é de todos, significa a relação entre liberdade e necessidade. A li-
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berdade dos súditos está, então, nas coisas reguladas pelo pacto que 
instituiu o soberano. Fica assim justificado o fortalecimento extremo 
da autoridade, o militarismo, o controle da religiosidade e de todas as 
formas de criação intelectual. Hobbes representa a defesa da monar-
quia absolutista e de uma certa concepção de ser humano no contexto 
histórico da Inglaterra do século XVII, onde fortes conflitos sociais, 
econômicos e políticos se desenrolam, incluindo uma disputa entre o 
poder do rei e do parlamento.

Neste contexto da modernidade, uma outra contribuição bastan-
te significativa foi a de Rousseau, desta vez, na França do século XVIII. 
Seu pensamento representa uma referência distinta do que se tinha até 
então. Enquanto muitos se deslumbravam com os parâmetros da civili-
zação moderna, Rousseau, ao contrário, partia de uma crítica contun-
dente a esses parâmetros. Ele afirmava que a civilização representava 
uma ruptura com a natureza do ser humano que era pura, solidária e 
destituída da capacidade de fazer mal aos outros. Para ele, em seu es-
tado natural, o ser humano é dotado do livre arbítrio e do sentido de 
perfeição. Quais seriam, então, as consequências do estado de civilidade 
e qual o elemento propulsor deste estado? Ele destacava que civilização 
significa um estado de artificialidade humana. Acrescentava ainda que 
as ciências e as artes tinham um papel significativo nesse processo de 
desnaturalização, não contribuindo muitas vezes para o desenvolvimen-
to do processo de humanização. Um grave componente apontado por 
ele é a desproporcional valorização do aspecto intelectual e racional. Ele 
chama a atenção para a importância do aspecto emocional, destacando 
que a civilização, baseando-se em uma cultura intelectual, degenera as 
exigências morais mais profundas da natureza humana. 

Ao contrário de Hobbes, que via no estado de natureza os seres 
humanos como inimigos uns dos outros (“o homem lobo do homem”), 
Rousseau vê os seres humanos no estado de natureza como solidários, 
parceiros e fonte de nobres sentimentos cultivados por uns em relação 
aos outros. E qual é, segundo Rousseau, um dos componentes funda-
mentais do estado de civilização e desnaturalização do ser humano? Ele 
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destaca que é a desigualdade que tem por elemento propulsor a pro-
priedade privada, fundadora da sociedade civil. Rousseau (1978, p. 259) 
afirma:

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, 
tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer “isto é” meu e 
encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. 
Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não 
pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as esta-
cas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: 
“Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis perdidos se 
esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não per-
tence a ninguém!” Grande é a possibilidade, porém, de que 
as coisas já então tivessem chegado ao ponto de não poder 
mais permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, 
despendendo de muitas ideias anteriores que só poderiam ter 
nascido sucessivamente, não se formou repentinamente no 
espírito humano.

Para Rousseau, a civilização desvia o ser humano da sua natureza 
estabelecendo a desigualdade social, sobrepondo o intelectual ao emo-
cional e criando o espírito de competição. Criou-se uma desigualdade 
moral e política que subverteu a ordem da natureza humana. Ele destaca 
(1978, p.235)

Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigualdade: 
uma que chamo de natural ou física, por ser estabelecida pela 
natureza e que consiste na diferença das idades, da saúde, 
das forças do corpo e das qualidades do espírito e da alma; 
a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou po-
lítica, porque depende de uma espécie de convenção e que é 
estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento 
dos homens (...) o momento em que, sucedendo o direito à 
violência, submeteu-se a natureza à lei (...) porque encadea-
mento de prodígios o forte pôde resolver-se a servir ao fraco, 
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e o povo a comprar uma tranquilidade imaginária pelo preço 
de uma felicidade real. 

De que forma, então, podemos construir um processo civiliza-
tório, que é inevitável, mas que corresponda às necessidades humanas 
sem desvirtuá-las de sua originalidade? Segundo Rousseau, estabele-
cendo um contrato social que institua uma ordem civil legítima e segu-
ra, tendo por base os homens como são e as leis como devem ser para 
corresponder às necessidades individuais e coletivas. Afirma ele que o 
ser humano nasce livre, mas devido à necessidade da ordem social, que 
é baseada em convenções, é preciso efetuar legitimamente a passagem 
da liberdade natural para a liberdade convencional. Para isso, é preciso 
encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os 
bens de cada associado com toda a força comum. O que resulta na alie-
nação total de cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade 
toda, pois cada um dando-se completamente, a condição é igual para 
todos. Sendo a condição igual para todos, ninguém vai se interessar em 
torná-la prejudicial para os demais. Cada um e todos colocam-se sob 
a direção da vontade geral, é ela que efetivamente governa e mesmo os 
dirigentes tem que se submeter a ela. Só a vontade geral pode dirigir 
as forças do estado de acordo com a finalidade do bem comum. E os 
maiores bens são a igualdade e a liberdade, sendo que esta última não 
pode subsistir sem a primeira. Para garantir a igualdade, o poder deve 
estar distanciado de qualquer violência e regido sob o domínio das leis. 
Quanto à riqueza, nenhum cidadão pode ser tão rico que possa comprar 
um outro, assim como nenhum cidadão pode ser pobre ao ponto de 
precisar vender-se.

Destaca Rousseau que o corpo político se divide em força e von-
tade: respectivamente, poder executivo e poder legislativo. O soberano 
é o povo enquanto exerce o poder legislativo. O Estado é o povo en-
quanto obedece a lei. O governo é o corpo de magistrados encarregados 
do poder executivo. As formas de governo variam segundo a porção de 
magistrados que compõem o executivo: um só magistrado, monarquia; 
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um agrupamento (aristocracia); todo o povo ou a maior parte do povo 
(democracia). Salienta que o governo democrático convém aos Estados 
pequenos, o aristocrático aos médios e a monárquico aos grandes. Rou-
sseau (1978, p.84-85) chama a atenção para as dificuldades de constitui-
ção de um governo democrático.

Tomando-se o termo no rigor da acepção, jamais existiu, ja-
mais existirá uma democracia verdadeira. É contra a ordem 
natural governar o grande número e ser o menor número go-
vernado. Não se pode imaginar que permaneça o povo conti-
nuamente em assembleia para ocupar-se dos negócios públi-
cos e compreende-se facilmente que não se poderia para isso 
estabelecer comissões sem mudar a forma de administração. 
(...) Além disso, quantas coisas difíceis de reunir, supõe esse 
governo! Em primeiro lugar, um estado muito pequeno, no 
qual seja fácil reunir o povo e onde cada cidadão possa sem 
esforço conhecer todos os demais, segundo, uma grande sim-
plicidade de costumes que evite a acumulação de questões e 
as discussões espinhosas; depois, bastante igualdade entre as 
classes e as fortunas.

Rousseau avança em relação à concepção absolutista de Hobbes e 
ao liberalismo de Locke, apresentando a concepção de democracia cen-
trada na soberania da vontade geral. Ele foi forte fonte de inspiração 
para a Revolução Francesa e a declaração dos direitos humanos. A revo-
lução ocorreu onze anos após a sua morte. Seu pensamento é um marco 
no âmbito da relação objetividade/subjetividade na modernidade. Um 
elemento de destaque é a relação de dependência que ele estabelece en-
tre igualdade e liberdade, afirmando que a liberdade não pode subsistir 
sem a primeira. Essa premissa é constantemente atacada por expoentes 
da ideologia burguesa que usam os mais variados artifícios para disso-
ciar esses dois componentes. No seio da sociedade capitalista, essa as-
sociação é sempre um grande problema. O próprio Rousseau se depara 
com sérios problemas ao procurar operá-la. Um grande limite inerente 
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à sua concepção é a supremacia da lei, do aparato legal como definidor 
do contrato social. Falta a seu contrato a base para garanti-lo: as con-
dições materiais de produção e a organização do mundo do trabalho. 
Sem elas as leis, as convenções, realizam-se como vontade idealizada, ou 
melhor, não se realizam, porque não têm como garantir concretamente 
os interesses e as necessidades da maioria, ou do povo. E o povo, em 
Rousseau, não se apresenta como na realidade, dividido em classes, em 
agrupamento diversos, com interesses diversos e divergentes. Se o povo 
se constitui como abstração, a vontade geral também resulta em algo 
abstrato. Consequentemente, a democracia de Rousseau converte-se em 
abstração e em não realização. Depois de nos prometer a democracia 
como governo de todos, ele nos diz que não é possível realizá-la. Essa é 
uma das expressões da formatação social capitalista burguesa: prometer 
o que efetivamente não pode ser cumprido. Igualdade, liberdade e fra-
ternidade são promessas não cumpridas na sociedade e pela sociedade, 
pelos indivíduos e para os indivíduos.

A modernidade traz estas e várias outras contradições em seu 
seio. Os princípios que regem a sociedade capitalista moderna portam 
contradições insolúveis: riqueza x miséria; individualismo x coletivida-
de; capital x trabalho; produção x circulação; competitividade x frater-
nidade; ética x não ética. É nesse contexto de contradições no âmbito da 
expansão e consolidação da modernidade capitalista que vemos cons-
tituir-se no século XIX várias interpretações e concepções filosófico-
científicas, em um momento de muita efervescência político-cultural. 
Destacaremos o surgimento da sociologia, a ciência da sociedade, o 
pensamento e a atuação de Marx e o pensamento de Nietzsche. Aborda-
remos também o surgimento da psicanálise no início do século XX. Não 
seguiremos uma ordem cronológica e iniciaremos pela concepção de 
Nietzsche de ser humano e de sociedade, recorrendo à questão da rela-
ção igualdade/liberdade, que já discutimos em Rousseau, e destacando 
a relação objetividade/subjetividade na modernidade.

Entendemos que em Nietzsche, o princípio fundamental na 
concepção de ser humano é exatamente o oposto do de Rousseau. En-
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quanto em Rousseau o princípio norteador é o da igualdade entre os 
seres humanos, em Nietzsche o princípio básico é o da desigualdade. 
Segundo ele, a civilização moderna representa o aprofundamento da 
decadência desencadeada no seio da civilização grega representada 
por Sócrates, que traz o racionalismo para o centro da interpretação 
do mundo e da vida humana. Afirma que a tragédia grega tinha al-
cançado a perfeição ao conciliar clareza e exuberância, harmonia e 
desordem, conciliando Apolo (o deus da clareza) e Dionísio (o deus da 
exuberância e da música). A filosofia socrática, segundo ele, inaugura 
a decadência da civilização ao romper a conciliação que a tragédia gre-
ga tinha realizado. Essa filosofia rompe também com a unidade entre 
pensamento e vida e ao invés de criar um pensamento ativo e afirma-
tivo, propõe-se a julgar a vida. Nietzsche recusa esse tipo de filosofia 
e afirma que ela gera um filósofo metafísico, submetendo a vida à va-
lores pretensamente superiores, regendo-a por eles e impondo a ela 
limites. Para ele a filosofia não deveria julgar a vida, mas interpretá-la, 
e o filósofo deveria ser crítico de todos os valores, não submetido à 
razão e ao homem teórico. A questão não é a de procurar o ideal de 
um conhecimento verdadeiro, mas interpretar e avaliar. Segundo ele, 
a filosofia moderna aprofunda o caminho iniciado por Sócrates, aban-
donando a sabedoria instintiva da arte trágica, faltando-lhe a visão 
mística, restando apensa o componente lógico-racional.

A partir desses elementos, Nietzsche apresenta uma concepção 
de ser humano que aponta um novo homem que tem uma existência 
pautada pelo eterno retorno, que significa a alternância entre a criação 
e destruição, alegria e sofrimento, o bem e o mal. Esse novo homem, 
situa-se além do próprio homem (o além homem, o super-homem) e 
pauta-se pela vontade de potência, que significa criar e avaliar. Situan-
do-se além do bem e do mal e dos produtos da decadência da cultura, 
a moral desse novo homem é uma moral oposta, uma “contra-moral”, 
distinta da moral, da compaixão e da piedade cristã e do princípio de 
igualdade do socialismo. Para Nietzsche, esses são valores inferiores, 
que devem ser substituídos pelo orgulho, risco e personalidade criado-
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ra. Isso implica uma perigosa travessia, mas que traz a grandeza da ca-
minhada. Ele afirma (1983, p.227-397):

O homem é uma corda, atada entre o animal e o além do 
homem – uma corda sobre um abismo. (...) O que é grande 
no homem, é que ele é uma ponte e não um fim. O que pode 
ser amado no homem, é que ele é um passar e um sucumbir 
(...) esse meu mundo dionisíaco do eternamente criar-se a si 
próprio, do eternamente destruir-se a si próprio, esse mundo 
secreto da dupla volúpia, esse meu “para além de bem e mal”, 
sem alvo, se na felicidade do círculo não está um alvo, sem 
vontade. (...) Esse mundo é a vontade de potência – e nada 
além disso!

Para Nietzsche, a civilização moderna tem vivido na ilusão, ha-
bitada por fantasias políticas e sociais, dentre as quais destaca a reli-
gião e o Estado, que se interligam e se amparam. O Estado procuran-
do amenizar os sofrimentos das pessoas diante de males inevitáveis e 
inelutáveis. A religião, por sua vez, assegurando um comportamento 
pacato, paciente e confiante da multidão. Afirma que a democracia 
moderna, com a soberania do povo, “é a forma histórica do declínio 
do estado” (1983, p. 115). Ele vê uma importância nesse declínio que 
poderia levar à superação do Estado, o que representaria um avanço, 
pois a prudência e o egoísmo dos homens são suas melhores qualida-
des. Sendo assim, estaríamos diante de um poder organizador mais 
adequado, entregando às sociedades privadas a gestão dos negócios 
do Estado. Ocorreria a supressão da oposição entre privado e público, 
estando a administração do público a cargo dos empresários privados. 
Nessa direção, Nietzsche, além da democracia, critica de forma con-
tundente também o socialismo, que ele afirma que constitui um des-
comunal fortalecimento do Estado e um aniquilamento do indivíduo. 
Para ele a nova moral ou contra-moral a ser edificada se opõe à toda 
a moral porque a moral que tem servido de guia não respeita e não 
coincide com a potência e hierarquia do mundo. Tanto o cristianis-
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mo, quanto o socialismo e outras concepções, tem rejeitado a vontade 
de potência dos dominantes e ensinado aos dominados o desprezo a 
essa vontade de potência, obstruindo a percepção de que a vontade 
de potência é o traço característico fundamental dos dominantes. Se 
não houvesse essa obstrução, se perceberia e aceitaria que a vontade 
de potência é uma prerrogativa do dominante e este não seria odiado 
nem desprezado por isso. Isto seria encarado como um traço de vida 
essencial. Assim Nietzsche (1983, p. 384) se expressa: 

A moral tratou os detentores do poder, os violentos, os se-
nhores em geral, como inimigos, contra os quais o homem 
comum tem de ser defendido. (...) Foi a moral, portanto, 
que ensinou mais profundamente a odiar e desprezar aquilo 
que é traço característico fundamental dos dominantes: sua 
vontade de potência. (...) Se o sofredor, o oprimido, perdes-
se a crença de ter um direito a seu desprezo pela vontade 
de potência (...) veria que ele está sob o mesmo chão que o 
opressor.

Vemos como Nietzsche justifica a desigualdade e hierarquia 
entre os seres humanos. O sustentáculo de sua concepção de ser hu-
mano é a desigualdade necessariamente existente entre eles, pois a 
vontade de potência (criação e avaliação) é prerrogativa dos que se 
constituem como dominantes. Estes são uma espécie mais forte de 
ser humano, ser superior, para além do bem e do mal, para além da-
queles valores que não podem negar sua origem na esfera do sofrer, 
do rebanho, da maioria. A filosofia de Nietzsche expressa, na se-
gunda metade do século XIX, o pavor e a rejeição pela possibilidade 
e também realidade da não hierarquização, não distinção. O pavor 
pelo cumprimento da promessa da revolução burguesa da instituição 
da igualdade. As rebeliões da classe trabalhadora, destacando-se a 
Comuna de Paris de 1871, muito contribuíram para espalhar esse 
temor. 
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1.5 - O ser psicanalítico de Freud

A discussão sobre objetividade e subjetividade no âmbito da mo-
dernidade tem uma referência muito forte no pensamento psicanalítico 
que surge com Freud no início do século XX. Há uma busca de outros 
parâmetros para realizar essa discussão, trazendo elementos novos para 
a compreensão do ser humano e sua inserção no mundo. Mas é também 
importante destacar que o acréscimo desses novos componentes se fun-
damentam em abordagens anteriores que reforçam princípios já bem 
difundidos e aceitos. Um elemento que chama bastante a atenção na 
abordagem de Freud acerca do ser humano e da sociedade é sua adesão 
à percepção da natureza humana como portadora de agressividade e 
de um instinto de destruição constituindo “o homem lobo do homem”. 
Essa percepção está na base da concepção de Freud e perpassa o desen-
volvimento de seu pensamento e o encadeamento das relações que ele 
estabelece. Freud (2010a, p. 76) afirma:

o ser humano não é uma criatura branda, à vida de amor, 
que no máximo pode se defender, quando atacado, mas sim 
que ele deve incluir, entre seus dotes instintuais, também um 
forte quinhão de agressividade. Em consequência disso, para 
ele o próximo não constitui apenas um possível colaborador 
e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer 
a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem re-
compensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra a sua 
vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo e 
matá-lo. O homem é lobo do homem; quem, depois de tudo 
o que aprendeu com a vida e a história, tem coragem de dis-
cutir essa frase?

Freud parte da premissa de Hobbes da natureza agressiva do ser 
humano, adotando-a como incontestável. A partir desse princípio é 
que ele vai discutir a relação indivíduo-sociedade e o papel da civili-
zação. Para ele, esse pendor à agressão, que sentimos em nós mesmos 
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e podemos observar nos demais é o fator que perturba a nossa relação 
com o próximo e obriga a civilização a realizar um grande esforço, en-
frentando complexos problemas. O maior obstáculo enfrentado pelo 
processo civilizatório é o pendor humano à agressão como original e 
autônomo. Mas por quais caminhos ele se manifesta? Segundo Freud, 
o ser humano identifica-se por um sentimento de si próprio, o Eu. 
Este Eu é unitário e distinto de tudo o mais. Mas o Eu se prolonga para 
dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente, de-
nominada Id. E o que na vida pretendem os seres humanos alcançar? 
Eles querem se tornar e permanecer felizes. São dois tipos de metas 
estabelecidas com essa finalidade: uma negativa, a ausência de dor e 
desprazer e uma positiva, a vivência de fortes prazeres. O que implica 
em um princípio, o princípio do prazer. Para Freud, é o programado 
princípio do prazer que estabelece a finalidade da vida. Mas esse pro-
grama se depara com o que é interior e pertencente ao eu e o que é 
exterior, oriundo de um mundo externo. Está aqui dado o primeiro 
passo para a instauração do princípio da realidade com o qual o Eu 
terá que conviver. Deparamos, no entanto, com a não possibilidade de 
realização do programa da felicidade. O que, então, nos é permitido? 
Segundo Freud (2010a, p.40-41):

O programa de ser feliz, que nos é imposto pelo princípio 
do prazer é irrealizável, mas nos é permitido, ou melhor, 
não somos capazes de abandonar os esforços para de algu-
ma maneira tornar menos distante a sua realização. Nisso há 
diferentes caminhos que podem ser tomados (...) a felicidade 
constitui um problema da economia libidinal do indivíduo 
(...) cada um tem que descobrir a sua maneira particular de 
ser feliz. Aquele predominantemente erótico dará prioridade 
às relações afetivas com outras pessoas; o narcisista, inclina-
do à autossuficiência, buscará as satisfações principais em 
seus eventos psíquicos internos; o homem de ação não larga-
rá o mundo externo, no qual pode testar sua força. 
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Freud destaca ainda que a relação entre o princípio do prazer e o 
princípio da realidade é pautada pela força instintiva humana que abri-
ga dois instintos fundamentais. O instinto de vida (Eros) e instinto de 
morte. O instinto de agressão é o derivado e representante maior do 
instinto de morte, que está ao lado de Eros e partilha com ele o domínio 
do mundo. É dai que se origina o papel da civilização; ela representa a 
luta entre Eros e a morte, instinto de vida e instinto de destruição. Esse 
é o conteúdo essencial da vida e a luta vital da espécie humana. A civili-
zação controla o perigoso prazer que tem o indivíduo de agredir e des-
truir. Para isso, procura desarmá-lo por meio de uma instância no seu 
interior que o vigia. Essa instância é o Super-Eu. A tensão que é gerada 
entre o Super-Eu e o Eu a ele submetido é denominada consciência de 
culpa, que se manifesta como necessidade de punição. O grande conflito 
que se instala é que há uma pressuposição de que o mal foi reconhecido 
como algo que precisa ser evitado. Ocorre que o mal frequentemente 
não é uma coisa nociva para o eu, ao contrário, é algo que lhe dá prazer. 
O que determina o bom e o mau é a interferência alheia. Existe aí uma 
relação direta entre renúncia ao instinto e sentimento de culpa. Este úl-
timo tem duas origens: o medo da autoridade e o medo diante do Super
-Eu. A formação do Super-Eu e o sentimento de culpa estão na gênese 
da consciência. A consciência manifesta-se pela disposição de sentir-se 
culpado. Segundo Freud (2010a, p.106-108),

o preço do progresso cultural é a perda da felicidade, pelo 
acréscimo do sentimento de culpa (...) o sentimento de culpa 
em suas fases posteriores coincide inteiramente com o medo 
ao Super-eu. (...) E por isso é fácil conceber que também a 
consciência de culpa produzida pela cultura não seja reco-
nhecida como tal, permaneça inconsciente ou venha à luz 
como um mal-estar, uma insatisfação para a qual se busca 
motivações.

Para Freud, contamos com duas tendências, a de felicidade indivi-
dual e a de união com outros seres humanos. Uma tem que lutar contra 
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a outra, no interior do indivíduo. Assim, a evolução individual e a cultu-
ral, precisam defrontar-se e disputar terreno. Nessa disputa ele afirma que 
uma forma de equilíbrio se apresenta como sublimação, que é o descola-
mento das metas dos instintos de forma que eles não possam ser atingi-
dos pela frustação a partir do mundo externo. Muitas vezes são usados os 
exemplos da arte e da ciência, como fonte de prazer a partir de trabalho 
psíquico e intelectual, mas Freud afirma que são exemplos fragilizados 
por não serem de aplicação geral, pois poucos tem acesso a essas expe-
riências. Ele reconhece o trabalho de uma maneira mais ampla, como 
uma forma muito mais consistente de sublimação e satisfação. Aponta-o 
como importante fonte de economia libidinal, deslocando importantes 
componentes libidinais, prendendo a pessoa à realidade e direcionando 
interesses vitais. Mas Freud não desenvolve essa discussão e ela acaba fi-
cando à margem na sua abordagem do processo civilizatório.

O que é enfatizando por Freud é o controle sobre o Id e sobre o 
Eu, gerando sentimento de culpa e um eterno mal-estar. A sempre gran-
de dificuldade de se conseguir o equilíbrio, com ou sem sublimação, 
entre os desejos instintivos como fonte de felicidade e a repressão dos 
mesmos, gerando desprazer. Aí está a fonte das neuroses que expressam 
satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados, esconden-
do um componente de sentimento de culpa inconsciente. Daí a relação 
estabelecida com o tabu, que subsiste em nós, em sua natureza psico-
lógica como um imperativo que tende a agir coercitivamente e rejeita 
qualquer motivação consciente. O tabu é algo reservado e exprime-se 
por proibições e restrições. Pode ser detectado como um dos compo-
nentes mais primitivos da constituição dos seres humanos, sendo mais 
antigo que os deuses e as religiões. Para a psicanálise de Freud, o tabu é 
a investigação da parcela inconsciente na vida psíquica individual. Exis-
te aqui uma linha de continuidade na psicologia dos povos. O horror 
ao incesto entre os denominados povos selvagens, constitui, segundo 
Freud, um traço peculiarmente infantil e uma concordância com a vida 
psíquica dos neuróticos. Afirma ele (2012, p.41):
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A psicanálise nos ensinou que a primeira escolha sexual do 
menino é a mãe e a irmã e também nos deu a conhecer as vias 
pelas quais ele se liberta, ao crescer, da atração do incesto. 
Já o neurótico representa para nós um quê de infantilismo 
psíquico, ele não conseguiu libertar-se das condições infantis 
da psicossexualidade ou reverteu elas (inibição no desenvol-
vimento e regressão). Em sua vida psíquica inconsciente, en-
tão, as fixações infantis incestuosas da libido tem ainda – ou 
novamente – um papel determinante.

Em Freud encontramos uma das mais profundas contraposições en-
tre o individual e o social. O caráter social e civilizatório apresenta-se como 
renúncia, sacrifício e um certo massacre do indivíduo. O que é justificado 
pela repressão do caráter destrutivo do ser humano, repercutindo em uma 
luta entre as forças civilizatórias e os instintos humanos. Ele define os ins-
tintos como fonte de energia que impele para determinada direção, opera 
como uma fonte constante e a pessoa não pode subtrair-se dele mediante a 
fuga. Destaca os instintos sexuais como uma fonte básica, resguardando as 
características de plasticidade, capacidade de mudar suas metas e a susceti-
bilidade à troca. Reprimir esses instintos não é tarefa fácil para a civilização 
e repercute em um forte mal-estar, ao ponto de muitos indivíduos reagirem 
adoecendo e desenvolvendo um comportamento associal, como no caso da 
neurose, por exemplo. Segundo Freud (2012, p.120):

Do ponto de vista da gênese, a natureza associal da neurose 
resulta de sua tendência original de escapar de uma realida-
de insatisfatória, rumo a um prazeroso mundo de fantasia. 
O mundo real, evitado pelo neurótico, é governado pela 
sociedade dos homens e pelas instituições que eles criaram 
conjuntamente; dar às costas à realidade é, ao mesmo tempo, 
retirar-se da comunidade humana.

Diante de tanta complexidade e inúmeras dificuldades, Freud 
afirma que a questão decisiva para a espécie humana é saber se e em que 
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medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazi-
das à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e destruição. 
Em uma carta escrita em resposta a Einstein em setembro de 1932, ele 
trabalha alguns elementos procurando desenvolver a questão proposta: 
Por que a guerra? Ele afirma que se sente muito inseguro para tratar 
do tema e que se considera um teórico alheio ao mundo, mas arrisca 
algumas considerações sobre o combate à inclinação dos seres humanos 
para a guerra. Segundo ele (2010c, p.431).

Inscreve-se na inata e irremediável desigualdade dos homens 
o fato de eles se repartirem em líderes e dependentes. Esses 
últimos são a grande maioria, necessitam de uma autoridade 
que tome decisões por eles, decisões que em geral eles aca-
tam incondicionalmente. Aqui talvez se possa acrescentar 
que deveria haver mais cuidado do que antes em educar uma 
camada superior de indivíduos de pensamento autônomo, 
refratário à intimidação e buscadores da verdade, aos quais 
caberia a direção das massas subordinadas. Não é preciso 
enfatizar que a extrapolação dos poderes do estado e a proi-
bição do pensamento pela igreja não são favoráveis à criação 
dessa camada. 

Toda a psicanálise de Freud, com sua sofisticação teórica e es-
tilística, desemboca no final das contas em uma concepção de ser hu-
mano com base na desigualdade, dominação, autoridade, superioridade 
de um grupo seleto. É impressionante como em uma longa caminhada 
percorrida pela civilização ocidental, da Grécia antiga à modernidade, 
pouquíssimas vezes nos afastamos desses fundamentos. Em Freud, o 
que nos intriga é que ele afirma que o grande problema é a dificuldade 
da sociedade inibir a tendência destrutiva do ser humano sem tolher a 
sua individualidade e para isso propõe uma ordem social que reproduz 
exatamente o que se procura combater, utilizando-se da repressão e da 
dominação. Isso nos leva a um eterno retorno: da dominação a domina-
ção; da violência a violência; da intimidação a intimidação. O incômo-
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do, segundo ele, está na ordem social, no mal-estar vivido na civilização 
e ele pauta a consciência pela irracionalidade e vai trabalhar apenas os 
sintomas e as repercussões disso no interior do indivíduo, enclausurado 
em sua subjetividade massacrada pela objetividade. Da janela de seu 
mundo interior, o vislumbre do mundo exterior é apavorante. A sensa-
ção é de impotência e de negação. Trabalhar o inconsciente e trazê-lo à 
consciência, é insuficiente. O ser psicanalítico de Freud nos provoca a 
dar mais passos na caminhada.

1.6 – Indivíduo e sociedade na sociologia: Durkheim e Weber

Uma grande contribuição à compreensão do ser humano e sua 
inserção no mundo é a análise científica da sociedade que surge como 
disciplina específica no século XIX: a sociologia. Desde o início da siste-
matização do pensamento no âmbito da civilização ocidental, contamos 
com abordagens à respeito da vida social, mas só com o advento da 
ciência moderna é que vamos contar com a existência de uma disciplina 
específica realizando uma análise científica da vida social. A sociolo-
gia é um fruto da modernidade, mais especificamente do conjunto de 
transformações advindas da revolução industrial, revolução francesa e 
iluminismo, culminando com a organização da estrutura societal ca-
pitalista. As questões da vida social passaram a exigir uma abordagem 
distinta de uma visão religiosa de mundo, teocêntrica e estática. A nova 
realidade exigia outro tipo de análise baseada na ciência e em uma visão 
antropocêntrica de mundo. É neste contexto que surge uma ciência da 
sociedade, partindo dos fundamentos do racionalismo de Descartes, do 
empirismo de Bacon e da física de Newton. 

Na segunda metade do século XVIII, a Europa vive a crise ter-
minal do sistema feudal e a crescente consolidação do Sistema Capita-
lista, trazendo como consequências: aumento da produtividade e divi-
são do trabalho, aumento da população urbana, desaparecimento das 
corporações e proletarização dos artesãos, precárias condições de vida 
do trabalhador, consolidação do poder econômico da burguesia e sua 
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supremacia política. Ocorria uma crescente racionalização da vida so-
cial e exigia-se a realização de um estudo científico da sociedade. Saint 
Simon, Le Play e Comte são autores que se laçam a esse desafio e cons-
troem as primeiras elaborações nessa direção. Todos eles objetivavam 
empreender uma análise científica da vida social, buscando o conhe-
cimento das leis que regiam os fatos sociais. Entendiam que isso seria 
fundamental para o estabelecimento de um estado de equilíbrio na nova 
sociedade. Mas só na segunda metade do século XIX, com Durkheim na 
França e Weber na Alemanha, a sociologia surge com uma delimitação 
mais precisa e elaborada de seu objeto e método científico.

Durkheim foi o primeiro pensador a demonstrar o objeto e o 
método da sociologia e a instituí-la como disciplina acadêmica. Para 
ele (1978), o objeto da sociologia são os fatos sociais que se consti-
tuem como maneiras de pensar, agir e sentir, que são gerais, exteriores 
e coercitivos, existindo independentes das suas manifestações indivi-
duais. Destaca que estes se distinguem dos fenômenos psíquicos, pois 
são exteriores às consciências individuais e distinguem-se também dos 
fenômenos orgânicos, pois são representações e ações. Afirma que a so-
ciedade não é o somatório das consciências individuais, mas um sistema 
formado pela associação dos indivíduos, devendo a sociologia ser defi-
nida como a ciência das instituições. Estas significam toda crença e todo 
comportamento instituído pela coletividade. Estabelece a analogia entre 
a sociedade e o organismo biológico, relacionando vida e estrutura, ór-
gão e função. Destaca ainda as especificidades das organizações sociais 
que devem ser situadas em suas configurações históricas.

Quanto ao método da sociologia, Durkheim (1978) afirma que 
a regra mais importante é tratar os fatos sociais como coisa. O que sig-
nifica se distanciar do objeto para melhor enxerga-lo e encará-lo como 
desconhecido. Coisa é tudo que o sujeito tem que sair de si para conhe-
cer. Essa regra tem seus desdobramentos: afastamento das prenoções e 
preconceitos, o agrupamento dos fatos segundo seus caracteres exterio-
res comuns e a apreensão dos fatos pelo aspecto em que se apresentam 
isolados de suas manifestações individuais. Segundo ele, é importante 
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também separar os fatos normais dos patológicos, utilizando como cri-
tério a generalidade ou não. O que é geral é normal e o que é excepcional 
é patológico. O que caracteriza o fato como normal é a generalidade e 
não o juízo de valor que se faz com relação a ele. Isso é importante para 
garantir o afastamento das prenoções e preconceitos. Enfatiza que é pre-
ciso explicar os fatos sociais distinguindo causa de função e começando 
pela causa para não confundirmos a função que o fato desempenha com 
as causas que o geraram. Os fatos sociais são explicados pelos fatos so-
ciais que lhes antecederam. O princípio fundamental é o da causalidade 
e o método é comparativo e de experimentação indireta. A um mesmo 
efeito corresponde sempre uma mesma causa. 

Durkheim (1989) destaca que a organização da vida social é man-
tida por meio da solidariedade social, que garante os vínculos de sociabi-
lidade. A fonte de solidariedade é segundo ele, a divisão do trabalho. Por 
meio dela o trabalho social é realizado e para que isso aconteça, o trabalho 
de um depende do trabalho de outros, o que cria vínculos de solidarieda-
de. Essa é a função mais importante da divisão do trabalho, que vai muito 
além de seu papel econômico. Afirma Durkheim (1989, p.76):

o mais saliente efeito da divisão do trabalho não é que ela au-
menta o rendimento das funções divididas, mas que as torna 
solidárias.  O seu papel (...) não é simplesmente embelezar 
ou melhorar as sociedades existentes, mas tornar possíveis 
sociedades que, sem elas, não existiriam (...) é possível que a 
utilidade econômica da divisão do trabalho tenha contribuí-
do (...) mas em todo o caso ultrapassa infinitamente a esfera 
dos interesses puramente econômicos, porque consiste no es-
tabelecimento de uma ordem social e moral sui generis. Indi-
víduos que sem isso seriam independentes, ligam-se uns aos 
outros; em vez de se desenvolverem separadamente, concer-
tam os seus esforços; são solidários e de uma solidariedade 
que não atua apenas nos curtos instantes em que os serviços 
se trocam, mas que se estendem bem para além disso. 



56 Angela Cristina Belém Mascarenhas

Para Durkheim, o que está na base da solidariedade é a morali-
dade, o conjunto de princípios que pauta o estabelecimento das regras e 
normas sociais. Quando esses princípios não estão solidamente estabe-
lecidos e a solidariedade social não se constitui firmemente, a sociedade 
entra em estado de desagregação social, que ela caracteriza como ano-
mia social. Ao receber a crítica de que a divisão do trabalho na socieda-
de, transforma o trabalhador em um apêndice da máquina e o desuma-
niza, Durkheim responde que essa consequência não ocorre por causa 
da divisão do trabalho em si, mas por causa do estado de desequilíbrio e 
falta de organização e regulamentação do sistema capitalista, que leva a 
um estado de anomia social. Destaca Durkheim (1991, p.167):

A divisão do trabalho pressupõe que o trabalhador, bem lon-
ge de permanecer curvado sobre sua tarefa, não perca de vis-
ta seus colaboradores, aja sobre eles e receba a sua influência. 
Não é portanto uma máquina que repete movimentos de que 
não apercebe a direção. (...) Ele sente que serve para algu-
ma coisa. (...) Por isso não é necessário que abarque porções 
muito vastas do horizonte social, basta que delas vislumbre o 
bastante para compreender que as suas ações têm uma finali-
dade para além de si mesmas. Deste modo, por mais especial 
e uniforme que possa ser a sua atividade, ela é a de um ser 
inteligente, porque tem um sentido, e ele sabe-o.

Durkheim vai chamar a atenção ainda para um aspecto que ele con-
sidera muito importante que é o do papel do Estado como órgão por exce-
lência de disciplina moral. Segundo ele, o Estado não é simples expectador 
da vida social, como querem os economistas liberais, nem simples peça da 
máquina econômica. Ele tem a função de organizar, moralizar a sociedade, 
indo além de funções políticas e econômicas. Quanto às formas de governo, 
afirma que o que as distingue não é o número e a composição dos gover-
nantes, mas o tipo de relação que se estabelece entre a consciência governa-
mental e o restante da sociedade. Para ele (1983, p.77):
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Quanto mais se torna estreita a comunicação entre a cons-
ciência governamental e o resto da sociedade, quanto mais 
essa consciência se estende e compreende coisas, tanto mais 
a sociedade tem caráter democrático. A noção de democracia 
vem a ser, pois, definida pela extensão máxima dessa cons-
ciência e, por isso mesmo, decide dessa comunicação.

A análise sociológica de Durkheim, por meio de suas bases cien-
tíficas, apresenta uma concepção de ser humano que não se remete ao 
princípio de uma natureza humana pré-estabelecida. O ser humano 
não é nem naturalmente bom, sendo desnaturado pela sociedade, nem 
é naturalmente agressivo e lobo do outro ser humano. A abordagem 
sociológica escapa a esses determinismos. O ser humano se constitui na 
relação indivíduo/sociedade, como ser social. A sociologia representa 
um passo decisivo na caminhada dirigida à uma abordagem científica 
da vida humana. Agora não só a natureza, o universo, mas também o 
próprio ser humano é objeto da ciência no tocante à composição de 
sua relação com o mundo e com os outros seres humanos. No campo 
da ciência moderna, essa abordagem se dá de maneira especializada. 
Os objetos se fragmentam, chegando em certas situações até quase se 
perderem. A abordagem da vida humana submete-se a inúmeras es-
pecializações. No tocante à vida em sociedade, a fragmentação abarca, 
dentre outras, a sociologia abrigando o aspecto social, a antropologia, o 
cultural, a economia, o aspecto econômico e a ciência política, o aspecto 
político. Essa fragmentação muitas vezes fragiliza as abordagens, reali-
zando dissociações comprometedoras e hipertrofiando um objeto em 
certa medida esvaziado.

No caso da sociologia, a separação do aspecto social dos outros 
aspectos (político, econômico e cultural) traz certos comprometimentos. 
Ainda assim, não se pode negar o avanço que ela representa no tocante a 
uma abordagem científica da vida social e uma ruptura com componen-
tes da visão de mundo religiosa e do senso comum. Durkheim faz isso 
ao abordar cientificamente questões como a moral, o suicídio, a divisão 



58 Angela Cristina Belém Mascarenhas

do trabalho, a religião, dentre outras. Vale salientar também a distinção 
de sua concepção com relação às abordagens filosóficas anteriores. Dife-
rente de Hobbes, Rousseau e Nietzsche, não há em Durkheim uma con-
traposição entre indivíduo e sociedade. Nem há também um mal-estar 
instalado nessa relação, como em Freud. Para Durkheim, a sociedade 
é produto da associação dos indivíduos e os indivíduos se constituem 
enquanto tal por meio dessa associação. Estabelece-se aí a relação pro-
funda e profícua entre objetividade e subjetividade, eu e o outro. Uma 
relação que se alimenta reciprocamente, potencializando ambas as par-
tes. Uma não se constitui em prejuízo da outra. O outro não é o meu 
inimigo, ele é a minha referência, a minha mão estendida para o mundo, 
sem a qual eu não me encontro. Segundo Durkheim, somos resultado 
da relação entre o eu e o me, eu e o outro. E é essa relação que nos per-
mite ser e viver. Para ele, a sociedade é parte essencial em nós e parte 
edificante porque contribui decisivamente com a nossa construção. 

Na abordagem durkheimiana, as insatisfações, os problemas com 
os quais nos deparamos, fazem parte de nossa construção no mundo. 
Com relação a estrutura societal capitalista, por exemplo, ele vai afirmar 
que o problema é a fragilidade moral dessa sociedade, que surgiu de um 
momento profundo de transformações e não conseguiu até o momento 
(no caso, ele estava falando do século XIX) regulamentar os novos prin-
cípios morais que deveriam norteá-la. Para ele, os problemas morais 
(de princípios norteadores da conduta humana) são mais graves do que 
os econômicos e políticos. Por isso ele apresenta como alternativa uma 
regulamentação da conduta, como algo muito mais eficiente do que 
mudanças econômicas e políticas. Cabe chamar a atenção para a ênfase 
que Durkheim dá ao aspecto da moralidade, não estabelecendo relações 
mais substantivas com os aspectos econômico e político. Isso fragiliza a 
sua análise, o que em parte se dá pela separação do aspecto social dos 
demais, e em parte, em função de uma concepção que vê como alterna-
tiva a conciliação de antagonismos, como entre capital e trabalho. 

Nesse contexto de formação do pensamento sociológico, temos 
como outra grande referência Max Weber, na Alemanha. Para Weber 
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(1992), o objeto da sociologia é a ação social, definida como ação huma-
na dotada de sentido, abrigando um significado e tendo o outro como 
referência. O ser humano, para Weber, é um sujeito social que atribui 
significado às suas ações, orientando-se pelas ações de outras pessoas. 
Ele divide a ação social em quatro tipos: racional com relação a fins, 
racional com relação a valores, afetiva e tradicional. A racionalidade 
ou não é fundamental na caracterização da ação e é definida como o 
estabelecimento de meios para o alcance de determinados fins. O mé-
todo sociológico, para Weber, é o da construção do tipo ideal. Segundo 
ele (1992), o pesquisador não consegue apreender todos os aspectos da 
realidade que é infinita, então, ele constrói o método para guiá-lo. Ele 
primeiramente observa a realidade e destaca aspectos relevantes que 
são importantes para a sua compreensão. Estes aspectos constituem as 
ideias de valor. Em seguida, o pesquisador estabelece as relações entre 
essas ideias de valor, por meio de interconexões causais. A partir daí, 
elabora uma construção teórica acerca da realidade, que é o tipo puro 
ideal, representando a apreensão que o pesquisador fez dessa realidade, 
por meio da construção de relações suficientemente motivadas e objeti-
vamente possíveis. Weber destaca que o tipo ideal não é uma hipótese, 
mas o caminho para a elaboração de hipóteses, não é um fim, mas um 
meio. É fundamental o procedimento de comparação entre o tipo ideal 
e os fatos. Acrescenta que é necessário estabelecer a distinção entre juízo 
de fato e juízo de valor. Afirma que não é possível o pesquisador se des-
pir completamente de seus preconceitos e prenoções, mas a objetividade 
do conhecimento pode ser garantida pela análise científica dos juízos 
de valor.

Quanto à concepção de sociedade, Weber (1992) afirma que o 
que mantém a organização da vida social é a dominação, que significa 
a probabilidade de garantir obediência a uma determinada ordem. Se-
gundo ele, são três os tipos de dominação: a tradicional, a carismática 
e a burocrática ou legal. Esta última, Weber caracteriza como a domi-
nação em que a obediência se dá não em relação a uma pessoa, mas a 
uma lei ou regulamento. Ocorre sem a influência de motivos pessoais e 
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de sentimentos, de maneira estritamente formal, segundo regras racio-
nais. Ele exemplifica com a estrutura do Estado e com a organização da 
empresa capitalista. Já a dominação tradicional existe baseada na cren-
ça na santidade das ordenações e dos poderes senhoriais. Exemplifica 
com a dominação patriarcal. A dominação carismática, por sua vez, é 
caracterizada como aquela garantida pela devoção afetiva ao senhor e 
aos seus dotes sobrenaturais (carisma), sejam eles mágicos, revelações, 
heroísmo, poder intelectual ou de oratória. O extra-cotidiano e o arre-
batamento são a fonte de devoção pessoal. Os exemplos destacados são: 
o profeta, o herói guerreiro e o grande demagogo. Weber alerta para o 
fato de que ele apresenta esses tipos como tipos puros ideais, advertindo 
que na realidade concreta eles existem muitas vezes misturados e rela-
cionados entre si. 

Nos chama atenção em Max Weber as diferenças que ele estabe-
lece entre ciência e política. Ele afirma que o exercício das atividades 
políticas e das científicas exigem elementos bastante distintos. A política 
exige paixão e a ciência o domínio das coisas pelo cálculo. Portanto, 
cada uma exige uma vocação distinta e uma postura distinta. A postura 
do homem de ciência deve ser diferente da do homem político, que é 
um homem de ação. Se isso não ocorrer, há um desvirtuamento das 
duas esferas: a da política e a da ciência. Destaca Weber (1979, p.172):

Tomar uma posição política prática é uma coisa, e analisar as 
estruturas políticas e as posições partidárias é outra. (...) Se, 
por exemplo, estivermos discutindo “democracia”, examina-
remos suas várias formas, analisaremos os modos pelos quais 
funcionam, determinaremos que resultados tem uma forma 
para as condições de vida em comparação com a outra.

 
Com relação à esfera da política, Weber destaca o papel do es-

tado e afirma que como as instituições políticas que o precederam, o 
Estado é uma relação de homens dominando homens. Dominação que 
é mantida pela obediência, determinada pelos mais variados interesses. 
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O Estado é considerado como a fonte do “direito” de usar a violência e a 
política constitui-se como a participação no poder ou a luta para influir 
na distribuição de poder, seja entre Estados ou entre grupos dentro de 
um Estado. Segundo ele (1979, p.98): 

Em última análise, só podemos definir o estado moderno so-
ciologicamente em termos dos meios específicos peculiares 
a ele, como peculiares à toda associação política, ou seja, o 
uso da força física. (...) E claro que a força não é, certamente, 
o meio normal, nem o único, do estado (...) mas um meio 
específico do estado. 

Weber afirma que existem dois modos de fazer da política uma 
vocação: viver para a política ou viver da política. Quem faz da política 
uma fonte de renda permanente vive da política. O que significa em 
uma ordem sob domínio da propriedade privada que só pode viver para 
a política aquele que é rico ou tem uma posição pessoal na vida que lhe 
proporcione uma renda suficiente. Mas os modos de fazer política estão 
submetidos ao meio específico de legitimar a política que é a legitima-
ção da violência como tal. Nas associações humanas é isso que deter-
mina a peculiaridade de todos os problemas éticos da política. Destaca 
Weber (1979, p.149, 150): 

Quem contrata meios violentos para qualquer fim – e todo 
político o faz – fica exposto às suas consequências específicas. 
Isto é especialmente válido para o cruzado, religioso e revo-
lucionário igualmente (...) nas condições da moderna luta de 
classe, os prêmios internos consistem na satisfação do ódio e 
do anseio de vingança. (...) Depois de ascenderem ao poder, 
os seguidores de um cruzado habitualmente degeneram mui-
to facilmente numa camada comum de saqueadores. Quem 
deseja dedicar-se à política, e especialmente à política como 
vocação, tem de compreender esses paradoxos éticos.
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Para Weber, um homem com vocação para a política tem que 
ter certeza de não desmoronar quando o mundo do seu ponto de vista 
for mesquinho e estúpido para o que ele quer lhe oferecer. Ele tem que 
manter um equilíbrio entre uma ética de responsabilidade e uma ética 
de fins últimos e conseguir dizer: “apesar de tudo”! Já a ciência como 
vocação exige outros elementos. Segundo Weber (1979), a ciência sig-
nifica um processo de intelectualização submetido a um progresso infi-
nito. Toda realização científica suscita novas perguntas e pede para ser 
ultrapassada e superada. Quem se dedica à ciência tem que se resignar 
a isso. O cientista trabalha com a esperança de que outros avançarão no 
tocante às suas realizações. Destaca ainda que a racionalização intelec-
tualista criada pela ciência não indica um conhecimento maior e geral 
das condições sob as quais vivemos. Então, o que significa? Responde 
Weber (1979, p.165):

Significa mais alguma coisa, ou seja, o conhecimento ou 
crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhe-
cimento a qualquer momento. Significa principalmente, por-
tanto, que não há forças misteriosas incalculáveis, mas que 
podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. 
Isso significa que o mundo foi desencantado. Já não precisa-
mos recorrer aos meios mágicos para dominar ou implorar 
aos espíritos, como fazia o selvagem, para quem esses po-
deres misteriosos existiam. Os meios técnicos e os cálculos 
realizam o serviço. Isto, acima de tudo, é o que significa a 
intelectualização.

Dentro de sua caracterização e de seus limites, para Weber a ciên-
cia contribui com a tecnologia do controle da vida, calculando os ob-
jetos externos bem como as atividades do homem. Contribui também 
com métodos de pensamento e com a clareza, ajudando o indivíduo a 
prestar a si mesmo contas do significado último de sua própria conduta. 
Tanto na discussão sobre o significado da política quanto no da ciên-
cia, Weber nos apresenta limites da condição humana, assim como sua 



63SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, FETICHISMO E LIBERDADE

potencialidade. Estabelece a relação sociedade/subjetividade por meio 
da atribuição de significado dado pelo sujeito na ação que estabelece 
tendo o outro como referência. É muito cuidadoso procurando evitar 
uma otimização idealizada da racionalização da vida, das possibilidades 
de mudança por meio de revoluções político-econômicas e realiza uma 
análise sociológica aprofundada das religiões, apreendidas com objeti-
vidade científica. Mas é nesses mesmos cuidados que podemos observar 
certas desconexões. 

Ao separar ciência e política oferece como alternativa a análise 
científica dos juízos de valor. Essa é a garantia da objetividade científica. 
Mas se formos estabelecer as interconexões causais que ele mesmo pres-
creve em seu método, observamos que na realidade os vários aspectos 
estão conectados e a objetividade só pode ser garantida estabelecendo 
a relação entre ciência e política, realizando também uma análise das 
condições políticas, econômicas e sociais da ciência. A ciência também 
é política, ela não é neutra e sua objetividade é estabelecida exatamente 
no tipo de relação vivenciada com a política. Outro elemento que po-
demos destacar é a sua concepção de organização social como forma de 
dominação. Com a inevitabilidade da relação sociedade e dominação e 
política e dominação, fica impensável e irrealizável vida social e subje-
tividade sem dominação, sem obediência a um mandato. Só resta obe-
diência à lei, submissão ao patriarca e submissão ao líder carismático. 
Vivencia-se política com violência, revolução com violência e religião 
com violência. Neste encadeamento, agrega-se o pensamento racional 
e científico como desencantamento do mundo. O mundo weberiano é 
cuidadosamente desencantado.

1.7- A concepção de ser humano e sociedade em Marx 

Marx é considerado um dos clássicos da sociologia, mas ele não 
é sociólogo e tem uma abordagem que recusa a análise da vida social 
separando os aspectos sociais dos econômicos, políticos e culturais. Ele 
também é um autor do século XIX, mas não integra a especialização 
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empreendida pela ciência moderna, que resultou na criação da sociolo-
gia como a ciência da sociedade. Marx foi adotado pela sociologia, à sua 
revelia, certamente por apresentar uma das análises mais fecundas sobre 
a vida social, mas a sua abordagem vai muito além de uma ciência da so-
ciedade. Ele empreende uma análise filosófica e científica acerca do ser 
humano e a sua inserção no mundo. Ao fazer isso, estabelece a relação 
entre filosofia e ciência e entre a análise da natureza, do universo e do 
ser humano. Para ele toda ciência é humana e histórica e está relaciona-
da intimamente à filosofia. A filosofia interroga sobre os conhecimentos 
da realidade e a nossa capacidade de conhecer, o que é fundamental 
para a delimitação do objeto e do processo investigativo científico. Marx 
demonstra isso apresentando sua reflexão científica de mãos dadas com 
a reflexão filosófica. 

Para Marx (1983), a sociedade é produto da ação recíproca dos seres 
humanos e constitui-se como uma estrutura composta por uma infraes-
trutura e uma superestrutura. A primeira é a base econômico-material da 
sociedade e abriga as forças produtivas (instrumentos utilizados na produ-
ção mais a força de trabalho humana) e as relações de produção (relações 
estabelecidas no processo de produção). A superestrutura abrange os com-
ponentes não materiais, os elementos culturais, jurídicos, ideológicos e ou-
tros. Segundo ele, a superestrutura se constitui a partir da delimitação da 
infraestrutura, da base econômica. Afirma Marx (1983, p.25):

A transformação da base econômica altera, mais ou menos 
rapidamente toda a imensa superestrutura. Ao considerar 
tais alterações é necessário sempre distinguir entre a altera-
ção material que se pode comprovar de maneira cientifica-
mente rigorosa das condições econômicas de produção, e as 
formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, 
em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens to-
mam a consciência deste conflito, levando-o às suas últimas 
consequências. Assim como não se julga um indivíduo pela 
ideia que ele faz de si próprio, não se poderá julgar uma tal 
época de transformação pela mesma consciência de si, é pre-
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ciso, pelo contrário, explicar esta consciência pelas contradi-
ções da vida material, pelo conflito que existe entre as forças 
produtivas sociais e as relações de produção.

Para Marx, cada estrutura social é organizada em sua base por 
um modo de produção. Nesse modo de produção são definidas relações 
sociais que vão caracterizá-lo, como por exemplo: escravista, baseando 
em relações de escravidão, feudal, composto por relações de servidão 
e capitalista, baseando em relações de assalariamento. Em todas essas 
formatações sociais estabelece-se a relação entre a base econômica e a 
superestrutura. A concepção de sociedade de Marx é fundamentada 
nos princípios do materialismo-histórico-dialético. Parte da premissa 
de que não é a consciência dos seres humanos que determina o seu ser 
social, mas é o seu ser social que delimita a sua consciência. Acrescenta 
que a sociedade é um produto histórico, concebendo a história como um 
desenvolvimento processual. Esse processo é contraditório. A realidade 
é contraditória e muda a partir das contradições que ela mesma abarca. 
A realidade nega a si mesma a partir de suas contradições, gerando uma 
nova realidade. Para ele, a realidade social se constitui dialeticamen-
te. São os princípios da contradição e da mudança que vão explicar a 
dinâmica da vida social. Além disso, Marx (1983) lida com o princí-
pio da totalidade. Os aspectos da realidade estão inter-relacionadas e 
não existe realidade simples. Todo fato que for tomado para análise é 
complexo porque o real é a síntese de múltiplas determinações. Como 
consequência, toda parte da realidade que for tomada como objeto de 
compreensão e explicação deve ser analisada como parte de um todo. 

Marx (1990), salienta que no âmbito das contradições da realida-
de social temos a construção histórica dos conflitos estabelecidos entre 
as classes sociais, que são agrupamentos que se constituem pela forma 
como estão inseridos na base material de produção e a partir daí se esta-
belece uma visão de mundo, um arcabouço cultural e um modo de vida. 
Como os agrupamentos são inseridos de forma diferenciada e desigual, 
as relações estabelecidas são contraditórias, antagônicas e, portanto, 
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conflituosas. Desta forma, para Marx, o impulsionador de mudanças 
da vida social, tem sido a luta de classes como um movimento social e 
político a partir da base material constituída. Na análise da sociedade 
capitalista, Marx enfatiza a contradição que se estabelece entre capital 
e trabalho e os conflitos de classes advindos daí. Destaca que no desen-
volvimento histórico que se processa, as contradições inerentes à socie-
dade capitalista, inserindo-se a luta de classes, levam à negação dessa 
realidade social, pois esta é contraditória e abriga a sua própria negação. 
Negação esta que desenvolverá uma nova realidade social. 

Um elemento importante a ser destacado é que Marx, diferente 
de vários outros pensadores da modernidade, refuta a tese da neutrali-
dade da ciência. Para ele, a ciência é produto das relações sociais e como 
um componente superestrutural relaciona-se com a base material e a 
forma de organização da sociedade. Portanto, no âmbito da sociedade 
moderna, a objetividade da ciência só pode ser garantida estabelecen-
do-se a relação entre ciência, ideologia e classes sociais. Destaca que a 
ideologia resguarda um componente de visão de mundo da classe domi-
nante apresentada como se fosse a visão de mundo de toda a sociedade. 
O que para Marx (2007) implica a apresentação de justificativas para o 
domínio de uma determinada classe. Desta forma, a objetividade cien-
tífica só pode ser garantida se essas relações forem explicitadas. Assim, 
poderemos avaliar como as teorias científicas se aproximam mais ou 
menos da verdade. Em Marx, filosofia e ciência estão vinculadas aos 
outros aspectos da realidade e não basta interpretar o mundo, é fun-
damental contribuir para transformá-lo. Sua concepção de sociedade 
e de ser humano assenta-se no conceito de práxis, que ele define como 
ação transformadora consciente. O ser humano para Marx é o sujeito da 
práxis, que se expressa por meio do trabalho, que é atividade produtora, 
criadora. Na realização de trabalho o ser humano se relaciona com a 
natureza e com outros seres humanos, transformando o mundo que o 
cerca e a si mesmo. O trabalho é o elemento essencial de constituição da 
sociabilidade humana. Segundo Marx (1993, p. 67-68):
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o homem é uma parte da natureza (...) mas a vida produtiva 
é a vida genérica. É a vida que gera vida. No modo de ativi-
dade vital reside todo o caráter de uma espécie, o seu caráter 
genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico 
do homem. (...) A atividade vital consciente diferencia ime-
diatamente o homem da atividade vital animal. (...) O objeto 
do trabalho é, portanto, a objetivação da vida genérica do 
homem, na medida em que ele se duplica não só intelectual-
mente, como na consciência, mas também operativamente, 
realmente, e intui-se por isso num mundo criado por ele.

Marx é um pensador da modernidade, mas distingue-se por se 
contrapor a várias de suas tendências. Não se enquadra no campo das 
especializações da ciência moderna, mantendo o princípio da totalida-
de e de uma abordagem da realidade que relaciona seus vários aspec-
tos, não delimitando um campo cientifico específico. Mantém a relação 
filosofia, ciência, alimentando reciprocamente os dois campos do co-
nhecimento. Não prioriza uma epistemologia, nem abre mão de uma 
ontologia. Relaciona objetividade e subjetividade sem hierarquização, 
não recaindo nem no subjetivismo, nem em um determinismo. Uma de 
suas sínteses nessa direção é a afirmação que os seres humanos fazem 
história, mas não simplesmente de acordo com a sua vontade, mas a 
partir das condições dadas pela história. Grandes exemplos dessa sua 
concepção são suas análises de conjuntura, a análise dos fatos signifi-
cativos de seu momento histórico, como os grandes conflitos abrigados 
pelos países europeus (as várias revoltas da classe trabalhadora, a Co-
muna de Paris e outras).

Vale destacar que a concepção de ser humano e sociedade de 
Marx não parte de uma contraposição entre indivíduo e sociedade. Para 
ele (1993), os seres humanos são essencialmente sociais e só podem se 
realizar individualmente no seio de seu processo de socialização. Só em 
sociedade o ser humano pode se realizar como indivíduo. O seu proces-
so de individuação é inerente à vida social. Dependendo da forma como 
se organiza a vida social e da maneira como são estabelecidas as relações 
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entre as pessoas, é que teremos mais humanização ou desumanização, 
realização ou frustação, satisfação ou tortura, sofrimento. Por isso ele 
fez uma análise crítica minuciosa e profunda da forma de organização 
da sociedade moderna, a organização capitalista, e demonstra que esta 
não favorece o desenvolvimento do processo de humanização, pois está 
estruturada a partir do princípio da exploração do ser humano pelo ser 
humano. Esta sociedade constitui-se por meio do trabalho alienado, que 
não representa realização, mas tortura, sofrimento e o estranhamento 
do ser humano em relação a si próprio e ao outro ser humano. A repro-
dução do capital pressupõe ainda: a propriedade privada, a divisão hie-
rárquica do trabalho e o fetichismo da mercadoria. Diante disso, Marx 
estabelece a relação entre necessidade e possibilidade e a partir de uma 
análise das contradições da sociedade capitalista, demonstra a impor-
tância da construção de uma outra forma de organização social, uma 
sociedade comunista, a sociedade do trabalho, no seu sentido ontológi-
co de atividade produtora, criadora, essencialmente humana, expressão 
da práxis. Uma sociedade dos produtores livremente associados, que 
rompa com a propriedade privada, com a prevalência do valor de troca 
dos produtos e que distribua a riqueza de maneira justa. Uma sociedade 
sem Estado, pois não haverá mais necessidade da existência de uma ins-
tituição que paire, aparentemente, acima da sociedade para gerenciá-la, 
pois estaremos diante de uma sociedade sem classes, sem dominantes 
nem dominados, sem exploradores nem explorados. 

Marx tem recebido muitas críticas por sua concepção de filósofo 
e cientista que não apenas interpreta, mas que também contribui para 
a transformação da realidade. Muitos afirmam que sua análise perde a 
objetividade ao estabelecer a relação entre ciência, filosofia e política. 
Outros alegam que sua análise desemboca em uma grande utopia, nada 
científica. Certamente encontramos fragilidade e lacunas no pensamen-
to de Marx, assim como nos outros autores aqui apresentados. Mas não 
podemos deixar de ressaltar o vigor e a consistência de sua abordagem 
e a sua concepção de ser humano e sociedade elaborando uma grande 
ruptura com uma tradição recorrente no âmbito da civilização ociden-
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tal: a inevitabilidade da desigualdade, da dominação e da discrimina-
ção. Em Marx, diante de todas as contradições e conflitos presentes na 
história da humanidade, não há concessão à naturalização da barbárie, 
vivenciada em nível coletivo e individual. O homem não é o lobo do ho-
mem, também não é cordeiro. O ser humano é o sujeito da práxis, capaz 
de transformar a realidade que o cerca, a partir das condições dadas por 
essa realidade. Portanto, uma outra realidade não só é necessária como 
possível. Mas só se tornará possível como construção, como um desen-
volvimento processual, dinâmico e contraditório.

2 -  Alienação e fetichismo: ser estranhado ser 

Nas andanças da humanidade pelo mundo um desafio se faz pre-
sente: encarar a si mesma enquanto se depara com a realidade em sua 
volta. A maneira de encarar o mundo e encarar-se é parte da constru-
ção humana, componente de sua relação com o mundo. As mitologias 
transferem os problemas sócio-históricos do desenvolvimento humano 
para uma dimensão atemporal. As religiões representam esforços no 
sentido de lidar com as contradições internas da vida social por meio de 
uma transcendência imaginária destas, constituindo uma reapropriação 
ilusória da essencialidade humana. A racionalização e secularização da 
modernidade progrediu intensamente na conversão de tudo em objeto 
vendável, do profano ao sagrado. Estes processos estabelecem uma mu-
ralha entre o ser humano e ele mesmo, um não reconhecimento a partir 
de si mesmo. Ele se faz estranho para si e busca reconhecer-se em outro: 
à imagem e semelhança de deus, projetado na bravura do herói mito-
lógico, projetado nas coisas, nos objetos e submetido a eles. É estranho 
esse ser que ao se reconhecer se estranha, sejam mitos, deuses ou merca-
dorias, os elementos de seu estranhamento. Um não reconhecimento de 
si na constituição de si próprio, pelo que lhe é próprio, específico como 
generalidade humana. É fundamental compreender esse processo se es-
tamos discutindo a inserção do ser humano no mundo, objetividade, 
subjetividade, indivíduo e sociedade.
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Entendemos que a análise de Marx desse processo é fundamen-
tal, pois no âmbito da modernidade realiza significativas rupturas com 
as abordagens anteriores, como já foi salientado. De dentro da moder-
nidade ele faz a crítica ao que é anterior a ela, critica os parâmetros 
modernos e vai além dos mesmos. Vimos que Marx define o ser hu-
mano como o sujeito da práxis, que se expressa por meio do trabalho, 
que é o componente fundante da especificidade e generalidade humana. 
Na realidade do trabalho o ser humano situa-se no mundo ativamente, 
transformando-o e transformando-se. Para Marx o trabalho é ontológi-
co, é constitutivo do ser humano, que é um ser social. Mas esse caráter 
ontológico não é absoluto e imutável, ele se constitui historicamente, 
por meio de um desenvolvimento processual dinâmico e contraditório. 
É nesse caráter ontológico e histórico do trabalho que reside a fonte da 
alienação. O trabalho é a atividade produtora por excelência da práxis 
humana, é criação e realização. Mas esta está condicionada historica-
mente. Dependendo da formatação histórico-social vamos ter a manei-
ra de organização do trabalho e a forma como este pautará as outras es-
feras da vida humana. O conceito de alienação em Marx tem o trabalho 
como referência.

Marx destaca que na sociedade moderna capitalista, o operário 
despossuído dos meios de produção é obrigado a vender seu trabalho 
como força de trabalho, ou seja, como mercadoria, torna-se a mercado-
ria mais miserável.  E sua miséria está na relação inversa do poder e da 
magnitude da sua produção. Quanto mais ele produz, mais miserável ele 
fica. Temos a separação entre proprietários e não proprietários, capital 
e trabalho, valor e desvalorização do ser humano. Segundo Marx (1993, 
p. 62-63):

o operário se relaciona com o produto do seu trabalho como 
um objeto estranho (...) o seu trabalho se torna um objeto, 
uma existência exterior (...) independente e estranho a ele e 
se torna um poder autônomo frente a ele (...) a vida que ele 
emprestou ao objeto, o enfrenta de modo estranho e hostil 
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(...) o operário torna-se, portanto, um servo do seu objeto 
(...) Na religião é igualmente assim. Quanto mais o homem 
põe em Deus com tanto menos fica em si próprio.

Para Marx (1993), o trabalho, a atividade vital do homem, o di-
ferencia dos outros animais. Por isso ele é um ser genérico, a sua pró-
pria vida é para ele objeto. A sua atividade é livre. O trabalho alienado 
inverte esta relação, fazendo com que ele faça da sua atividade vital, da 
sua essência, apenas um meio para a sua existência. Ao estar alienado 
do produto do seu trabalho, da sua atividade vital, do seu ser genérico, 
o homem aliena-se do homem, enfrenta a si próprio e ao outro homem. 
Se a sua própria atividade não lhe pertence, é uma atividade estranha e 
pertence a outro ser, que não ele. O trabalho alienado aliena do homem 
o seu corpo próprio, bem como a sua essência espiritual, a sua essência 
humana. Mas o poder estranho sobre o homem é o próprio homem. 
Destaca Marx (1993, p.70):

O ser estranho a quem o trabalho e o produto do trabalho 
pertencem, ao serviço do qual está o trabalho e para fruição 
do qual o produto do trabalho é, só pode ser o próprio ho-
mem. Se o produto do trabalho não pertence ao operário, é 
um poder estranhado perante ele, então isso é possível por-
que ele pertence a um outro homem que não o operário. Se a 
sua atividade é para ele tormento, então deve ser fruição para 
um outro e alegria de viver de um outro. Não a natureza, não 
os deuses, só o próprio homem pode ser este poder estranho 
sobre o homem.

Destacamos em Marx essa concepção de ser humano que não 
utiliza mitos, deuses, anteparos entre o ser humano e ele mesmo, que 
consegue encarar a si próprio sem subterfúgios. Marx não busca o hu-
mano além do ser humano, mas o encara de frente com a sua potencia-
lidade e suas contradições. O ser humano é potência e realização, mas 
não como um deus, nem à imagem e semelhança deste, e sim como um 
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ser que está no mundo, é parte dele, nem acima, nem abaixo. Marx não 
busca o além do humano, nem um super-homem, nem muletas, nem 
âncoras. Ele discute as necessidades e as possibilidades da realização 
humana, do desenvolvimento do processo de humanização. Demonstra 
a complexidade deste, que se constitui historicamente e dialeticamente: 
um desenvolvimento processual, dinâmico e contraditório, composto 
pelas sínteses de múltiplas determinações. A abordagem de Marx dessa 
complexidade o afasta de uma concepção antropocêntrica. O ser huma-
no é parte de um mundo vasto e complexo que abriga relações e inter-
conexões múltiplas entre o inorgânico, o orgânico e o social. O que se 
destaca é que o ser humano interage nesse mundo, é capaz de conviver 
com ele, transformando-o e transformando-se. Ele é e está no mundo 
de uma maneira ativa, não passiva. Marx conclui, então, que o processo 
de alienação no qual o ser humano mergulha não é passivo, é ativo, é 
auto-alienação. Segundo ele (1993, p.70):

Toda a auto-alienação do homem, de si e da natureza, apa-
rece na relação que ele se põe e à natureza para outros ho-
mens diferenciados dele. Por isso, a auto-alienação religiosa 
aparece necessariamente na relação do leigo com o padre, ou 
também, porque aqui se trata do mundo intelectual, com um 
mediador, etc. No mundo real prático a auto-alienação só 
pode aparecer através da relação prática com outros homens.

Marx chama a atenção para a forma de desenvolvimento da so-
ciedade capitalista burguesa por representar a forma mais desenvolvida 
e diversificada de produção e abrigar relações de formas precedentes 
atrofiadas ou dissimuladas, submetidas à sua lógica. A sociedade bur-
guesa é uma forma antagônica de desenvolvimento que abarca um pro-
cesso muito complexo de alienação do trabalho. Marx (1980) afirma 
que a sociedade capitalista é uma sociedade essencialmente produtora 
de mercadorias. Outras sociedades em diferentes momentos históricos, 
produziram mercadorias e estabeleceram a troca das mesmas em mer-
cados. A troca de mercadorias é antiga, mas a determinação dos preços 
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das mercadorias pelos custos de produção e a prevalência do valor de 
troca das mercadorias sobre o valor de uso das mesmas só se desenvol-
vem completamente e continuam a se desenvolver cada vez mais na so-
ciedade burguesa, a sociedade da livre concorrência. Marx destaca o que 
representa para as relações sociais esse tipo de organização da produção, 
que estabelece a supremacia do valor de troca, reduz o trabalho humano 
à força de trabalho, uma mercadoria como as outras e submetida ao es-
tabelecimento do equivalente universal nas trocas entre as mercadorias 
no mercado: o dinheiro. O dinheiro é a mercadoria que troca todas as 
outras mercadorias e aparece por isso, como o que detém valor, porque 
o valor que se expressa aqui é o valor de troca no processo de troca das 
mercadorias. Afirma Marx (2011, p.105):

o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos ou-
tros ou sobre as riquezas sociais existe nele como o proprie-
tário de valores de troca, de dinheiro. Seu poder social, assim 
como seu nexo com a sociedade, o indivíduo traz consigo no 
bolso. A atividade, qualquer que seja sua forma de manifes-
tação individual, e o produto da atividade, qualquer que seja 
sua qualidade particular, é o valor de troca, um universal em 
que toda individualidade, peculiaridade, é negada e apagada.

Segundo Marx (2011), no valor de troca, a conexão social entre as 
pessoas é transformada em um comportamento social das coisas; o po-
der pessoal em poder coisificado. Ocorre uma coisificação das relações 
sociais e é como se as mercadorias adquirissem vida e independente 
e autonomamente estabelecessem relações entre si, o que Marx (1980, 
p.81) vai caracterizar como fetichismo da mercadoria. 

Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, 
assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. 
Para encontrar um símile, temos de recorrer à religião nebu-
losa da crença. Ai os produtos do cérebro humano parecem 
dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm re-
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lações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com 
os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias. 
Chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos 
produtos do trabalho, quando são gerados como mercado-
rias. É inseparável da produção de mercadorias. 

Nesse processo, temos a pessoa sendo reificada, transformada em 
uma “coisa”, numa propriedade. A alienação humana foi realizada por 
meio da transformação de todas as coisas em objetos alienáveis, vendá-
veis. A venda constitui-se como a prática da alienação e como ressal-
ta Mészáros (2006), a reificação das pessoas representando a aceitação 
livremente escolhida de uma nova servidão. Em lugar da velha forma 
feudal estabelecida e regulada pela servidão, constitui-se uma sociedade 
civil caracterizada pelo domínio do dinheiro, que abriu as comportas 
para a universal servidão à necessidade egoísta. A alienação caracteriza-
se pela extensão universal da vendabilidade, pela conversão dos seres 
humanos em “coisas”, para que eles possam aparecer como mercadorias 
no mercado. Ocorre uma fragmentação do corpo social em indivíduos 
isolados que perseguem seus objetivos limitados, particularistas, fazen-
do de seu egoísmo uma virtude em seu culto da privacidade. Mas não 
nos esqueçamos de que não ocorre simplesmente alienação, é auto-a-
lienação porque é resultado da inserção do ser humano no mundo por 
meio de sua práxis, ação transformadora da realidade. Por isso faz-se 
necessário discutir a auto-alienação humana estabelecendo a relação 
entre: necessidade, possibilidade e liberdade.

3 – O ser humano: um ser de liberdade

É fundamental destacar que na concepção de Marx a alienação 
humana é auto-alienação, sendo assim, a contraposição a ela é a auto-e-
mancipação. O ser humano é o sujeito da sua emancipação. Não existem 
para Marx super-homens, super-heróis, heróis guerreiros, reis filósofos, 
elites políticas, líderes carismáticos que possam conduzir o processo de 
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humanização. Para ele, a condução é coletiva e historicamente construí-
da a partir das condições da realidade. Segundo ele (1991, p.52):

Somente quando o homem individual real recupera em si o 
cidadão abstrato e se converte, como homem individual, em 
ser genérico, em seu trabalho individual e em suas relações 
individuais, somente quando o homem tenha reconhecido e 
organizado suas próprias forças como forças sociais e, quan-
do, portanto, já separa de si a força social sob a forma de força 
política, somente então se processa a emancipação humana.

Marx explicita que a emancipação humana se processa a partir da 
convergência entre ser social e ser individual. O que significa que não há 
sobreposição entre o social e o individual e também não há diluição de 
um no outro. O coletivo não esmaga o indivíduo, nem o indivíduo é um 
ser egoísta que menospreza os interesses coletivos. Existe aqui um equi-
líbrio que dificilmente encontramos nas concepções filosóficas e socio-
lógicas. Na abordagem da sociedade capitalista, Marx (2011) demonstra 
como estamos distantes da convergência entre ser social e ser individual 
e da emancipação humana. É por isso que ele, diferente de vários au-
tores da modernidade que viam com muito otimismo e entusiasmo a 
nova ordem social, se empenhou em fazer uma crítica profunda a esse 
tipo de estrutura societal e muito cedo apontou a necessidade de reali-
zarmos uma construção histórica para além do capitalismo e do capital. 
Afirma que na relação monetária, no sistema de trocas desenvolvido, 
são rompidos os laços de dependência pessoal, as diferenças de sangue, 
as diferenças de cultura e os indivíduos parecem independentes. Mas é 
uma independência ilusória, que na realidade significa apatia, indife-
rença. Os indivíduos estão livres para colidirem uns contra os outros e, 
nessa liberdade, trocar (comprar e consumir). Por sua vez, as condições 
de existência aparecem como independentes dos indivíduos, naturais e 
incontroláveis. A determinabilidade aparece como uma limitação coisal 
do indivíduo norteada por relações dele independentes e que repousam 
sobre si mesmo.
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É muitas vezes chocante observamos esse processo vivido em 
nosso dia-a-dia. A apatia e indiferença se constituem das mais varia-
das formas, com um nível de desumanização profundo. Da construção 
da indústria da guerra, à destruição avassaladora da natureza, passando 
pelas relações interpessoais. A percepção do outro é a de um inimigo, 
um concorrente. Há um grande estranhamento entre o ser humano e o 
mundo e entre o ser humano e outro ser humano. Ao ponto de obser-
varmos as pessoas transferindo seus afetos e suas necessidades de inte-
ração para os objetos (o carro, o computador etc.) e para os animais de 
outras espécies (gato, cachorro e outros). Mas também essa deterioração 
das relações humanas se transforma em mercadoria. Não por acaso três 
ramos da indústria cresceram enormemente nos últimos tempos, mes-
mo diante das crises econômicas: a indústria farmacêutica, a indústria 
cosmética ou dos produtos de beleza e a indústria do pet-shop. O pro-
cesso de adoecimento é enorme, especialmente o adoecimento psicoló-
gico (depressão, síndrome do pânico etc.) e o tratamento prescrito não 
é a mudança significativa do modo de vida, mas a medicamentalização 
da vida. Por sua vez, a supervalorização da aparência leva à submissão a 
um padrão de beleza que é uma verdadeira escravidão e violência sobre 
o próprio corpo e organismo (cirurgia plásticas e outros tipos de inter-
venção). E a dificuldade de se relacionar com o outro, de reconhecer no 
outro o nosso parceiro, o nosso companheiro, nos leva em determina-
dos situações a privilegiar a interação com as coisas e outros animais, 
como se fosse possível recompor nossa humanidade por essa via.

Por compreender e explicitar, como poucos, o quanto estamos 
nos distanciando de nós mesmos e nos desumanizando é que Marx de-
monstra a necessidade e a possibilidade de darmos outro rumo para a 
nossa caminhada, para as nossas andanças pelo mundo. Para Marx isto 
é necessário e possível, porque o ser humano é o ser da práxis, da ação 
consciente transformadora. Sendo assim, ele é um ser de liberdade, ca-
paz de diante do que está dado pela realidade, fazer escolhas e construir 
o seu caminho. O caminho da humanização para Marx (2011) é o da 
livre individualidade fundada sobre o desenvolvimento universal dos 
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indivíduos e a subordinação de sua produtividade coletiva, social, como 
seu poder social. Um poder que não se constitua politicamente como 
dominação de uns sobre outros, mas como potencialidade humana de 
indivíduos universalmente desenvolvidos. Esse desenvolvimento exige 
a comunhão entre os seres humanos, por isso Marx reafirma a neces-
sidade da construção histórica de uma sociedade comunista em que o 
trabalho se recomponha em termos ontológicos como essencialidade 
humana. É a sociedade dos produtores livremente associados, com pro-
priedade coletiva dos meios de produção, sem classes sociais, distribui-
ção justa da riqueza, divisão não hierárquica do trabalho, controle da 
produção por parte dos trabalhadores e auto-organização da sociedade, 
deixando de ser necessária a existência do estado. Segundo Marx (2011, 
p.118-119):

O caráter coletivo da produção faria do produto, desde o 
início, um produto coletivo, universal. A troca (...) não seria 
uma troca de valores de troca, mas de atividades que seriam 
determinadas pelas necessidades coletivas, por fins coletivos, 
incluiria, desde o início, a participação do indivíduo singular 
no mundo coletivo (...) o trabalho seria posto como traba-
lho universal antes da troca... Em lugar de uma divisão do 
trabalho que é necessariamente gerada na troca de valore de 
troca, teria lugar um organização do trabalho que tem por 
consequência a participação do indivíduo singular no con-
sumo coletivo. 

A sociedade comunista na concepção de Marx não é uma uto-
pia, no sentido de algo irrealizável, ao contrário, é uma necessidade e 
uma possibilidade que se apresenta no desenvolvimento do potencial 
de humanidade. E ela não se constituirá por meio de voluntarismo ou 
determinismo, mas como construção histórica a partir das condições 
dadas no âmbito das contradições da realidade, mais especificamente, 
das contradições da própria sociedade capitalista. A construção da nova 
sociedade tem por base a relação que se estabelece entre necessidade, 
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possibilidade e liberdade. Um aspecto que também é importante des-
tacar é a relação entre igualdade e liberdade. Para Marx, não se pode 
garantir liberdade sem a garantia da igualdade de condições entre os 
seres humanos, respeitadas as diferenças. Aí se estabelece a necessária 
consideração do desigual, para não se incorrer em discriminação e in-
justiça. Afirma Marx (1987, p.214-215):

Na fase superior da sociedade comunista, quando houver 
desaparecido a subordinação escravizadora dos indivíduos à 
divisão do trabalho e, com ela, o contraste entre o trabalho 
intelectual  o trabalho manual; quando o trabalho não for 
somente um meio de vida, mas a primeira necessidade vi-
tal; quando, com desenvolvimento dos indivíduos em todos 
os seus aspectos, crescerem também as forças produtivas e 
jorrarem em caudais os mananciais da riqueza coletiva, só 
então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito hori-
zonte do direito burguês e a sociedade poderá inscrever em 
suas bandeiras: De cada qual, segundo sua capacidade; a cada 
qual, segundo suas necessidades. 

A relação entre objetividade e subjetividade em Marx não par-
te de idealizações nem da naturalização do ser humano e também 
não recai em determinismos. A sua concepção de ser humano como 
sujeito da práxis tem como referência o ser humano constituído no 
âmbito de um desenvolvimento processual condicionado historica-
mente, por meio da relação estabelecida com a natureza e com os 
outros seres humanos. A sua compreensão materialista histórico-
dialética refere-se ao ser humano de carne e osso, estabelecendo a 
relação entre as condições materiais de existência e as condições não 
materiais. Por isso a sua percepção da objetividade e da subjetivida-
de não transfere para o além do humano, ou para a esfera de um de-
ver ser moral, os problemas enfrentados na vida social e individual. 
Ele apresenta a questão da necessidade e possibilidade concreta de 
construção de uma nova sociedade. Por mais que possam ser feitas 
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críticas aos parâmetros por ele apresentados, estamos diante de uma 
concepção extremamente rica e vigorosa e que estabelece uma pro-
funda e profícua relação entre teoria e prática. 

Os méritos de Marx não são poucos: ele aprofunda as questões pos-
tas pela modernidade e vai além dela. Destrincha como poucos a forma 
de organização capitalista e aponta para além da mesma. Vários autores 
que procuraram fazer essa crítica se perderam pelo caminho. Podemos 
destacar os socialistas franceses, denominados como utópicos pelo pró-
prio Marx, pela incapacidade de analisar cientificamente e objetivamente 
a realidade social. Podemos ainda destacar Rousseau, que foi um autor 
importante ao apontar várias das contradições do sistema burguês capita-
lista, mas que segundo Mészáros (2006, p.53) realizou em última análise:

uma transferência puramente imaginária dos problemas 
percebidos na sociedade para o plano do dever moral, que 
vislumbra sua solução em termos de uma educação moral 
dos homens. A contradição fundamental do pensamento de 
Rousseau reside entre sua percepção incomensuravelmente 
aguda dos fenômenos da alienação, e a glorificação de sua 
causa última. É isso que transforma sua filosofia, no final, em 
um sermão moral monumental que reconcilia todas as con-
tradições na idealidade da esfera moral.

Vale também ressaltar a importante contribuição de Sartre, um autor 
de destaque no século XX. Ele fez uma crítica rica aos parâmetros do “status 
quo” burguês, assumindo inclusive uma militância significativa. Procura 
com muito afinco um diálogo com o marxismo e temos que reconhecer a 
profundidade e seriedade do esforço empreendido. Mas podemos observar 
que, apesar de no seu encontro e diálogo com o marxismo, procurar am-
pliar a concepção de liberdade como um arbítrio do indivíduo e buscar o 
que ele denominou de uma antropologia filosófica, sua concepção ainda se 
mantém dentro de certos limites existencialistas se distanciando da aborda-
gem marxista. A concepção de indivíduo continua determinada por uma 
particularidade irredutível. Segundo Sartre (1984, p.168):
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É preciso ir mais longe e considerar em cada caso o papel 
do indivíduo no acontecimento histórico. Pois este papel não 
é definido de uma vez por todas: é a estrutura dos grupos 
considerados que o determina em cada circunstância. Por aí, 
sem eliminar inteiramente a contingência, restituímos-lhes 
seus limites e sua racionalidade. O grupo confere seu poder e 
sua eficácia aos indivíduos, que por sua vez o fizeram e cuja 
particularidade irredutível é uma maneira de viver a univer-
salidade.

Uma outra questão no tocante ao existencialismo sartreano é 
destacada por Lukács (2012), que demonstra que Sartre rejeita uma 
dialética da natureza, enquanto procura trabalhar com uma dialética 
do ser humano e da sociedade. Ele rejeita a aceitação ontológica de uma 
natureza com lei própria, que se move de forma independente do ser 
humano. Segundo Lukács (2012), Sartre traz a prioridade ontológica do 
ser em relação à consciência, mas ao não conceber a dialética em termos 
universais, acaba incorrendo em uma abstração fenomenológica. Pois, a 
dialética em Marx não é apenas um princípio cognitivo, mas constitui a 
legalidade objetiva de toda a realidade.

Em Sartre, portanto, o ser humano como ser de liberdade encon-
tra-se em larga medida abstraído das circunstâncias de sua existência. 
Segundo Sartre (1984, p.19):

Sem dúvida, a liberdade, enquanto definição do homem não 
depende de outrem, mas, logo que existe um engajamento, 
sou forçado a querer, simultaneamente, a minha liberdade e 
a de outros. De tal modo que, quando, ao nível de uma total 
autenticidade, reconheço que o homem é um ser em que a 
essência é precedida pela existência, que ele é um ser livre 
que só pode querer a sua liberdade, quaisquer que sejam as 
circunstâncias. 



81SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE, ALIENAÇÃO, FETICHISMO E LIBERDADE

Em Marx, o ser humano é um ser de liberdade, mas não de forma 
abstraída das circunstâncias. Sua liberdade se constitui no âmbito de 
sua práxis, de sua ação transformadora no mundo. Ser livre não é uma 
condenação, é uma construção no seio da relação com os outros seres 
humanos e o restante do mundo. O outro não é um inferno, é referência, 
às vezes infernal, às vezes paradisíaca. E nessa jornada, nessas andanças 
pelo mundo, ser e estar com o outro é fundamental, desenvolvendo nos-
sa potencialidade humana sem o exercício do poder como dominação: 
nem dominação da natureza, nem dominação e exploração de outro ser 
humano. Produzir, realizar, criar, transformar, sem destruir e sem se au-
todestruir, não só é necessário, como é possível!
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CAPÍTULO 2

ONTOLOGIA MATERIALISTA HISTÓRICO-
DIALÉTICA E EDUCAÇÃO: PRESSUPOSTOS 

PARA O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO

Sandra Valéria Limonta Rosa
Marcos Jerônimo Dias Júnior

Introdução

Os sujeitos e a sociedade não são objetos essencialmente natu-
rais, mas “seres sociais” e “humanidade socializada” constituídos, dia-
leticamente, por meio do conjunto de complexos categoriais. Produtos 
das atividades sociais construídas historicamente a partir do metabo-
lismo com a natureza através da mediação do trabalho — conceito 
considerado a atividade vital da essência e existência dos seres huma-
nos.  Assim, “é por meio da elaboração do mundo objetivo [é que] o 
homem se confirma, em primeiro lugar e efetivamente, como ser ge-
nérico. Essa produção é a sua vida genérica operativa” (MARX, 2010, 
p. 85). Trata-se de um processo que se efetiva articulado à totalidade 
social nas relações dialéticas entre apropriação da riqueza1 histórica 
do gênero e da individualidade humana e nas objetivações realizadas 
na realidade concreta.

1 Abordamos esse termo na perspectiva marxista, ao contrário da forma burguesa de acúmulo de 
dinheiro, mas no sentido ontológico como apropriação das objetivações materiais e espirituais 
mais desenvolvidas historicamente que possibilita o desenvolvimento do gênero e da individua-
lidade humana.
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A ontologia do ser social é a base teórico-metodológica da refle-
xão apresentada neste capítulo, objetiva a compreensão da gênese de 
questões epistemológicas da realidade concreta, sendo o concreto con-
siderado como uma síntese de múltiplas determinações complexas em 
movimento para além da aparência. 

Neste capítulo evidenciaremos os fundamentos da ontologia de 
base materialista histórica dialética para a compreensão, a partir da 
reciprocidade entre educação e trabalho, do processo contraditório de 
humanização por meio da educação. Desenvolvemos uma análise das 
principais determinações do processo de constituição do ser enquanto 
ser social, apresentamos uma reflexão ontológica do processo de hu-
manização e articulamos as categorias preponderantes relacionadas a 
constituição do gênero e da individualidade humana numa perspectiva 
ontológica de educação.   

Ontologia, trabalho e o processo de humanização

O ser humano como ser genérico somente se desenvolve poten-
cialmente dentro das relações produtivas para além da adaptação sin-
gular e passiva aos meios naturais ou sociais. Nas condições históricas 
e materiais, possui a necessidade e capacidade de apropriar, produzir, 
transformar, criar e modificar qualquer meio natural e atividade social. 
Conforme Marx (2010), o gênero é uma construção histórica e social 
materializada nas relações concretas através da mediação do trabalho, 
uma capacidade potencial de todos os seres enquanto seres sociais de 
apropriar/objetivar o próprio ser — a subjetividade — e os objetos que o 
constituem como produtos da atividade social. Trata-se de um processo 
de desenvolvimento ontológico que faz do objeto, do sujeito e da vida e 
das relações do ser social frutos da vontade e consciência humana.

Afirmamos, assim, conforme Lukács (2012, p. 402), que “[...] o 
nascimento do gênero humano, em sentido social, é produto necessá-
rio, involuntário, do desenvolvimento das forças produtivas”. O sentido 
natural/social humano é estabelecido na historicidade da vida social 
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produtiva dentro da relação entre o homem e a natureza, o indivíduo 
e a sociedade, a objetividade e a subjetividade, o sujeito e o objeto, o 
particular e a totalidade. Em suma, “[...] o desenvolvimento das forças 
produtivas constitui simultaneamente um desenvolvimento para um 
patamar superior do homem, mesmo que isso, com muita frequência, 
ocorra em formas inumanas” (LUKÁCS, 2012, p. 561). 

A ontologia, conforme Lukács (2010; 2012; 2013), é uma área da 
Filosofia que, em sua etimologia, significa onto — ser e logos — conhecer, 
“conhecer o ser”. Como conceito filosófico, é uma “unidade sistemática 
de conceitos” e complexo categorial compreendido como “teoria do ser”, 
que traz consigo uma determinada concepção de história, realidade, in-
divíduo, sociedade e de teoria do conhecimento. Nessa perspectiva, a 
ontologia materialista-histórica, na qual nos apoiamos, para analisar e 
fundamentar dentro das relações materiais socioeconômicas a gênese, 
o desenvolvimento e os desdobramentos do processo de humanização, 
nasce com o início da constituição do próprio ser enquanto ser social.

Para Lukács (2012), ao negarmos os princípios e fundamentos 
ontológicos e, ao considerarmos irrelevantes uma série de categorias 
fundamentais, caímos no abismo das visões e concepções cientificistas, 
ou nas filosofias idealistas. Logo, desconsiderar a ontologia do ser social 
se configura como um “antiontologismo” que implica e influência dire-
tamente na compreensão do processo de humanização. 

O positivismo e, sobretudo, o neopositivismo ocupam nesse 
desenvolvimento da filosofia um lugar especial na medida em 
que aparecem com a pretensão de assumir uma posição de per-
feita neutralidade em todas as questões relativas à concepção 
de mundo, de deixar simplesmente em suspenso todo o onto-
lógico e de produzir uma filosofia que remove por completo de 
seu âmbito o complexo de problemas referente àquilo que é em 
si, tomando-o como pseudoproblema, irrespondível por prin-
cípio. Com isso, o positivismo e o neopositivismo apossam-se 
da herança do idealismo subjetivo (LUKÁCS, 2012, p. 54). 
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Apresentando um ponto de vista crítico sobre o “antiontologis-
mo”, Kopnin (1978) ressalta que a teoria positivista, alegando pseudo-
problemas e neutralidade sobre as questões ontológicas, rejeita quais-
quer fundamentos da ontologia (metafísica), justificando que se trata de 
uma doutrina universal determinista geral e egocêntrica do ser de base 
idealista e antirrealista e afirma que, quaisquer que sejam as teorias do 
ser, estas devem ficar a serviço da religião e da fé de cada indivíduo.

O autor ressalta, ainda, que a teoria positivista, ao negar a ontolo-
gia metafísica recai também em contradições, “[...] ao se colocar contra a 
metafísica, o positivismo não consegue superá-la; ao contrário, ele mes-
mo lhe dá fundamento para existir” (p. 57). No discurso contraditório 
do positivismo, ao considerarem-se os conhecimentos da ciência, com 
existência em si mesmos, os pensamentos sobre a realidade pautada na 
lógica formal, a neutralização da totalidade social, da historicidade e a 
negação de determinada visão de mundo, acaba-se por cair novamente 
na visão idealista que pauta, primordialmente, a crítica realizada a toda 
metafísica. 

Positivismo e neopositivismo possuem como base o ceticismo 
epistemológico, a gnosiologia e narrativas relativistas que dicotomizam 
e fragmentam a ciência da filosofia, o sujeito do objeto e a objetividade 
da subjetividade. Exaltam na leitura da realidade e do indivíduo a “ló-
gica de matematização”, o “intersubjetivismo” e o “pragmatismo”, ativi-
dades abstratas e idealistas advindas do cotidiano particular que negam 
a materialidade, a historicidade, o universal, a gênese do ser social e as 
práticas sociais como inerentes às atividades objetivas realizadas pelos 
seres humanos.

Enfatizamos a necessidade de nos pautarmos nos fundamentos 
da ontologia de base marxista, pois os pressupostos científicos e filo-
sóficos que ressaltamos acima configuram o que aqui estamos enten-
dendo como teorias do antiontologismo ou de uma falsa ontologia. Es-
sas teorias implicam na compreensão do processo de humanização e 
na construção de novas práxis sociais voltadas à formação, inclusive no 
enfrentamento das problemáticas e na apreensão e construção de possi-
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bilidades voltadas a uma educação de qualidade para todos os seres hu-
manos nas variadas áreas da vida humana, inclusive a educação escolar.

Em contraposição a uma compreensão do processo de formação hu-
mana fundamentada nas concepções cientificistas ou idealistas compostas 
pelas contradições que destacamos anteriormente, definimos a ontologia do 
ser social como base de nossa investigação sobre o processo de humaniza-
ção. Sobre tal ontologia, Lukács (2012) afirma que se trata de uma virada 
ontológica advinda da necessidade de construção de uma “nova ontologia”, 
erguida sobre fundamentos materialistas, históricos e dialéticos.

Para Kopnin (1978, p. 57), esses fundamentos revelam os con-
ceitos e categorias mais gerais do movimento do mundo objetivo, no 
entanto, “[...] a dialética materialista é, justamente, a filosofia que rejeita 
igualmente a escolástica da metafísica especulativa e o positivismo”. Eis, 
pois, uma teoria filosófica e científica do ser que vai além das ontolo-
gias idealistas e das teorias cientificistas que dissociam o particular do 
universal, o singular do plural, o produto do processo, o conteúdo da 
forma, o natural do social, a objetividade da subjetividade e a economia 
da dialética.

A nova ontologia, apoiada nos fundamentos do materialismo his-
tórico dialético, rompe com a tradição filosófica e científica hegemônica 
dos séculos XVII, XVIII e XIX e se institui como uma ontologia históri-
ca e material, a qual considera o indivíduo como ser social produto das 
atividades humanas. Além disso, propicia a apreensão de determinados 
princípios e relações sócio-históricas e ideopolíticos fundantes da uni-
versalidade genérica, ao mesmo tempo, da particularidade das relações 
sociais e da singularidade e individualidade dos seres humanos.

Na perspectiva da nova ontologia, a realidade concreta, na qual se 
efetiva o processo de humanização, é concebida, como totalidade e pro-
duto histórico da ação humana, conforme se observa em Marx (2011, p. 
62): “[...] a história não existiu sempre, a história como história univer-
sal é um resultado”. O contexto histórico da realidade humana é cons-
tituído por contradições que atuam como a base determinante para a 
conservação ou construção de novas realidades. 
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A constituição e dinâmica da realidade, de acordo com as análises 
de Marx (2013a), são compostas por três categorias advindas da dialé-
tica hegeliana fundamentais para o entendimento da historicidade, do 
processo de humanização, da construção da sociedade e do desenvolvi-
mento do ser enquanto ser social; a negação, a contradição e a mudança. 
Sobre essa dinâmica, Lukács (2012, p. 254) afirma:

A dialética da realidade que é conhecida pela razão consis-
te no seguinte: os momentos da realidade são simultânea e 
indissoluvelmente independentes e vinculados, de tal modo 
que sua verdade é falsificada tão logo se atribua a um desses 
aspectos um significado absoluto, que exclua o seu contrário, 
mas também quando as diferenças e as oposições são elimi-
nadas em sua unidade.

Desse modo, compreender a realidade é apreender o movimen-
to das contradições de forma dialética e as transformações e estrutu-
ra do mundo objetivo que implicam o desenvolvimento histórico e 
processual do gênero e da individualidade humana no sentido da hu-
manização. Referindo-se à concepção de realidade da ontologia mate-
rialista e histórica, Lukács (2012) ressalta que, nessa concepção “[...] 
a verdadeira realidade se apresenta em devir concreto; a gênese é a 
derivação ontológica de toda objetividade, que — sem esse pressupos-
to vivo — permaneceria incompreensível enquanto fixidez deforma-
da” (p. 199). A gênese e o desenvolvimento da humanização, portanto, 
efetivam-se somente pelas apropriações e objetivações numa realidade 
real, contraditória e concreta de determinada sociedade composta por 
um modo de produção.

Isso podemos observar, em outra análise de Lukács (2013, p. 
544), quando afirma que “[...] o homem singular enquanto ser gené-
rico só pode objetivar as suas paixões como membro da sociedade à 
qual pertence”. Constamos ainda que o ser social é concebido não em 
uma sociedade determinada e isolada, mas numa sociedade construída 
historicamente pela coletividade. “O ser humano na medida em que é 
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ser humano e não somente um ser vivo puramente biológico, fato que 
jamais acontece na realidade, não pode ser, em última análise, separado 
de sua totalidade social concreta” (LUKÁCS, 2012, p.346). Assim, pode-
mos afirmar que, no processo de humanização, há uma reciprocidade 
ontológica e dialética entre indivíduo e sociedade, pois não há socieda-
de sem indivíduos e nem indivíduos sem sociedade.

Cabe ressaltar que pensar a formação humana é indispensável à 
análise da estrutura e dinâmica do modo de produção da sociedade a 
partir da totalidade social, pois depende das condições socioeconômi-
cas e culturais construídas pelos próprios seres humanos. Nas palavras 
de Marx (2011a, p. 25), “[...] os homens fazem a sua própria história; 
contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles 
quem escolhem as circunstâncias, sob as quais ela é feita, mas estas lhes 
foram transmitidas assim como se encontram”. 

Nesse processo, o movimento histórico dos atos produzidos pelos 
seres humanos, na prática social, é o critério inicial para o concreto e 
a verdade. “Ora, se examinarmos, ontologicamente, tais atos, eles se-
rão sempre atos concretos de um homem concreto dentro de uma parte 
concreta de uma sociedade concreta” (LUKÁCS, 2013, p. 284). Enfatiza-
mos que tal constatação materialista é um dos pontos essenciais para a 
compreensão do processo de humanização que envolve tanto o viver e o 
agir em sociedade como também o pensar e o fazer críticos.

Por essas razões, reafirmamos que os elementos ontológicos da 
estrutura constitutiva do ser humano estão diretamente relacionados às 
influências objetivas advindas da realidade concreta, por sua vez, tais 
influências são socialmente construídas.

Quanto mais desenvolvidas e multiformes as relações econômi-
cas da sociedade, mais necessárias a existência e a influência do ser hu-
mano nesta, já que os indivíduos, por meio de atos de objetivações é 
ente objetivo ativo, melhor dizendo, constitui o todo e, ao mesmo tem-
po, é constituído pela sociedade, processo no qual cria e desenvolve a 
realidade concreta e forma-se como sujeito da práxis. Afirmamos nos-
sa compreensão da práxis como uma categoria ontológica, entendida 
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como ação transformadora consciente da prática social estabelecida na 
relação dialética entre teoria e prática.

O engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da 
natureza inorgânica é a prova do homem enquanto um ser 
genérico consciente, isto é, um ser que se relaciona com o 
gênero enquanto sua própria essência ou se relaciona consigo 
enquanto ser genérico. É verdade que também o animal pro-
duz. Constrói para si um ninho, habitações, como a abelha, 
castor, formiga etc. No entanto, produz apenas aquilo de que 
necessita imediatamente para si ou sua cria; produz unilate-
ralmente, enquanto o homem produz universalmente. Preci-
samente por isso, na elaboração do mundo objetivo é que o 
homem se confirma, em primeiro lugar e efetivamente, como 
ser genérico (MARX, 2010, p. 85).

Para Marx (2011, p. 43), “[...] toda produção é apropriação da 
natureza pelo indivíduo no interior de e mediada por uma determinada 
forma de sociedade”. A vida econômica produtiva é, portanto, um dos 
fundamentos ontológicos essenciais para o processo de humanização, 
efetivada somente em sociedade. Na mesma perspectiva, Lukács (2012) 
afirma “[...] a produção, enquanto momento predominante, é aqui en-
tendida no sentido mais amplo possível, no sentido ontológico, como 
produção e reprodução da vida humana” (p. 336).

Essa produção e reprodução da vida social material e não mate-
rial, que envolve a subjetividade e a objetividade, atividades nas quais 
materializam a formação do gênero e da individualidade humana no 
processo de humanização se estabelecem e se efetivam a partir e por 
meio do elemento ontológico fundante e preponderante dos indivíduos 
enquanto seres sociais, o trabalho. Dessa maneira, uma compreensão 
ontológica do ser enquanto ser social necessita do desvelamento do sen-
tido ontológico do trabalho.

Conforme Marx (2010, p. 85), “[...] o objeto do trabalho é, por-
tanto, a objetivação da vida genérica do homem: quando o homem se 
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duplica não apenas na consciência, intelectual[mente], mas operativa, 
efetiva[mente], contemplando-se, por isso, a si mesmo num criado 
mundo por ele”. Devemos aprofundar a análise ontológica sobre a cons-
tituição da formação do gênero e da individualidade no processo de hu-
manização e os desdobramentos da práxis social por meio do trabalho, 
como eixo central e atividade vital dos seres humanos. 

Dessa forma, entendemos o trabalho na perspectiva ontológica 
como a essência e a existência da vida social, a atividade criadora, cons-
trutora, formadora e realizadora, expressão da práxis humana, elemento 
que transforma a natureza, produz valor aos objetos, constituindo tanto 
os produtos materiais e não-materiais e a rede das relações sociais em 
determinado tempo e espaço histórico como também os próprios seres 
humanos (MARX, 2011).

A essência do processo de humanização é a atividade vital que 
produz a vida do homem e o transforma em ser histórico e social. Ain-
da segundo o autor, “[...] o trabalho é o modelo de toda práxis social” 
(p. 47). Nota-se, portanto, que o ser se humaniza na materialização das 
relações subjetivas e objetivas por meio do trabalho, “[...] agindo so-
bre a natureza externa e modificando-a, por meio desse movimento, ao 
mesmo tempo, sua própria natureza” (MARX, 2013, p. 255). O ser hu-
mano humaniza a natureza externa a si e a própria subjetividade com a 
finalidade consciente de realizar ações produtivas, para reproduzir sua 
essência genérica e desenvolver a própria existência individual na vida 
material e cultural produtiva, ao contrário dos animais.

O trabalho é essencial na formação do homem, na manutenção 
da vida social. “A essência do trabalho humano consiste no fato de que, 
em primeiro lugar, ele nasce em meio à luta pela existência e, em segun-
do lugar, todos os seus estágios são produtos de sua autoatividade” (LU-
KÁCS, 2013, p. 43). Fica evidente, portanto, que é, a partir do trabalho 
como eixo fundamental do processo de humanização, que o ser social 
vai se caracterizando humanamente. O modo que criamos o mundo es-
piritual e cultural, os significados e as formas como transmitimos tais 
significados a nós mesmos.
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Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respei-
to unicamente ao homem. Uma aranha executa operações 
semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos 
arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que dis-
tingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o 
primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la 
com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um 
resultado que já estava presente na representação do traba-
lhador no início do processo, portanto, um resultado que já 
existia idealmente (MARX, 2013, p. 256).

Assim, a sociedade é uma ação recíproca de autoprodução dos se-
res humanos pelo trabalho. Segundo Duarte (2006), “[...] a dialética en-
tre objetivação e apropriação constitui a própria dinâmica do trabalho e, 
na perspectiva marxista, o trabalho é a atividade fundamental com base 
na qual vai sendo constituída a realidade social” (p. 115). Onde existir 
relação socioeconômica em qualquer forma e tempo histórico haverá 
trabalho, exteriorização, práxis, objetivação, apropriação, internalização 
e prévia ideação — características ontológicas essenciais e específicas do 
gênero humano. Portanto, o ser social, através do trabalho no interior 
da vida social produtiva, constrói sua humanização, a socialidade, a vida 
real, a racionalidade e também o desenvolvimento de valores, ética, os 
significados e símbolos que norteiam esta sociedade.

Mesmo o ser social produzindo novas conexões, práxis e fazendo 
surgir uma nova realidade e novas contradições no decorrer do proces-
so histórico, os elementos ontológicos se fazem presentes, pois essência 
e existência estão intrinsecamente ligadas. Quaisquer que sejam as pro-
duções, no decorrer da história, o conjunto categorial ontológico se faz 
presente na vida material da vida produtiva e é a partir dela que se fazem 
novas formas de ser e determinações de existência, sempre tendo como 
princípio preponderante o trabalho. 

O trabalho dá lugar a uma dupla transformação. Por um 
lado, o próprio ser humano que trabalha é transformado por 



95ONTOLOGIA MATERIALISTA HISTÓRICO-DIALÉTICA E EDUCAÇÃO: PRESSUPOSTOS PARA O 
PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO

seu trabalho; ele atua sobre a natureza exterior e modifica, ao 
mesmo tempo, sua própria natureza, desenvolve as potências 
que nela se encontram latentes e sujeita as forças da natureza 
a seu próprio domínio. Por outro lado, os objetos e as forças 
da natureza são transformados em meios de trabalho, em ob-
jetos de trabalho, em matérias-primas etc. (LUKÁCS, 2012, 
p. 286).

Nessa direção, o trabalho é um princípio educativo que contribui 
na constituição e no desenvolvimento do ser social (GRAMSCI, 1991). 
A educação na concepção ontológica é uma necessidade da e para a 
socialidade articulada ao processo de trabalho. “A educação é um pro-
cesso puramente social, um formar e ser-formado puramente social” 
(LUKÁCS, 2013, p. 294). Logo, emerge como forma humana de desen-
volvimento que pressupõe construções e autoconstruções para pôr em 
movimento a produção e a reprodução da realidade material e espiritual 
para a humanização de acordo com os condicionantes históricos.

A educação trata-se de uma prática social cuja finalidade é a for-
mação dos indivíduos em seres sociais livres e universais. Para Duarte 
(2012, p. 38), “[...] a educação adquire real significado, como objeto da 
reflexão ontológica, somente quando analisada como um dos comple-
xos que compõe o ser da sociedade”. Educação, portanto, é uma catego-
ria que compõe o ser em seu “ser-propriamente-assim concreto” como 
fundamento essencial no “devir-a-ser” durante a construção da socia-
lidade humana, das relações materiais e culturais, do desenvolvimento 
do gênero e da individualidade humana pelo processo de apropriações 
e objetivações.

Considerações finais 

Na perspectiva ontológica o trabalho é o ato educativo original 
que dá origem à educação como categoria social a ser desenvolvida 
pelos seres humanos. Como parte constitutiva da essência e existência 
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do ser enquanto ser social, propicia o afastamento, cada vez maior e 
mais rapidamente, das barreiras naturais e contribui para o desenvol-
vimento e enriquecimento do gênero e da individualidade humana. 
Reafirmamos, assim, a compreensão ontológica de formação humana 
e de educação que norteia este capítulo: a compreensão do ser humano 
como ser social e histórico que, a partir do trabalho, vai se humani-
zando como sujeito da práxis dentro da totalidade histórica consti-
tuída por contradições, tendo como eixo o processo de apropriação e 
objetivação.

A relação dialética entre trabalho, educação e socialidade, que 
queremos enfatizar, é explicitada por Lukács (2013, p. 178), da seguinte 
forma: “[...] de modo imediato, trata-se de que o ser social, ao reprodu-
zir a si mesmo, torna-se cada vez mais social; ele constrói o seu próprio 
ser, de modo cada vez mais forte e mais intenso, a partir de categorias 
próprias, categorias sociais”. O ser humano, ao objetivar a realidade ex-
terna a si, humaniza a transformação objetivada e, de maneira simultâ-
nea, transforma a própria subjetividade, um ato educativo que coloca 
em movimento o processo de humanização.

Logo, a educação é um objeto da ontologia que compõe a consti-
tuição do ser humano tanto para o desenvolvimento da individualidade 
e do gênero quanto para o processo de socialidade. Esta análise nos pro-
picia entendermos que a educação como práxis social e ato de humani-
zar-se é produto e processo do trabalho e da construção da socialidade 
que se manifesta na realidade concreta essencialmente articulada às re-
lações sociais, históricas e culturais. 

Na perspectiva ontológica um dos objetivos universais da educa-
ção é propiciar aos seres humanos a humanização pelos atos de apro-
priação dos elementos das objetivações históricas da riqueza material e 
espiritual da totalidade social. Nesse sentido, entendemos que a educa-
ção não deve se sustentar em concepções idealistas, mecanicistas, prag-
máticas, biologicistas ou relativistas, mas sim, no sentido omnilateral. 
Um objeto da ontologia que compõe o ser, refina e aprofunda o caráter 
social humano, reelabora finalidades da vida produtiva, dissemina os 
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saberes objetivos, a cultura, e cria novas formas e conteúdo de socia-
bilidade que se manifestam tanto na singularidade genérica quanto na 
individualidade do ser social.

De fato, a educação, como fundamento da essência e do desenvol-
vimento da existência do ser social, é um produto do trabalho de cons-
tituição de toda a historicidade construída até os dias atuais, a partir da 
vida social produtiva de acordo com o espaço e o tempo. Por se materia-
lizar numa realidade composta por contradições, podemos considerar 
que a educação potencialmente pode se configurar como um conjunto 
de circunstâncias, alternativas e possibilidades concretas. 

Com isso, queremos enfatizar que a educação não é nem produto 
da natureza e nem determinada de forma absoluta pela sociedade, mas 
sim, uma elaboração consciente nas relações sociais, produto da cultu-
ra, dos atos de objetivação historicamente acumulados e constituídos 
a cada ato social singular para a coletividade; em síntese, a educação é 
produto da práxis humana em meio a uma realidade contraditória.

Referências

DUARTE, Newton. Lukács e Saviani: A ontologia do ser social e a pedagogia 
Histórico-Crítica. In: SAVIANI, Demerval; DUARTE, Newton (Orgs). Pedago-
gia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar. Campinas, SP: Editora 
Autores associados, 2012.

__________. Vigotski e o “aprender e aprender”: crítica às apropriações neolibe-
rais e pós-modernas da teoria Vigotskiana. 4º Ed. Campinas, SP: Editora Auto-
res associados, 2006. 

GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. 8º ed. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1991. 

KOPNIN, Pavel Vassílyevitch. A dialética como lógica e teoria do conhecimento. 
Rio de Janeiro, RJ: Editora Civilização brasileira, 1978.

LUKÁCS, Gyorgy. Prolegômenos para uma ontologia do ser social. São Paulo. 
Editora Boitempo, 2010.



98 Sandra Valéria Limonta Rosa | Marcos Jerônimo Dias Júnior

__________. Para uma ontologia do ser social. Volume 1. São Paulo, SP: Editora 
Boitempo, 2012.

__________. Para uma ontologia do ser social. Volume 2. São Paulo, SP: Editora 
Boitempo, 2013.

MARX, Karl. O capital. Crítica da economia política. São Paulo, SP: Editora 
Boitempo, 2013.

__________. Crítica da filosofia do direito de Hegel. 3 Ed. São Paulo, SP: Editora 
Boitempo, 2013a.

__________. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crí-
tica da economia política. São Paulo, SP: Editora Boitempo, 2011.

__________. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo, SP: Editora Boitem-
po, 2011a.

__________. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Editora Boitempo, 
2010.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Editora Boi-
tempo, 2007.



99

CAPÍTULO 3

INDICAÇÕES SOBRE SOCIEDADE, 
SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO A PARTIR 

DA FORMULAÇÃO MARXIANA

Caio Antunes

Introdução

O ser humano é uma parte da natureza e relaciona-se com esta a 
fim de garantir sua existência, a fim de efetivar sua reprodução. Entre-
tanto, como uma parte específica da natureza, de um lado, dotado de for-
ças essenciais capazes de garantir sua sobrevivência e, de outro, com ne-
cessidades específicas postas por sua condição de “ser natural humano” 
(MARX, 2004 p.128), estabelece uma ordem específica de metabolismo 
com a natureza circundante, de modo a nela efetivar certas transforma-
ções no intuito de adequá-la às suas necessidades tornadas humanas, 
isto é, não mais imediatamente naturais. Esta “atividade produtiva es-
pecial, direcionada a um fim, que adapta matérias naturais específicas 
a necessidades humanas específicas” (MARX, 2013, p.120) é o trabalho.

Trabalho e subjetividade

O trabalho, por sua vez, faz desta parte específica da natureza algo 
novo: o ser humano – “ele [o ser humano] cria, assenta apenas objetos, 
porque ele é assentado mediante esses objetos” (MARX, 2004 p.127) – 
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e faz, ao mesmo tempo, com que o próprio ser humano humanize-se, 
complexifique-se, forme-se como ser cada vez mais humano.

Estes dois elementos do processo de humanização dos seres hu-
manos tornados possíveis a partir do trabalho – origem e desenvolvi-
mento, gênese e sucessão, ontologia e história – são, portanto, elementos 
constitutivos absolutamente fundamentais do processo de constituição 
dos seres humanos.

O trabalho transforma a natureza e desta transformação resul-
ta algo novo, não anteriormente existente, não puramente natural, mas 
algo natural mediado humanamente pelo trabalho, um produto huma-
no, seja ele dado na forma de um objeto útil, algo que satisfaça uma ne-
cessidade humana, seja este produto o próprio ser humano. Isto implica 
que o ser humano é, ele mesmo, um resultado do processo de transfor-
mação da natureza – e, concomitantemente, agente fundamental deste 
processo.

Ao, portanto, trabalhar para criar algo que venha a satisfazer uma 
necessidade humana sua, por intermédio de sua ação, o ser humano, a 
partir de suas necessidades, sua vontade, sua ação – com “seus braços e 
pernas, cabeça e mãos” (MARX, 2013, p.255) – põe, assenta mais do que 
um simples objeto.

Ao assentar o objeto por intermédio de seu trabalho e ao ser, ao 
mesmo tempo, assentado como ser humano ao assentar o objeto, o ser 
humano defronta-se com algo tornado objetivo a partir da natureza, 
portanto, com um objeto não mais imediatamente natural, mas algo 
transformado, algo feito humano.

Para suprir suas necessidades o ser humano exterioriza sua pró-
pria necessidade (na forma de um objeto humano que a satisfará), obje-
tiva sua essência, sua subjetividade, sua individualidade, externa a sua 
vida, põe a si próprio na forma de objeto, exterioriza-se; ou, nas palavras 
de Marx, “todos os objetos [de seu trabalho] tornam-se [a] objetivação 
de si mesmo para ele, objetos que realizam e confirmam sua individua-
lidade enquanto objetos seus, isto é, ele mesmo torna-se objeto” (MARX, 
2004, p.110).
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Ao objetivar a si próprio no produto de seu trabalho, o ser huma-
no defronta-se consigo próprio na forma de um objeto externo a si, di-
ferente de si e estabelece com este objeto uma relação fundamental para 
todo o processo social de formação do ser humano – tanto individual 
quanto coletiva e socialmente.

“Tão logo eu tenha um objeto, este objeto tem a mim como obje-
to” (MARX, 2004, p.128), diz Marx. A relação que aí se institui, que não 
deixa de ser jamais uma relação entre partes da natureza – ser humano 
e aquela porção da natureza na qual seu trabalho se aplicou –, torna-se 
agora uma relação entre partes humanizadas da natureza.

Não se trata, de maneira nenhuma, de uma relação imediata entre 
puras coisidades orgânicas e/ou inorgânicas, mas sim de uma relação 
mediada entre produtos humanos do trabalho; “eu só posso, em termos 
práticos, relacionar-me humanamente com a coisa [o objeto do traba-
lho] se a coisa se relaciona humanamente com o homem” (MARX, 2004, 
p.109).

Se o ser humano, “por meio de sua atividade, altera as formas das 
matérias naturais de um modo que lhe é útil” (MARX, 2013, p.146), ao 
relacionar-se com o produto do seu trabalho, estabelece uma relação 
livre, humana, plena consigo próprio na forma de objeto.

Mas o trabalho parte de uma necessidade e opera na natureza uma 
transformação, ou seja, é “atividade orientada a um fim (...), apropria-
ção do elemento natural para a satisfação de necessidades humanas” 
(MARX, 2013, p.261).

Deve estar claro, então, que é o tipo, a especificidade da necessi-
dade em questão que dá origem e orienta esta transformação. Mas claro 
também deve estar que a própria satisfação da necessidade que deu ori-
gem e orientou o processo de trabalho é aspecto constituinte ineliminá-
vel do processo de reprodução da vida social (e, portanto, também do 
processo de formação humana, uma vez que todo e qualquer processo 
formativo se efetiva na esfera reprodutiva).

Não se pode, portanto, excluir de todo este processo social amplo 
tanto as esferas da produção quanto do consumo ou da fruição, porque 
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se o trabalho é aquilo que torna possível ao ser humano seu surgimento 
e sua reprodução histórico-naturais, ou aquilo sem o que o ser humano 
não pode existir humanamente, a necessidade natural e humanamente 
estabelecida deita seus limites e sua satisfação diuturna se efetiva por 
meio da esfera do consumo (ou da fruição, pois o consumo humano é 
sim fruição e a fruição é consumo), o que por sua vez concretiza a pró-
pria esfera do trabalho.

Sobre isto diz Marx:

a produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, 
imediatamente, produção. Cada qual é imediatamente o seu 
contrário. Ao mesmo tempo, opera-se um movimento me-
diador entre ambos. A produção é mediadora do consumo, 
cujos materiais cria e sem os quais não teria objeto. Mas o 
consumo é também imediatamente produção enquanto pro-
cura para os produtos o sujeito para o qual são produtos. O 
produto recebe o seu acabamento final no consumo. (...) Sem 
produção não há consumo, mas sem consumo tampouco há 
produção. O consumo dá lugar à produção de dupla manei-
ra. Primeiramente, porque o produto não se torna realmente 
produto senão no consumo; (...) por isso mesmo, o produ-
to, diversamente do simples objeto natural, não se confirma 
como produto, não se torna produto, senão no consumo. Ao 
resolver o produto, o consumo lhe dá seu acabamento, pois 
o produto é o [resultado] da produção não somente como 
atividade objetivada, mas também enquanto é objeto para o 
sujeito ativo (MARX, 2008, p.247).

Agora, se no interior do processo de desenvolvimento histórico-
social dos seres humanos, da produção e reprodução de sua vida mate-
rial e simbólica, as próprias necessidades sofrem refinamentos, comple-
xificações, que por sua vez se voltam novamente, como novos pontos de 
partida, para outros processos de trabalho, mais refinados e complexos, 
cujas finalidades são satisfazer essa nova ordem de necessidades, tanto 
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as esferas da produção quanto a do consumo e fruição – dialeticamen-
te articuladas no interior deste complexo – se refinam, complexificam; 
numa palavra: se humanizam – “a produção é consumo; o consumo é 
produção. Produção consumptiva. Consumo produtivo” (MARX, 2011, 
p.47).

Tal articulação dialética entre as esferas da produção e do consu-
mo ou fruição dos produtos do trabalho é de suma importância para o 
processo de produção e reprodução social dos seres humanos e, conse-
quentemente, também para o processo de formação dos seres humanos.

Entretanto, dentro desta relação mutuamente determinante e en-
gendradora entre as esferas da produção e do consumo há aquela que 
em última instância é decisiva e que Marx vai chamar de “momento 
predominante”.

Se produção e consumo são considerados como atividades 
de um sujeito ou de muitos indivíduos, ambos aparecem em 
todo caso como momentos de um processo no qual a pro-
dução é o ponto de partida efetivo, e, por isso, também o 
momento predominante [übergreifende Moment]. O próprio 
consumo, como carência vital, como necessidade, é um mo-
mento interno da atividade produtiva. Mas esta última é o 
ponto de partida da realização e, por essa razão, também seu 
momento predominante, o ato em que todo o processo trans-
corre novamente. O indivíduo produz um objeto e retorna 
a si ao consumi-lo, mas como indivíduo produtivo e que se 
autorreproduz. O consumo aparece, assim, como momento 
da produção (MARX, 2011, p.49).

Ao produzir para consumir e ao consumir para produzir (cada 
uma das esferas guiando e sustentando, limitando e ampliando a outra), 
o ser humano forma a si mesmo como ser humano enquanto se repro-
duz e frui enquanto se humaniza.

Este processo de formação de sua humanidade ocorre na medida 
em que “a objetivação da essência humana, tanto do ponto de vista teó-
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rico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos os sentidos 
do homem quanto para criar sentido humano correspondente à riqueza 
inteira do ser humano e natural” (MARX, 2004, p.110-1).

Também deve estar claro aqui que não somente a natureza das 
necessidades – “se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da ima-
ginação” (MARX, 2013, p.113) –, mas também a natureza dos produtos 
do trabalho que as satisfarão é de menor relevância, uma vez que aquilo 
que o ser humano “tem de preparar (...) para a fruição e para a digestão” 
(MARX, 2004, p.84), seus produtos, de arte a alimento, de moradia à 
filosofia, são aquilo que garantirá a manutenção física e espiritual ou, 
numa palavra, a reprodução humana de sua vida1.

Já aqui é possível ver de modo um pouco mais mediado não ape-
nas o porquê, mas também algumas das formas pelas quais “o sentido 
humano, a humanidade dos sentidos, vem a ser primeiramente pela exis-
tência do seu objeto, pela natureza humanizada” (MARX, 2004, p.110).

Isto parece indicar que é exatamente no, pelo e para o trabalho, a 
partir da relação entre as esferas da produção e da fruição, que o ser hu-
mano se faz, isto é, forma-se e cria um “sentido humano” corresponden-
te ao mundo que humanamente engendra. Em síntese, o trabalho forma.

A necessidade que o consumo sente do objeto é criada pela 
própria percepção do objeto. O objeto de arte – como qual-
quer outro produto – cria um público capaz de apreciar a arte 
e de sentir prazer com a beleza. A produção, por conseguinte, 
produz não somente um objeto para o sujeito, mas também 
um sujeito para o objeto (MARX, 2011, p.47, os grifos são 
nossos).

Cabe enfatizar que a análise deve centrar-se, fundamentalmente, 
na esfera das relações – o que de modo algum elimina a existência, fun-
ção e importância específica de seus polos constitutivos –, seja naquela 

1  Não é, de modo algum, desconhecida a distinção marxiana acerca do trabalho material e não 
material (MARX, 1978, p.79). Entretanto, uma vez que a preocupação aqui é o processo de 
formação dos seres humanos, a materialidade ou não do produto do trabalho, bem como que 
ordem de necessidade humana ele satisfaz, é de importância secundária.
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entre ser humano e natureza, deste com o produto de seu trabalho, entre 
as esferas da produção e da fruição, ou mesmo na sua relação com outros 
seres humanos. Merece atenção especial este último aspecto destacado.

Indivíduo e sociedade

O processo de transformação da natureza guarda em si um aspec-
to necessariamente individual – “a história social dos homens é sempre 
a história do seu desenvolvimento individual, tenham ou não consciên-
cia desse fato” (MARX, 2009, p.245), na medida em que as relações que 
estabelecem com a natureza “nada mais são que as formas necessárias 
nas quais se realiza a sua atividade material e individual” (MARX, 2009, 
p.245).

Entretanto, este processo também engendra o outro ser humano 
como ser humano, uma vez que, por intermédio de sua atividade produ-
tiva, sem a qual não pode manter-se humanamente vivo,

o homem produz o homem, a si mesmo e ao outro homem; 
assim como [produz] o objeto, que é o acionamento (Betäti-
gung) imediato da sua individualidade e ao mesmo tempo a 
sua própria existência para o outro homem, [para] a existên-
cia deste, e a existência deste para ele (MARX, 2004, p.106).

Mas no interior do processo social no qual “toda produção é 
apropriação da natureza pelo indivíduo” (MARX, 2008, p.243), este pro-
duz o outro ser humano e sua humanidade e, ao assim proceder, produz 
a própria necessidade da relação entre os seres humanos – relação esta 
não exclusivamente restrita ao mínimo de cooperação exigida em de-
terminados tipos de trabalho, mas, sobretudo, relacionada ao fato de 
que apenas socialmente o ser humano se pode efetivar como indivíduo.

Toda esta discussão levantada por Marx – acerca da criação do 
ser humano e de sua individualidade, do outro ser humano e da ne-
cessidade de relação entre eles – afirmada no trabalho e acionada pelo 
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objeto produzido é de fundamental importância, pois se, por um lado, 
“a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta 
de classes” (MARX e ENGELS, 1999, p.40), ou “moveu-se em antago-
nismos de classe” (MARX e ENGELS, 1999, p.57), por outro, esta classe 
não é um ente mítico que se move por si.

Sobre isso Marx afirma: “o trabalho é a própria atividade do 
trabalhador, a realização de sua própria capacidade de trabalho vivo” 
(MARX, 2010, p.68). Por conseguinte, todo “trabalho efetivo é atividade 
segundo um fim para a produção de um valor de uso, para a apropriação 
de uma matéria natural de uma maneira correspondente a necessidades 
determinadas” (MARX, 2010, p.68). E sua conclusão é incisiva: “todo 
trabalho efetivo é um trabalho particular” (MARX, 2010, p.68).

Esta discussão implica que a própria classe é uma abstração se 
se desconsidera seu aspecto mais concreto: os homens e mulheres que, 
como indivíduos, sujeitos que trabalham – portanto, no interior de uma 
relação social –, a compõem.

Mais uma vez se evidencia a necessária relação entre os indiví-
duos e sua socialidade, ou mesmo entre objetividade e subjetividade – 
“desde sempre os homens, na medida em que existem, têm necessidade 
uns dos outros e só puderam desenvolver suas necessidades e capaci-
dades estabelecendo relações entre si” (MARX e ENGELS, 2007, p.79).

Ou ainda em outras palavras:

a vida individual e a vida genérica do homem não são di-
versas, por mais que também – e isto necessariamente – o 
modo de existência da vida individual seja um modo mais 
particular ou mais universal da vida genérica, ou quanto mais 
a vida genérica seja uma vida individual mais particular ou 
universal (MARX, 2004, p.107).

Assim, mesmo no interior dos processos de trabalho mais in-
dividuais, “formam-se (...) órgãos sociais, na forma da sociedade” 
(MARX, 2004, p.109). Isto é, para o ser tornado humano, “a ativi-
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dade em imediata sociedade com outros etc., tornou-se um órgão 
da minha externação de vida e um modo da apropriação da vida 
humana” (MARX, 2004, p.109), o que implica que a individualidade 
do ser humano se afirma, portanto, socialmente, e sua socialidade se 
afirma individualmente.

A relação com outros seres humanos torna-se também uma ne-
cessidade para o ser humano – e isso é, sem dúvida, uma necessidade 
refinada, humanizada –, na medida em que apenas em sociedade com 
outros é que é possível ao ser humano a sua efetiva “externação de vida”, 
produção e fruição plenas, numa palavra, reprodução humana, pois “a 
sociedade é a unidade essencial completada (vollendete) do homem com 
a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo reali-
zado do homem e o humanismo da natureza levado a efeito” (MARX, 
2004, p.107).

Apenas em sociedade, que é, por sua vez, somente possível a par-
tir e no interior da relação de mediação do trabalho, é que o ser humano 
pode desenvolver-se plena e livremente e que o “devir da natureza até ao 
homem” (MARX, 2004, p.112) e sua continuidade potencialmente im-
previsível e em aberto se colocam efetivamente como possibilidade – “o 
ser humano é, no sentido mais literal, um ‘zoon politikón’2, não apenas 
um animal social, mas também um animal que somente pode isolar-se 
em sociedade” (MARX, 2011, p.40).

Se há, por um lado, de modo bastante claro, aspectos indubita-
velmente individuais nos processos de trabalho, na medida em que são 
homens e mulheres individual e concretamente existentes que levam a 
cabo, diariamente, relações de mediação com a natureza a fim de gerar 
objetos para a satisfação de suas necessidades, tem-se, por outro, o ine-
gável aspecto, mais do que apenas coletivo, social do trabalho.

Por isso – e isso sempre deve ser bastante enfatizado – não se 
trata de apartar indivíduo e sociedade, menos ainda de opô-los. Para 
Marx, não há dissociação possível entre as esferas da individualidade e 

2 Referência direta de Marx à concepção aristotélica do “animal social” (ARISTÓTELES, 1997, 
p.15).
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da socialidade, na medida em que, engendradas pelo trabalho, ao mes-
mo tempo em que o engendram, tais esferas não só se interpenetram, 
como também mutuamente se determinam: “o caráter social é o caráter 
universal de todo o movimento; assim como a sociedade mesma pro-
duz o homem enquanto homem, assim ela é produzida por meio dele” 
(MARX, 2004, p.106). E isto porque

acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a “socie-
dade” como abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o 
ser social. Sua manifestação de vida – mesmo que ela tam-
bém não apareça na forma imediata de uma manifestação 
comunitária de vida, realizada simultaneamente com outros 
– é, por isso, uma externação e confirmação da vida social 
(MARX, 2004, p.107).

Há aqui algo de absolutamente fundamental para toda a discus-
são da formação humana em Marx. O trabalho cria um objeto humano, 
cria natureza humanizada, cria o ser humano que trabalha, cria o outro 
ser humano e a necessidade deste outro ser humano por parte daquele 
– e naquele – que produz.

Isto implica que não só se criam, na produção e na fruição, as 
relações sociais entre os seres humanos e a necessidade humana destas 
relações, mas se criam também articulações, conexões histórico-sociais 
(não necessariamente diretas e/ou lineares) entre os seres humanos e 
seus processos de trabalho – “tão logo os homens trabalham uns para os 
outros de algum modo, seu trabalho também assume uma forma social” 
(MARX, 2013, p.147).

Ao engendrar, na esfera da reprodução social, necessidades – e 
processos de trabalho correspondentes – cada vez mais humanamente 
elaboradas, trabalhadas, a atividade vital dos seres humanos relaciona-
se, articula-se, acumula-se, não somente ao longo da vida particular de 
cada ser humano determinado (o indivíduo que trabalha), mas também 
de geração em geração (e de todas as gerações precedentes até a atual), 
criando, assim, uma história humana.
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Se, “quando se fala do trabalho, está-se tratando, imediatamente, 
do próprio homem” (MARX, 2004, p.89), ao se falar da história huma-
na, está-se falando, “imediatamente”, da história do trabalho e de suas 
formas de realização ao longo das sucessivas gerações de seres humanos, 
desde “o primeiro ato histórico” (MARX e ENGELS, 2007, p.33) até os 
dias de hoje.

E por história do trabalho entende-se a articulação histórica, di-
reta e indireta, dos processos de trabalho individuais e coletivos, mas 
socialmente determinados e relacionados, que engendram a produção 
e reprodução da vida material e simbólica dos seres humanos ao longo 
da sucessão de gerações.

Os processos de trabalho, portanto, direta e indiretamente re-
lacionados, individual e socialmente articulados criam a história da 
humanidade, que é tanto a história social de cada ser humano tomado 
individualmente, cuja humanidade (até o momento de seu nascimen-
to acumulada) lhe é transmitida por profundos processos formativos, 
quanto a própria história da humanidade como um todo, em seus as-
pectos mais imediatamente práticos e espiritualmente mais mediados.

Mas ainda que a história humana – cronologicamente a sucessão 
de gerações de seres humanos, mas como processo de modo algum li-
near – geste-se a partir de um acúmulo de processos de trabalho social-
mente articulados, ainda que levados a cabo por indivíduos singulares, 
é indubitável que haja atividades que são (ou no mínimo podem ser) 
executadas em conjunto, ou coletivamente.

É importante destacar que, mesmo no interior destas atividades 
conjuntas ou coletivas, há sempre indivíduos e que, de outro lado e de 
igual maneira, o próprio indivíduo traz em si toda a história humana 
condensada e corporificada.

A atividade social e a fruição social de modo algum existem 
unicamente na forma de uma atividade imediatamente comu-
nitária e de uma fruição imediatamente comunitária, ainda 
que a atividade comunitária e a fruição comunitária, isto é, a 
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atividade e a fruição que imediatamente, em sociedade efetiva 
com outros homens, se externam e confirmam, efetuar-se-ão 
em toda parte onde aquela expressão imediata da sociabili-
dade (Gesellschaftlichkeit) se fundamente na essência do seu 
conteúdo e esteja conforme à sua natureza.Posto que tam-
bém sou cientificamente ativo etc., uma atividade que rara-
mente posso realizar em comunidade imediata com outros, 
então sou ativo socialmente porque [o sou] enquanto homem. 
Não apenas o material da minha atividade – como a própria 
língua na qual o pensador é ativo – me é dado como produ-
to social, a minha própria existência é atividade social; por 
isso, o que faço a partir de mim, faço a partir de mim para a 
sociedade, e com a consciência de mim como um ser social 
(MARX, 2004, p.107).

Se, então, “a formação dos cinco sentidos é um trabalho de 
toda a história do mundo até aqui” (MARX, 2004, p.110), e por “for-
mação dos cinco sentidos” pode-se compreender todo o processo de 
formação dos seres humanos e do “sentido humano correspondente” 
a esta humanidade, cada nova geração de seres humanos, portanto, 
herda (socialmente) toda a história do mundo até o momento de seu 
nascimento e formação e a ela dá continuidade, a seu modo, ainda 
que dentro das bases e limites colocados por sua época e situação 
históricas concretas.

Cabe apenas a ênfase de que esta “história do mundo” é passa-
da, transmitida de geração em geração por intermédio de profundos 
processos formativos, mas que, por outro lado, ela é composta tanto 
do acúmulo sócio-histórico dos processos de trabalho da humanidade 
como um todo (obviamente não de modo linear/unilateral, mas diale-
ticamente articulado) quanto é composta também por toda uma série 
de elementos que, ainda que se tenham tornado possíveis, por vezes de 
modo bastante mediado, apenas a partir da esfera do trabalho, não são 
de modo algum transformação direta da natureza.

Assim, indivíduo e sociedade, indivíduo e socialidade, indivíduo 



111INDICAÇÕES SOBRE SOCIEDADE, SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO A PARTIR DA FORMULAÇÃO 
MARXIANA

e história são aspectos absolutamente inseparáveis, pois, nas palavras 
de Marx,

a atividade (Tätigkeit) e a fruição, assim como o seu conteú-
do, são também os modos de existência segundo a atividade 
social e a fruição social. A essência humana da natureza está, 
em primeiro lugar, para o homem social; pois é primeiro aqui 
que ela existe para ele na condição de elo com o homem, na 
condição de existência sua para o outro e do outro para ele; 
é primeiro aqui que ela existe como fundamento da sua pró-
pria existência humana, assim como também na condição de 
elemento vital da efetividade humana. É primeiro aqui que a 
sua existência natural se lhe tornou a sua existência humana 
e a natureza [se tornou] para ele o homem (MARX, 2004, 
p.106-7).

Mais então do que tornar possível “apenas” o surgimento do ser 
humano (individualmente tomado), o trabalho, como elemento do “de-
vir da natureza até ao homem”, cria os seres humanos e a necessidade 
de relação humana permanente entre eles; cria a necessidade de minha 
humanidade que se expressa no outro ser humano como necessidade 
para mim.

E, a partir da conexão entre os seres humanos e seus processos 
de trabalho, cria-se a história humana, que por intermédio de amplos 
processos formativos engendra a socialidade, a humanidade e a generi-
cidade do humano.

Daqui tem-se então que “toda a assim denominada história mun-
dial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o traba-
lho humano, enquanto o vir a ser da natureza para o homem,” (MARX, 
2004, p.114).

O trabalho é origem e continuidade, início e história, fundação 
e complexificação dos seres humanos, uma vez que o ser humano, sua 
humanidade (em seu aspecto genérico e particular, como característica 
humana de cada ser humano e como totalidade dos seres humanos vi-
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vendo conjuntamente) só podem ser adequadamente compreendidos 
como processo social, isto é, em movimento – produzindo e reprodu-
zindo a si próprios na esfera do trabalho (portanto na produção e frui-
ção) e da práxis social3.

Quando, então, Marx afirma que “o homem rico é simultanea-
mente o homem carente de uma totalidade da manifestação humana 
de vida. O homem, no qual a sua efetivação própria existe como ne-
cessidade (Notwendigkeit) interior, como falta (Not)” (MARX, 2004, 
p.112-3), ou quando trata do trabalho como “primeira necessidade 
vital” (MARX, 2012, p.31), tudo indica que aí se afirma que a vida 
humana, a humanidade da vida, a relação de produção e fruição ple-
nas de sentido que se realizam em comunidade com outros seres hu-
manos, por ser a maior riqueza humana, é exatamente aquilo que se 
constitui como falta – e falta em seu sentido positivo, de busca por 
completude, de pulsão, de paixão humana, na medida em que “a do-
minação da essência objetiva em mim, a irrupção sensível da minha 
atividade essencial é a paixão, que com isto se torna a atividade da mi-
nha essência” (MARX, 2004, p.113) e “a paixão (Leidenschaft, Passion) 
é a força humana essencial que caminha energicamente em direção ao 
seu objeto” (MARX, 2004, p.128).

Deste modo, quando a vida humana permite “sentir ao homem a 
maior riqueza, o outro homem como necessidade” e, neste outro ser hu-
mano está contida a humanidade inteira, pode-se melhor compreender 
algumas das razões pelas quais o ser humano apenas pode sobreviver 
humanamente no interior e por meio de seu trabalho e, por conseguinte, 
em sociedade.

3  Todo trabalho, toda ação concretamente existente de transformação da natureza se insere na 
esfera da práxis social, mas nem todas as manifestações da esfera da práxis são trabalho; a 
categoria da práxis social é, portanto, mais ampla que a categoria trabalho e pode, inclusive, 
voltar-se a este e retraçar suas formas de realização e mesmo sua finalidade (sobre este tema, 
ver Sánchez Vásquez (2007) e Konder (1992)). Mas, por outro lado, a própria esfera da práxis 
como um todo se erige, de maneiras dialeticamente muito mediadas, a partir da esfera do tra-
balho. Daí tem-se que, ainda que haja uma inseparabilidade absoluta entre práxis e trabalho, o 
momento predominante, o aspecto fundamental cabe à esfera do trabalho. Para Sousa Junior, 
o aspecto fundamental recai sobre a “categoria da práxis” (2010, p.18, os grifos são nossos). Já 
para Lombardi o caráter fundamental recai sobre a categoria “modo de produção” (2011, p.98).
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CAPÍTULO 4

TRABALHO, OBJETIVIDADE, 
SUBJETIVIDADE E A ELABORAÇÃO DA 

CONSCIÊNCIA HUMANA

Marcos Jerônimo Dias Júnior

Introdução 
 
As contínuas reestruturações econômicas e os reordenamentos 

ideopolíticos, jurídicos e culturais, compostas essencialmente pela re-
lação estabelecida entre subjetividade e objetividade, constituem e de-
senvolvem ao decorrer da história as determinações e contradições que 
move a realidade. Neste movimento são produzidas variadas dicoto-
mias, dualidades e, na contradição, pares recíprocos que influenciam no 
modo como compreendemos, agimos e elaboramos a realidade.

 Este capítulo destaca a análise sobre a relação entre subjeti-
vidade, objetividade e consciência com base no conceito de trabalho. 
Caminharemos para além de uma concepção que parte do a-priori e 
cria brechas para discursos e narrativas que defendem uma não exis-
tência de classes sociais, o fim da história, a impossibilidade de com-
preensão das contradições da realidade, a inexistência de questões 
universais e de totalidade social. Nesta compreensão, “[...] a investi-
gação tem de se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas 
diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno” 
(MARX, 2013, p. 90).
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Construímos esta análise pautados nos fundamentos e princípios 
de um procedimento investigativo que nos possibilita compreender a 
realidade como um produto histórico das atividades humanas, guia do 
movimento contraditório do real. Pauta-se na concepção que a cons-
ciência, expressa como produto da práxis histórica, é estabelecida pela 
relação entre objetividade e subjetividade, por meio da atividade vital 
humana, ou seja, o trabalho. 

No primeiro momento, analisaremos, dentro das contradições 
da atual dinâmica socioeconômica, a estruturação da dicotomia entre 
subjetividade e objetividade e suas implicações na elaboração da cons-
ciência. Em seguida, com base no conceito de trabalho, discutiremos a 
reciprocidade entre subjetividade, objetividade e consciência. 

A práxis histórica como fundamento da relação entre objetividade, 
subjetividade e consciência

 
A forma e o conteúdo de como compreendemos e agimos na rea-

lidade envolvem necessariamente a relação entre objetividade e subjeti-
vidade, provocam implicações marcantes no processo de construção da 
nossa consciência. São compreensões e ações constituídas por variadas 
determinações históricas, realizadas pelos seres humanos e desenvolvi-
das somente dentro das relações sociais. Influenciam tanto no modo de 
conceber quanto nas finalidades que produzem a vida humana material 
e não-material na vida social.

 Atualmente a compreensão e o desenvolvimento entre objeti-
vidade e subjetividade é produto de um contexto socioeconômico es-
truturado pela contradição entre capital e trabalho. Esta contradição, 
“[...] não apenas fornece uma medida do grau de desenvolvimento da 
força de trabalho, mas também indicam as condições sociais” (MARX, 
2013, p. 257). Estamos falando de uma contradição fundante de um de-
terminado modo socioeconômico, onde os seres humanos produzem e 
reproduzem a vida social.

 Uma objetividade pautada na exaltação do capital em detri-
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mento ao trabalho, que “[...] enquanto a divisão do trabalho eleva a for-
ça produtiva, a riqueza e o aprimoramento da sociedade, empobrece o 
trabalhador até a condição de máquina” (MARX, 2010, p.29). Organiza-
da por determinações e mediações entre classes sociais que exaltam os 
princípios mercadológicos em detrimento ao processo de humanização 
da subjetividade.

Segundo Marx (2013, p.113), esta objetividade é um organismo 
social “[...] onde reina o modo de produção capitalista, aparece como 
uma ‘enorme coleção de mercadorias’ e a mercadoria individual como 
sua forma elementar”. Um tipo de sociedade essencialmente produto-
ra de mercadorias, onde a relação entre subjetividade e objetividade é 
apreendida e estabelecida ideologicamente como uma dicotomia des-
colada da história. Um contexto em que predomina o valor de troca em 
detrimento ao valor de uso das mercadorias, estendendo as relações da 
vida social. O dinheiro como uma mercadoria possui a forma universal 
de valor de troca, ganha vida própria nas relações sociais e tornar-se a 
expressão e ambição maior entre os seres humanos.

As determinações das relações de produção e das forças produti-
vas econômicas nesta objetividade são estruturadas pela exploração de 
uma classe social sobre outra, orientada pelos interesses de uma classe 
dominante – a burguesia. Temos como classe dominada os trabalhado-
res e trabalhadoras que detém como suas únicas riquezas a possibilida-
de de colocar à disposição do mercado a potencialidade da própria for-
ça de trabalho. Uma classe que possui muitas dificuldades e condições 
precárias de obter os meios mínimos de sobrevivência e acesso a riqueza 
material e cultural. 

A subjetividade é inserida num processo de divisão social onde 
quanto mais produz riqueza, mais desenvolve a sua pobreza e miséria. 

Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, de-
senvolve-se também o proletariado, a classe dos operários 
modernos, os quais só vivem enquanto têm trabalho e só têm 
trabalho enquanto seu trabalho aumenta capital. Esses ope-
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rários, constrangidos a vender-se a retalho, são mercadoria, 
artigo de comércio como qualquer outro; em consequência, 
estão os sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a to-
das as flutuações do mercado (MARX E ENGELS, 2010, p. 
46).

Uma objetividade que possui infelizmente como fundamentos o 
individualismo, a competividade e a desigualdade, respaldada pelo feti-
che da mercadoria1 e do processo de exploração denominado de mais-
valor. Segundo Marx (2013, p.578) “[...] a produção capitalista não é 
apenas produção de mercadoria, mas essencialmente produção de mais-
valor. O trabalhador produz não para si, mas para o capital. Ele tem de 
produzir mais-valor”. Estabelecido pela ampliação e intensificação da 
exploração da força de trabalho, a mais-valia também chamada de mais-
valor ou sobre-trabalho se constitui na criação de mercadorias que gera 
valor excedente e torna-se forma de lucro, no qual o trabalhador produz 
e recebe o mínimo deste para sobrevivência em forma de salário2. 

Para Marx (2011, p. 270) “[...] o pôr do trabalho excedente é a 
condição necessária para o crescimento do valor ou para a valorização 
do capital”. Em síntese, entende-se por mais-valor, considerado uma das 
células da dicotomia entre subjetividade e objetividade, a exploração do 
homem pelo homem por meio do trabalho. Logo, diante as determina-
ções históricas deste modo de produção, o trabalho torna-se o eixo fun-
damental da dicotomia entre subjetividade e objetividade. Uma ativida-
de essencialmente humana que “[...] aparece ao homem apenas como 
meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção 
da existência física” (MARX, 2010, p.84). Apresenta-se, nesta realidade, 
submetido aos ditames do capital e passa a ser difundido ideologica-

1   De acordo com Marx (2013, p.146), com o fetiche, a mercadoria “[...] aparenta ser, à primeira 
vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intricada, plena 
de sutilezas metafísicas e melindres teológicos”.

2  De acordo com Marx (2012, p.33), “o salário é a soma em dinheiro que o capitalista paga por 
um determinado tempo de trabalho ou pela prestação de um determinado trabalho”. Um valor 
troca para o trabalhador que vende a disposição de sua força de trabalho como mercadoria e 
como valor útil para o capitalista que a compra com o valor menor que o trabalhador cria com 
o intuito de extrair o excedente pela exploração”. 
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mente como mero sinônimo de emprego. Uma atividade natural e apa-
rente desenvolvido nas premissas da liberdade e igualdade de mercado, 
independente das determinações objetivas da totalidade social e das 
ações das subjetividades dos seres humanos.

Nesta síntese de múltiplas determinações complexas, a força de 
trabalho converte-se em mercadoria e a atividade produtiva vital do ser 
humano – o trabalho – remete-se ao capital. A subjetividade ideologica-
mente separa-se da objetividade, transformando muitas vezes o sujeito 
num apêndice de uma máquina (MARX. 2013). Aquele que detém o 
capital e não participa da produção de maneira direta – o capitalista – 
obtém as melhores condições de apropriar dos meios e dos produtos 
materiais e não-materiais mais desenvolvidos e complexos que a socie-
dade construiu historicamente.

O trabalho torna-se alienado à produção e reprodução do capital, 
um mecanismo que necessita da dicotomia entre subjetividade e objeti-
vidade para ajudar em seu desenvolvimento e legitimação. Um contexto 
que separa o processo e o produto do produtor, a própria subjetividade 
passa a não pertencer ao trabalhador, mas ao proprietário dos meios e 
das forças produtivas.

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, 
pelas leis nacional-econômicas, em que quanto mais o traba-
lhador produz, menos tem para consumir; que quanto mais 
valores cria, mais sem-valor e indigno ele se torna; quanto 
mais bem formado o seu produto, tanto mais deformado ele 
fica; quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro o tra-
balhador; que quanto mais poderoso o trabalho, mais impo-
tente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito o 
trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna 
o trabalhador (MARX, 2010, p. 82).

A categoria alienação caracteriza-se por um estranhamento do 
trabalhador tanto no processo como no produto de seu trabalho, um 
fundamento desta sociedade que enfatiza a dicotomia entre subjetivida-
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de e objetividade. As formas e determinações para o desenvolvimento 
das subjetividades são dicotomizados e mistificados ideologicamente, a 
serviço da justificativa da positividade do capital numa lógica mecânica, 
linear e determinista, como fosse algo natural e de interesse de todos. “O 
fato é, portanto, o seguinte: indivíduos determinados, que são ativos na 
produção de determinadas maneiras, contraem entre si estas relações 
sociais e políticas determinadas” (MARX E ENGELS, 2007, p. 93). 

Nesta objetividade as ideias dominantes concebem e determinam 
a compreensão e o desenvolvimento da relação entre subjetividade e 
objetividade, com um caráter dicotômico. Pautado por uma ideologia 
que cristaliza as contradições e impede o desvelamento das relações en-
tre essência e aparência, forma e conteúdo, concreto e abstrato, lógico e 
histórico. Percebe-se que as condições materiais produto do desenvolvi-
mento histórico revelam os fundamentos para a constituição e desenvol-
vimento da dicotomia entre subjetividade e objetividade, influenciando 
na forma e conteúdo de como podemos conceber e agir na realidade e 
implicando na constituição e desenvolvimento da consciência humana. 

Afirmamos, portanto, na atual produção e reprodução socioe-
conômica, a forma e o conteúdo pela qual os seres humanos tomam 
conhecimento de seus conflitos mediante a luta material e não-material 
da vida, constituem a relação entre subjetividade, objetividade e cons-
ciência.

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 
dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante 
da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual domi-
nante. A classe que tem à sua disposição os meios da produ-
ção material dispõe também dos meios da produção espiri-
tual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente 
ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam 
os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não 
são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes, são as relações materiais dominantes apreendi-
das como ideias; portanto, são a expressão das relações que 
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fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua 
dominação (MARX E ENGELS, 2007, p. 47).

Nesta lógica, a subjetividade é entendida distante das relações ob-
jetivas, como uma produção criada pelos próprios indivíduos isolados, 
neutros, como força metafísica sobrenatural do pensamento, numa vi-
são a-histórica, produzida naturalmente e estabelecida em um padrão 
absoluto para todos. Aparece como produto da genética e a objetividade 
como partes fragmentadas da realidade, construída na perspectiva de 
uma compreensão pura, natural, mecânica, legitimadora de dogmas, 
mitos e do senso comum. “Esta concepção dissolve a essência religio-
sa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração 
intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das 
relações sociais” (MARX e ENGELS, 2007, p. 534).

Esta dicotomia, portanto, é produto das contradições históricas 
criadas pelos seres humanos na vida em sociedade, pautada por objeti-
vos e interesses ocultos e subliminares que amenizam os conflitos, con-
formam os inconformados e ajuda a manter a hegemonia do capital na 
organização e condução das relações sociais. Segundo Marx e Engels 
(2007), esta dicotomia expressa por uma teoria de base ideológica “[...] 
derrota a história, dissolvendo-a em pensamentos, puros pensamentos, 
que nada são além de pensamentos e que, no final dos tempos, con-
frontar-se-ão apenas com um exército de ideias” (p. 190). Uma ideia 
fetichizada desenvolvida ideologicamente que distorcem e apagam as 
contradições das relações sociais e colocam a totalidade social a serviço 
de interesses particulares de uma determinada classe.

É engendrado na compreensão sobre subjetividade e objetivi-
dade a supervalorização do idealismo e do praticismo ambos de base 
utilitaristas, onde a realidade é colocada composta por fatos fragmen-
tados representativos como forma de escamotear o histórico. Uma 
visão que parte do a-priori que ajuda “[...] construir o mundo pelo 
movimento do pensamento, enquanto somente reconstrói, de forma 
sistemática e ordenado segundo o método absoluto, as ideias que estão 
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na cabeça de todo mundo (MARX, 2009, p.125). A subjetividade e a 
objetividade se tornam uma ilusão idealista que padronizam e enqua-
dram a vida social de acordo com os ditames aparentes e imediatos do 
mercado. 

Uma objetividade idealmente separada dos objetos e da subjetivi-
dade, num mundo pautado pelo individualismo e pela competitividade, 
transparecendo na aparência que a subjetividade é plena de liberdade. 
Marx e Engels (2007, p.257) nos demonstra que a relação entre subjeti-
vidade e objetividade,

[...] de modo algum reside na consciência ou na boa vontade, 
muito menos na falta de reflexão sobre o conceito da qualida-
de. Ela não reside na consciência, mas no Ser; não no pensar, 
mas na vida; ela reside no desenvolvimento empírico e na 
manifestação vital do indivíduo, que, por sua vez, depende 
das condições do mundo. Quando as circunstâncias sob as 
quais vive esse indivíduo só lhe permitem o desenvolvimento 
[uni]lateral de uma qualidade às custas de todas as demais, se 
ela lhe proporciona materialmente e tempo para desenvolver 
só uma qualidade, então esse indivíduo logra apenas um de-
senvolvimento unilateral, aleijado.

  
A partir da análise desta práxis histórica, podemos buscar na 

contradição a compreensão da reciprocidade entre subjetividade, obje-
tividade e a relação com a consciência humana, tendo o trabalho como 
conceito fundante.

Trabalho, práxis e a elaboração da consciência humana 

Como analisamos, percebe-se no movimento da atual sociabi-
lidade, regida pela contradição entre capital e trabalho que os sujeitos 
(subjetividade) e a sociedade (objetividade) são considerados ideolo-
gicamente meros objetos naturais e isolados entre si, independentes 
do processo histórico. Um contexto econômico e ideopolítico que ig-
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nora a percepção real das contradições e necessita do desenvolvendo 
da dicotomia entre subjetividade e objetividade para ajudar na sua 
legitimação. 

A subjetividade ao constituir-se no processo de apropriações e 
ações dentro das determinações e mediações da objetividade pode po-
tencialmente, a partir das condições históricas, transformar o meio e a 
si mesmo por meio da atividade vital humana, o trabalho. Um desenvol-
vimento dentro da vida social produtiva que necessariamente perpassa 
por elaborações ideais intencionais e interessadas, direcionadas para a 
efetivação de determinados fins à vida social.

A produção de ideias, de representações, da consciência, 
está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a ativi-
dade material e com o intercâmbio material dos homens, 
com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o in-
tercâmbio espiritual dos homens ainda aparece, aqui, como 
emanação direta de seu comportamento material. O mesmo 
vale para a produção espiritual, tal como ela se apresenta na 
linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da me-
tafísica etc. de um povo. Os homens são produtores de suas 
representações, de suas ideias e, assim por diante, mas os ho-
mens reais, ativos, tal como são condicionados por um de-
terminado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo 
intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às suas forma-
ções mais desenvolvidas. A consciência não pode jamais ser 
outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o 
seu processo de vida real (MARX e ENGELS, 2007, p. 93-94).

Nesta perspectiva, subjetividade e objetividade é um par recípro-
co que envolve formas de ser e determinações de existência históricas 
que compõem a elaboração da consciência humana. Constituídas e de-
senvolvidas por elementos e mecanismos da produção material e cul-
tural, estabelecida numa concordância dialética entre o real e o ideal. É 
produto das atividades humanas desenvolvidas de maneira consciente, 
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construída historicamente em meio as contradições da realidade, atra-
vés da mediação do trabalho. 

Considerado a atividade vital da essência e existência do ser so-
cial e da sociedade, expressão histórica da ação consciente humana, o 
trabalho é um conceito de grande importância para entendermos a reci-
procidade entre subjetividade, objetividade e consciência.

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o tra-
balho é, assim, uma condição de existência do homem, in-
dependente de todas as formas sociais, eterna necessidade 
natural de mediação do metabolismo entre o homem e a 
natureza e, portanto, da vida humana (MARX, 2013, p.120).

Os seres humanos, diante as condições históricas e materiais, 
possuem a necessidade e capacidade potencial de apropriar, produzir, 
transformar, criar e modificar qualquer meio natural e social pela me-
diação do trabalho. Engels (2009), referindo-se a este princípio funda-
mental afirma:

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economis-
tas. Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada 
de fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O tra-
balho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a condição 
básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau 
que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o 
próprio homem (p. 4).

A gênese e o desenvolvimento da subjetividade como represen-
tação do ser humano enquanto ser social e da objetividade como tota-
lidade social coincide com a constituição da consciência humana pelos 
atos de objetivações e apropriações. Conforme Marx (2010, p.110) “[...] 
a objetivação da essência humana é necessária tanto para fazer humanos 
os sentidos reais do homem quanto para criar sentido humano ideal 
correspondente à riqueza inteira do ser humano”. Trata-se de um movi-
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mento recíproco que estrutura e desenvolve as dinâmicas econômicas e 
culturais, implicando influências marcantes na compreensão da realida-
de e na elaboração das finalidades humanas.

Assim, “[...] é por meio da elaboração do mundo objetivo [é 
que] o homem se confirma, em primeiro lugar e efetivamente, como 
ser genérico. Essa produção é a sua vida genérica operativa” (MARX, 
2010, p. 85). O gênero humano é uma construção histórica e social 
materializada nas relações concretas através da mediação do traba-
lho, uma capacidade potencial de todos os sujeitos enquanto seres 
sociais de apropriar/objetivar o próprio ser — a subjetividade — e 
as determinações sociais – a objetividade. Trata-se de um processo 
material e não-material de desenvolvimento recíproco que faz do ob-
jeto, do sujeito, da vida e das relações do ser social frutos das ações 
conscientes humanas.

Como nos diz Marx (2011, p. 43), “[...] toda produção é apro-
priação somente de maneira recíproca da natureza pelo indivíduo no 
interior de e mediada por uma determinada forma de sociedade”. Um 
movimento que envolve a apropriação do mundo natural e social para 
o desenvolvimento da vida produtiva, relacionando-se tanto com o 
constituir, o viver e o agir em sociedade (objetividade), como também o 
pensar, refletir e o fazer crítico do sujeito (subjetividade) expressos pela 
consciência.

Por essas razões, reafirmamos que a relação recíproca entre sub-
jetividade e objetividade esta diretamente implicadas na elaboração 
da consciência, efetivada somente na relação entre apropriações e ob-
jetivações. Conforme Marx (2010, p. 85), “[...] o objeto do trabalho é, 
portanto, a objetivação da vida genérica do homem: quando o homem 
se duplica não apenas na consciência, intelectual[mente], mas opera-
tiva, efetiva[mente], contemplando-se, por isso, a si mesmo num cria-
do mundo por ele”. Compreendemos, assim, que quaisquer sejam as 
elaborações ideais e ações humanas, conceitua-se como uma relação 
recíproca entre subjetividade e objetividade, tendo o trabalho como 
elemento central. 
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Dessa forma, entendemos o trabalho como a atividade funda-
mental para a essência e a existência da constituição e desenvolvimento 
da reciprocidade entre subjetividade e objetividade e da elaboração da 
consciência. A atividade universal humana criadora, construtora, for-
madora, realizadora e transformadora, expressão da ação consciente 
humana, ou seja, da práxis. Transforma a natureza, produz valor aos 
objetos, constitui os produtos, a rede das relações sociais e os sujeitos 
em determinando tempo e espaço histórico. 

Resumindo: só o que podem fazer os animais é utilizar a na-
tureza e modificá-la pelo mero fato de sua presença nela. O 
homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-
lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença essen-
cial entre o homem e os demais animais, diferença que, mais 
uma vez, resulta do trabalho (ENGELS, 2009, p. 22).

Todo trabalho envolve a faculdade de colocar finalidade de ma-
neira consciente, uma prévia-ideação que parte de um procedimento 
teórico/prático que se dá previamente no pensamento dos sujeitos, com 
base na prática social da vida material. Dessa forma, o sujeito se huma-
niza na materialização da reciprocidade entre subjetividade e objetivi-
dade, “[...] agindo sobre a natureza externa e modificando-a, por meio 
desse movimento, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (MARX, 
2013, p. 255). Humaniza a subjetividade no processo de elaboração da 
sua consciência realizada nas ações dentro das relações sociais, com a 
finalidade de produzir e reproduzir sua essência genérica e desenvolver 
a própria existência na vida material e cultural.

Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respei-
to unicamente ao homem. Uma aranha executa operações 
semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos 
arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que dis-
tingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o 
primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la 
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com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um 
resultado que já estava presente na representação do traba-
lhador no início do processo, portanto, um resultado que já 
existia idealmente (MARX, 2013, p. 256).

A consciência torna-se uma ação mútua de autoprodução dos se-
res humanos pelo trabalho, envolvendo necessariamente a reciprocidade 
entre subjetividade e objetividade. Onde existir relação socioeconômica 
em qualquer forma e tempo histórico haverá trabalho, exteriorização, 
objetivação, apropriação, internalização e prévia ideação, ou seja, haverá 
na essência a reciprocidade entre subjetividade, objetividade e a elabo-
ração da consciência.

Quanto mais desenvolvidas e multiformes as relações econômi-
cas da sociedade mais próxima é esta relação, já que os seres humanos 
por meio de atos de apropriações e objetivações é ente objetivo ativo e, 
ao mesmo tempo, é constituído pela sociedade. 

Um processo no qual cria e desenvolve a realidade concreta e for-
ma-se como sujeito da práxis histórica. 

No primeiro modo de considerar as coisas, corresponde 
à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais, vivos, e 
considera a consciência apenas como sua consciência desses 
indivíduos práticos, atuantes. [...] não é a consciência que 
determina a vida, mas a vida que determina a consciência 
(MARX E ENGELS, 2007, p. 94).

Compreendemos a consciência não como um conjunto de pres-
supostos, um a-priori, fruto da ideia subjetiva, uma questão somente 
teórica ou prática, composta por um conjunto de associações ideais me-
cânicas e lineares desenvolvidas de forma natural. A análise que defen-
demos fundamenta-se por uma concepção na qual consciência é uma 
construção história, e não simplesmente o passado, mas os fatos do pas-
sado que no presente se manifestam e recria-se no pensamento e nas 
ações humanas. O mais desenvolvido torna-se a base para a ordem das 
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determinações que a compõe, para além do sentido de uma enciclopé-
dia cronológica.

Seus pressupostos são os homens, não em quaisquer isola-
mentos ou fixação fantásticos, mas em seu processo de de-
senvolvimento real, empiricamente observável, sob deter-
minadas condições. Tão logo seja apresentado esse processo 
ativo de vida, a história deixa de ser uma coleção de fatos 
mortos, como para os empiristas ainda abstratos, ou uma 
ação imaginária de sujeitos imaginários, como para os idea-
listas (MARX E ENGELS, 2007, p. 94-95).

 
Assim sendo, a consciência é o real concreto transposto no pen-

samento composta pela síntese de múltiplas determinações complexas 
constituídas na práxis histórica, produto das contradições da realidade, 
composta pelas ações recíprocas entre subjetividade e objetividade. 

Considerações finais
  
Essa análise nos permitiu refletir que a relação entre subjeti-

vidade e objetividade é constituída na práxis histórica, desenvolvi-
da atualmente pela contradição entre capital e trabalho formando 
uma relação dicotômica. Desenvolve-se atualmente na estrutura de 
um modo de produção socioeconômico que possui na mais-valia, 
na alienação e no fetichismo da mercadoria as determinações mais 
determinantes. Nos desvelando a aparência e a essência desta rela-
ção e sua relação com a consciência, expressa necessariamente por 
meio do trabalho.

Percebemos que o movimento histórico dos atos de apropriações 
e objetivações produzidos pelos seres humanos na prática social é o cri-
tério inicial para o concreto e a verdade sobre a compreensão da relação 
entre subjetividade, objetividade e consciência. Tal constatação mate-
rialista e histórica é um dos pontos essenciais para a compreensão desta 
relação, envolvendo tanto o viver e o agir em sociedade como também o 
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pensar e o fazer crítico. Uma relação orientada pelo modo de produzir 
a vida social que, infelizmente, no atual momento histórico prevalece 
uma visão dicotômica.

Esta dicotomia implica na elaboração da consciência e influencia 
na forma e conteúdo de como podemos conceber e agir na realidade. 
Exalta-se a forma descolada do conteúdo, o processo distante do produ-
to e o sujeito separado do objeto. Uma ferramenta ideológica de domi-
nação e manutenção do “status quo”, uma forma de controle que envolve 
relações de poder que ajudam a justificar a desigualdade em nome de 
um cenário aparente de eficiência e eficaz do capital.

Uma importante tarefa e estratégia de combate a essa dicotomia 
é o contínuo desmascaramento das determinações da contradição entre 
capital e trabalho, engendrados por mecanismos ideológicos. É buscar 
a compreensão da reciprocidade desta relação. Preocupar-se com essas 
questões é agir pedagógica e politicamente pela defesa da democrati-
zação da produção material e não material para todos. É combater os 
discursos e narrativas reprodutivistas e conservadoras, construindo 
iniciativas reais de contrainternalização a essa realidade, conscientes de 
que isto não é tarefa fácil e deve ser uma luta coletiva.
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CAPÍTULO 5

PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E MARXISMO EM 
VIGOTSKI

Lígia Márcia Martins
Larissa Bulhões

Introdução

Para desenvolvermos o tema que intitula este capítulo – Psi-
cologia, Pedagogia e Marxismo em Vigotski – elegemos destacar, 
em primeira mão, algumas expressões do método marxiano tendo 
em vista identificá-los, também, no pensamento de Vigotski. To-
davia, foge aos nossos objetivos abarcar todo o acervo conceitual 
do autor, de sorte que procederemos a um recorte que visa ilustrar 
a afiliação teórico-metodológica do pensamento de Vigotski ao le-
gado por Marx. Sendo assim, colocaremos em destaque, primeira-
mente, tais relações e, na sequência, mais pontualmente, nos dedi-
caremos à formação de conceitos como estofo do desenvolvimento 
do pensamento e ele como força motriz do desenvolvimento psí-
quico. Nesse diapasão nos encaminhamos em direção à educação, 
mais precisamente à educação escolar, com o intuito de apontar o 
papel imprescindível da mesma na formação e desenvolvimento do 
psiquismo dos indivíduos. 
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Afiliação de Vigotski ao Materialismo Histórico-Dialético

A primeira questão que destacamos diz respeito ao fato que tanto 
em Marx quanto em Vigotski o ‘método’ adotado só se revela na deco-
dificação do percurso analítico que trilharam, ou seja, se evidencia no 
interior de suas proposições, como alicerce na crítica empreendida pelo 
primeiro à economia política e nas proposições analíticas delas decor-
rentes e pelo segundo, à psicologia tradicional burguesa e nos postula-
dos subsequentes que afirmam a necessidade de sua superação por uma 
psicologia deveras científica.

Marx, recorrendo à antítese do método de Hegel, lançou mão de 
uma nova configuração da dialética – imbuída do caráter crítico e re-
volucionário, tendo em vista a análise da sociedade burguesa. Por essa 
via demonstrou o movimento de apreensão dos fenômenos do abstrato 
(real empírico) ao concreto – na qualidade de concreto pensado. Afir-
mou que “o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determi-
nações e, portanto, a unidade da diversidade” (MARX, 2011, p. 54).

Sendo assim, se a busca pelo conhecimento limitar-se ao senso-
rialmente dado no ponto de partida, resultará em uma apreensão uni-
lateral e distorcida (sincrética) do objeto ou fenômeno em análise. Por 
conseguinte, o método marxiano destaca como ponto de partida e por 
meio da lógica indutiva, a apreensão do real imediato, isto é, da repre-
sentação inicial do todo que, convertida em objeto de análise por meio 
dos processos de abstração, resulta numa apreensão de tipo superior, 
a caminho do concreto pensado. Contudo, esta ainda não é a etapa fi-
nal do processo, uma vez que as categorias interpretativas, as estruturas 
analíticas apreendidas devam ser contrapostas, dedutivamente, ao ob-
jeto inicial, agora captado não mais em sua imediatez sensível, mas em 
sua totalidade concreta, o que significa dizer, como síntese de múltiplas 
determinações.

À vista deste fato, Marx (2011) identificou o conhecimento à re-
construção do movimento do real pelo pensamento, posto que a rea-
lidade existe fora e independentemente da consciência que tenhamos 
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dela, cabendo-nos apreendê-la o mais fidedignamente possível no plano 
abstrato, isto é, na alçada da consciência. Trata-se da reprodução do real 
na qualidade de ideal – cuja tarefa é a descoberta das leis gerais que 
orientam o referido movimento em sua historicidade e contradições 
internas. A descoberta de tais leis, por seu turno, opera a serviço da in-
tervenção prática na realidade concreta, a vista da abolição dos entraves 
impostos à formação omnilateral dos indivíduos.

Eis assim o lastro do caráter duplo da teoria marxiana: de um 
lado, a exposição e crítica aos postulados dos economistas clássicos, 
num processo que, extraindo suas categorias centrais, evidencia seus 
limites e contradições insolúveis. De outro lado, tais limites e contradi-
ções desnudados pela crítica conduzem a uma nova proposta de com-
preensão das leis que regem a sociedade burguesa em sua transitorie-
dade, ou seja, em sua historicidade e materialidade. Há que se destacar, 
no que tange à sociedade burguesa, que Marx via nela a forma mais 
complexa e desenvolvida de organização das relações de produção, re-
velando-se, por conseguinte, como síntese histórica e ponto de partida 
para a análise de seus elementos instituintes e para a descoberta das 
forças e tensões que movem seu curso. Essa proposição se fez conheci-
da na assertiva segundo a qual a anatomia do homem é a base sobre a 
qual poderemos compreender a anatomia do macaco (MARX, 1983), 
alertando com isso que apenas o desvelamento dos fenômenos em sua 
máxima complexidade histórica poderá revelar seu curso de formação e 
as leis que a orientaram.

Portanto, o método marxiano transcende os limites burgueses da 
apreensão eterna e imutável das categorias econômicas, demonstrando 
que, apesar de estes elementos analíticos estarem presentes na constitui-
ção das várias organizações sociais ao longo da história, sua expressão 
difere substancialmente de acordo com o modo de produção que a rege. 
Dentro desta perspectiva, Marx assevera:

Em todas as formas de sociedade, é uma determinada pro-
dução e suas correspondentes relações que estabelecem a po-
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sição e a influência das demais produções e suas respectivas 
relações. É uma iluminação universal em que todas as demais 
cores estão imersas e que as modifica em sua particularidade. 
(MARX, 2011, p. 59). 

Neste sentido, o materialismo histórico-dialético demonstra que 
as categorias de análise da sociedade burguesa alçam sua expressão mais 
complexa e plena quando submetidas às leis do valor, dado que nos mo-
mentos históricos precedentes seu funcionamento realizava-se em um 
concreto rudimentar. Destarte, ainda que as categorias como dinheiro, 
trabalho, troca, produto etc., tenham integrado as ordens sociais ante-
riores, elas tiveram seu sentido e sua realização transmutados ao serem 
submetidas aos propósitos de reprodução e acúmulo de valor, caracte-
rísticos ao modo de produção capitalista. 

Esta apreensão essencial dos fenômenos em tela supera a com-
preensão da ordem social vigente como finalidade última das organi-
zações econômicas pregressas; refuta-se, portanto, a ideia defendida 
pelos economistas clássicos de que os modos de produção anteceden-
tes seriam níveis aprioristicamente determinados a resultarem na con-
figuração burguesa de produção. Em consequência, desnaturaliza-se a 
concepção da ordem capitalista como única possibilidade de desdobra-
mento da organização econômica e social, e, neste processo, desnuda-
se o imperativo histórico norteador do movimento contraditório que 
constitui e nega, simultaneamente, o capital como centro do processo 
produtivo.

Estas assertivas foram decisivas para a definição da trajetória de 
desenvolvimento categorial a qual norteou a análise marxiana da socie-
dade burguesa. À luz desta nova compreensão dos elementos analíticos 
que compunham seu objeto de estudo, Marx concluiu que a exposição 
da ordem capitalista deveria ter início no desvelamento de sua essência 
categorial quando submetida à teoria do valor, contrapondo-a à esfera 
da circulação simples tal como era imediatamente descrita pela econo-
mia burguesa moderna.
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Ao definir esta trajetória analítica, Marx instituiu a superioridade 
de sua matriz metodológica, uma vez que sua análise tem início exa-
tamente na contestação das conclusões irredutíveis defendidas pelos 
economistas clássicos. Portanto, a partir do questionamento das asser-
tivas teóricas destes pensadores, o qual demonstrou que estas deveriam 
ser tomadas como ponto de partida e não como ponto de chegada do 
processo investigativo, o materialismo histórico-dialético evidenciou a 
fragilidade da lógica formal burguesa na tarefa de compreender subs-
tancialmente o funcionamento do modo de produção capitalista.

Nesta empreitada, a investigação marxiana partiu da identifica-
ção de que as conclusões lógico-formais sobre o capitalismo assenta-
vam-se na circulação mercantil simples, exatamente por esta mimetizar 
os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade 
– os quais conduziram a ascensão da classe burguesa ao poder. Portanto, 
nesta perspectiva, os intercâmbios se estabeleciam a partir da prerroga-
tiva das relações igualitárias e livres entre os trocadores, os quais, dentro 
desta concepção enviesada, se engajavam na prática de trocar produtos 
tendo como referência única a diversidade de suas necessidades.

Contudo, a análise materialista histórico-dialética revelou que a 
submissão da lógica das relações de troca às leis da teoria do valor – as 
quais regem o modo de produção burguês – transveste os pressupostos 
da circulação simples em seu exato oposto. Isto porque, ao eleger o acú-
mulo de valor como norteador do processo produtivo, torna-se impe-
rativa a disponibilidade da força de trabalho – única mercadoria capaz 
de produzir mais valor – na esfera da circulação, o que, por sua vez, só é 
possível por meio da apropriação privada dos meios de produção. Estes 
dois condicionantes do acúmulo de valor – força de trabalho à venda e 
privatização dos meios de sobrevivência – transmutam os pressupostos 
de liberdade e igualdade, que aparentemente movimentam o processo 
de troca, em sua expressão essencial contrária: na escravidão assalariada 
e na desigualdade econômica (BULHÕES, 2016).

Destarte, o método marxiano revelou que a aparência imediata 
da sociedade burguesa – na qual se embasam as conclusões teóricas 
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dos economistas clássicos – expressa-se de forma invertida, anuncian-
do falsos princípios que camuflam suas reais finalidades. A lógica for-
mal burguesa é incapaz de alçar esta constatação pois seus princípios 
não concebem a contradição como motor dos fenômenos socioeconô-
micos, e tampouco o imperativo histórico como subjugador das rela-
ções sociais de produção. Por esse motivo, toma como verdade absolu-
ta a aparência transitória das categorias econômicas de análise, e tece 
suas conclusões sobre as bases instáveis e dissimuladas da superfície 
imediata do capital.

Em contraposição a esta postura estática e naturalista inerente ao 
pensamento burguês, o materialismo histórico-dialético sustenta-se na 
prerrogativa de que seu percurso investigativo deve ser norteado por 
um dado modo de produção e a uma dada forma histórica de riqueza, 
a qual tem o capital como força dominante, subjugadora de todas as 
demais relações categoriais a sua lógica de funcionamento. Neste con-
texto, anuncia a mercadoria como unidade mínima de análise, pois ela 
se configura na representação fundamental na qual sintetizam-se as leis 
gerais e as contradições lógico-históricas que conformam o mundo bur-
guês (MARX, 1983).

Destarte, o imperativo da teoria do valor na compreensão do 
movimento categorial que conforma a sociedade capitalista demons-
trou a insuficiência da lógica metodológica burguesa em compreender 
a essência contraditória do capital – cujos princípios aparentes, quando 
desenvolvidos em sua plena expressão, desembocam em seu reverso: 
a igualdade culmina na desigualdade, a liberdade redunda na escravi-
dão e as necessidades humanas como finalidade da troca redundam no 
acúmulo de valor como centro do processo produtivo. Por esta razão, a 
ciência burguesa não é capaz de prever e mensurar os fenômenos que 
integram a ordem social vigente, dado que sua busca pelo movimento 
harmônico e teleológico das categorias econômicas mascara a tendência 
histórica destas mesmas categorias em revolucionarem e corromperem 
as leis do valor, redundando elas próprias na desmedida que potencial-
mente superará o capital (BULHÕES, 2016).
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Nas considerações acima, sintetizamos os principais elementos 
que demarcaram a supremacia investigativa do materialismo históri-
co-dialético, e que tornaram rudimentares os instrumentos de análise 
da lógica formal positivista. A partir deles, tornou-se possível a cons-
trução de uma nova concepção de ciência, livre das amarras da visão 
burguesa de mundo e, portanto, apta a analisar os fenômenos em sua 
essência contraditória e em sua potencial transcendência. Estes princí-
pios científicos revolucionários delinearam a possibilidade de uma nova 
compreensão de psiquismo e balizaram a construção de uma psicologia 
verdadeiramente marxista, cujo cerne investigativo se configurou no es-
tudo dos fenômenos psicológicos sob as leis histórico-culturais.

Tecidas estas considerações gerais acerca do método em Marx, 
reportemo-nos à Vigotski. Antes, porém, cabe lembrar que este pes-
quisador, desde as origens de seus estudos, se contrapôs radicalmente a 
uma transposição linear e mecânica da estrutura categorial do materia-
lismo histórico-dialético para a psicologia, advogando que a ela cabia a 
elaboração de seu próprio ‘O Capital’ (VYGOTSKI, 1997). A seu tempo, 
assumiu o desafio pela edificação de uma psicologia deveras marxista e 
que exatamente ao sê-lo, se faria científica. 

Com este intento sua tarefa primária foi submeter as matrizes 
teóricas da psicologia tradicional ao mesmo movimento metodológico 
adotado por Marx em relação à economia clássica. Em seu ensaio “O 
significado histórico da crise da psicologia: uma investigação metodoló-
gica”, datado de 1927, Vigotski explicitou com radicalidade os inúmeros 
problemas e ‘becos sem saída’ desta psicologia, ao mesmo tempo em 
que apontou que seu problema central não era da ordem dos objetos aos 
quais se dedicava, mas do método trilhado para a análise dos mesmos.

Com maestria desvelou os limites da psicologia de até então, so-
bretudo em seu viés anistórico, atomístico e lógico-binário, apelando a 
necessidade de superação das inúmeras psicologias, em direção a uma 
psicologia geral, apta ao desvelamento das leis que regem o desenvolvi-
mento psíquico, entendido como um fenômeno histórico-cultural. Na 
esteira metodológica de Marx, destacou a consciência como o máximo 
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alcance do desenvolvimento psíquico, partindo dela para apreender, de 
modo essencial, as peculiaridades que marcam a formação do psiquis-
mo humano. Não por acaso foi claro ao afirmar a importância do ‘méto-
do inverso’ nas investigações em psicologia, afirmando inclusive que, se 
queremos compreender cabalmente um objeto ou fenômeno devemos 
partir de sua forma mais desenvolvida, identificando assim as vias pelas 
quais chegou a sê-lo (VYGOTSKI, 1995). 

A partir deste princípio, diga-se de passagem, marxiano, teceu 
duras críticas às teorizações que partiam e partem do simples (a exem-
plo do comportamento animal) para explicar o comportamento com-
plexo e, igualmente, que caminham das partes (a exemplo do enfoque 
dispensado pela psicologia tradicional às funções e fenômenos psíqui-
cos) em direção a um suposto desvelamento do todo. 

Foi a centralidade conferida por Vigotski ao fenômeno da cons-
ciência, da volição, do autodomínio da conduta etc., que o conduziu à 
contraposição entre aquilo que adjetivou como funções psíquicas supe-
riores, culturalmente formadas, e as funções psíquicas elementares que, 
a rigor, não diferenciam o psiquismo humano do psiquismo dos demais 
animais superiores. Da mesma forma que Marx (2011) encontrou na 
forma ‘mercadoria’ a célula germinativa da economia burguesa, tornan-
do-a ‘unidade mínima de análise’ das relações históricas de produção, 
Vigotski se encaminhou para a identificação da célula representativa das 
mais decisivas transformações do psiquismo humano, encontrando-a 
na mediação dos signos. 

Afirmou, assim, as bases sociais do desenvolvimento psíquico, 
demonstrando que ele não resulta de um processo natural de evolução 
biológica, mas sim, da apropriação da cultura. Ao introduzir o conceito 
de signo, Vigotski aplicou o xeque-mate na psicologia tradicional, pos-
tulando a necessidade de se distinguir, no âmbito do desenvolvimento, 
as formas naturais e as formas culturais, ou instrumentais, de compor-
tamento. As primeiras, comuns aos homens e animais superiores, as se-
gundas, especificamente humanas e absolutamente resultantes da vida 
em sociedade.
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Cabe destacar que essa proposição terá seu significado ampliado 
no percurso de elaboração teórica do autor. Se a princípio interessa-
va-lhe a descoberta do elemento matricial da transformação cultural 
do psiquismo – e isso marca suas produções de 1930 – a exemplo do 
disposto nos ensaios “O Instrumento e o signo no desenvolvimento da 
criança” e “O método instrumental em psicologia”; já em 1934, ao anali-
sar a articulação entre pensamento e fala – como fenômeno que requa-
lifica o psiquismo –, o ‘significado da palavra’ passa a ocupar o primeiro 
plano.

Destaque-se que a atenção dispensada a esta articulação tornou-
se emblemática do enfoque sistêmico pelo qual Vigotski abordou os 
processos psíquicos, que, em seu entendimento, não poderiam ser com-
preendidos em separado ou a partir de vinculações aditivas. Ele deixou 
claro que o psiquismo humano se institui como sistema dinâmico, a 
pressupor intervinculações e interdependências entre as funções num 
contínuo movimento de reconfiguração. Sendo assim, as transforma-
ções alçadas ao longo do desenvolvimento não resultam de mudanças 
em cada uma das funções isoladamente mas das relações e nexos inter-
funcionais demandadas pela natureza da atividade que vincula a pessoa 
a seu entorno físico e cultural. Por isso Vigotski afirmou que nenhuma 
função poderá ser compreendida em sua essencialidade concreta na au-
sência da apreensão de seu processo de formação, ou, de pré-história.

Essa mesma trajetória foi empreendida por Marx em sua crítica à 
economia clássica, quando, a partir de unidade de análise da sociedade 
burguesa – a mercadoria – ele demonstrou as correlações entre cada 
uma das categorias econômicas. Evidenciou, por exemplo, que as con-
tradições internas da categoria mercadoria se desdobram em valor, o 
qual pressupõe o dinheiro, que, por sua vez, deriva do capital. Um tipo 
de análise que prima pela descoberta dos nexos ocultos à manifestação 
fenomênica da realidade. 

Uma outra expressão do pensamento marxiano em Vigotski diz 
respeito à lei genética geral do desenvolvimento cultural do psiquismo 
(1995), segundo a qual qualquer função no desenvolvimento psicológi-
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co da criança entra em cena duas vezes, em dois planos distintos: pri-
meiro no plano interpessoal – interpsíquico –, para depois, via interna-
lização, firmar-se no plano intrapessoal – intrapsíquico. Com isso, ele 
não estava afirmando outra coisa senão as relações sociais como gênese 
das funções psíquicas superiores. Tal como Marx (1993, p. 13) afirmara 
na sexta tese sobre Feuerbach que: “a essência humana não é uma abs-
tração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade, é o conjunto 
das relações sociais”; Vigotski localiza na cultura a gênese da formação 
das características tipicamente humanas.

Dentre tais características, este autor conferiu destaque ao desen-
volvimento da consciência naquilo em que ela se vincula à formação da 
imagem subjetiva da realidade objetiva, conferindo importância ímpar 
ao pensamento teórico, rigorosamente abstrato – identificando-o com 
o percurso de formação de conceitos, pelo qual a referida imagem con-
quista ordenamento lógico. Destarte, a qualidade da consciência não se 
aparta da própria qualidade do processo de formação de conceitos. A 
nosso juízo, especialmente no tratamento conferido à formação de con-
ceitos encontramos o estofo pedagógico das proposições vigotskianas. 

Psicologia e Pedagogia em Vigostski

Para discorrermos acerca das expressões pedagógicas da psicolo-
gia histórico-cultural elegemos o processo de formação de conceitos por 
duas razões: a primeira, e mais óbvia, para demonstrar o grau de depen-
dência existente entre o desenvolvimento do pensamento e os processos 
educativos escolares e, a segunda para, novamente, demonstrar a coe-
rência interna entre o movimento do desenvolvimento do pensamento 
proposto por Vigotski, com a assertiva marxiana acerca do percurso que 
ascende do abstrato ao concreto pela mediação da análise como base da 
construção do conhecimento.

Com isso, não estamos afirmando que a atenção dispensada pelo 
autor à educação escolar se limite a este ponto. Pelo contrário, em toda 
sua obra fica evidente – de modo mais direto ou indireto – o papel in-
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conteste da instrução intencional para a humanização do psiquismo. 
São ilustrativos deste fato, por exemplo: a tese segundo a qual o bom 
ensino se adianta ao desenvolvimento para promovê-lo – assertiva que 
recolocou a relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento; 
ou ainda a distinção entre nível de desenvolvimento real e área de de-
senvolvimento iminente – na qual o ensino deve incidir, dentre outras 
questões. E, sobretudo, a ‘lei genética geral do desenvolvimento cultural 
do psiquismo’, à qual já nos referimos anteriormente neste texto.

Vigotski (1996), ao se dedicar à sociogênese do desenvolvimen-
to do pensamento em suas relações com a formação de conceitos, par-
tiu, grosso modo, da seguinte questão: como se estabelecem as relações 
mentais entre as coisas do mundo, na base das quais a consciência con-
quista ordenamento lógico e os significados das palavras – que são seus 
instituintes fundamentais, se edificam na qualidade de generalizações? 
Para responder a questão, o autor afirmou que as mudanças que os sig-
nificados das palavras sofrem expressam as mudanças das estruturas de 
generalização; ou por outra, o uso funcional da palavra se transforma 
em unidade com as mudanças nas formas de generalização construídas 
na base da relação sujeito-objeto.

O processo de formação de conceitos baliza, segundo Vigotski, 
três etapas no desenvolvimento do pensamento, quais sejam: pensa-
mento sincrético, pensamento por complexos e pensamento conceitual 
– rigorosamente abstrato, sobre os quais discorreremos na sequência, 
ainda que com alguma brevidade. 

A primeira fase, própria dos anos iniciais de vida, caracteriza-se 
pela indefinição do significado da palavra e, consequentemente, por seu 
limite como signo relacionado à percepção sensível. Uma vez que as 
palavras representam a realidade, vinculando-se à imagem mental dos 
objetos que a compõem, a ausência do significado da palavra equivale 
à ausência de significado simbólico do mundo. Daí que, nessa fase, na 
qual pensamento e ação se identificam, o tratamento dispensado pela 
criança à realidade subjuga-se, fundamentalmente, às suas percepções 
e impressões sensíveis. 
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A imagem psíquica da realidade resulta, pois, como uma imagem 
indiferenciada, na qual inexistem conexões objetivas entre os fenôme-
nos que a constituem. Sob tais condições, de estabelecimento de cone-
xões subjetivas, é que o pensamento infantil, nessa fase, resulta “sin-
crético” – combinando elementos que não mantêm entre si nenhuma 
correspondência lógico-concreta.   

Contudo, nessa fase, a criança conquista o domínio do aspecto 
denominativo da palavra, dado que lhe permite o desenvolvimento da 
fala compreensível. Porém, urge apontar que não existe correspondên-
cia direta entre os aspectos fonético e semântico da palavra. Ou seja, 
o domínio do aspecto externo, sonoro da palavra em relação ao obje-
to não equivale, ainda, ao domínio de seu aspecto interno, intelectivo. 
Com isso, o sincretismo próprio aos primórdios da fala se revela como 
uma das manifestações do próprio sincretismo do pensamento.

Vigotski (2001) postulou, ainda, que a etapa sincrética do pen-
samento compreende três sub etapas. A primeira corresponde ao trato 
com o objeto por “ensaio e erro”, e, à medida deles, despontam os pri-
meiros indícios de organização do campo perceptual – quando a criança 
começa a levar em conta a contiguidade espacial e temporal entre seus 
elementos, caracterizando a segunda sub etapa do sincretismo. Na ter-
ceira, por seu turno, ocorrem “sub agrupamentos” na imagem difusa 
inicial, que também ocorrem na base de conexões sincréticas. Referin-
do-se a essa etapa, Vigotski afirmou tratar-se do início de alguma coe-
rência – ainda que bastante incoerente, identificada pela criança nas re-
lações entre os objetos. São, sobretudo, os avanços da fala que ocorrem 
nesta etapa que descortinarão as possibilidades para a forma seguinte de 
pensamento, qual seja, o pensamento por complexos.

A etapa dos complexos possui um longo percurso, abarcando a 
formação de conceitos desde o término da primeira infância até a idade 
de transição – adolescência –  compreendendo, portanto, muitas varia-
ções funcionais e estruturais do pensamento, refletindo conexões práti-
cas e casuais. Por complexos devemos compreender as diferentes formas 
de relações de generalização entre objetos diferentes, baseando-se em 
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uma multiplicidade de vínculos entre eles. Por isso, o pensamento por 
complexos adquire um grau superior de coerência e objetividade em 
relação ao sincretismo, haja vista que as conexões subjetivas próprias a 
ele começam a ceder lugar a vínculos reais estabelecidos entre as coisas 
por meio da experiência imediata. 

Com base nas diferentes estruturas de generalização que marcam 
esta etapa, Vigotski propôs cinco tipos principais de complexos, a sa-
ber: complexo associativo, por coleção, por cadeia, complexos difusos 
e pseudoconceitos e, estes tipos correspondem às sub etapas do pensa-
mento por complexos. O primeiro deles baseia-se em relações associa-
tivas entre traços que a criança reconhece comuns entre os objetos. Em 
torno desse traço comum, a exemplo de cor, forma, dimensão etc. – que 
se converte no núcleo do complexo associativo, a criança principia o 
estabelecimento das relações entre os objetos e fenômenos.

Na segunda sub etapa, os complexos se formam por decorrência 
de atributos mutuamente complementares identificados pela criança, 
que conduzirão à formação de um todo heterogêneo que se completa 
na composição de seus elementos instituintes – do que resulta a deno-
minação complexo “coleção”. A diferença mais decisiva entre essa etapa 
e a anterior reside em que os objetos incluídos não possuem os mesmos 
atributos. 

O pensamento por coleção firma-se em relações que atendem à 
complementariedade funcional, por exemplo: copo, prato, colher, garfo 
etc., que a criança apreende em sua experiência prática e visual.

Mas além da relação de complementariedade funcional, outras 
possibilidades de relações vão sendo captadas pela criança – destaque-
se, da sua atividade prática, sensível, experiencial, inaugurando um ou-
tro tipo de complexo: o complexo por cadeia. Nele ocorre uma união 
dinâmica e sequencial em que cada objeto é incluído na cadeia em vir-
tude de qualquer atributo associativo de caráter perceptivo-figurativo 
concreto. Neste subtipo de complexo, pode faltar um núcleo estrutural – 
quer associativo por traço comum, quer por funcionalidade, o primeiro 
elemento da cadeia pode não ter nenhuma relação com o último, toda-
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via, o encadeamento reproduz elos perceptíveis extraídos pela criança 
graças à ampliação do trato perceptual com a realidade, por exemplo: 
árvore, pássaro, céu, nuvem, avião, sol etc. Sendo assim, as relações esta-
belecidas são altamente variáveis embora conquistem, gradativamente, 
maiores graus de complexificação por decorrência das aprendizagens e 
explicações dadas pelo adulto acerca dos objetos e fenômenos da reali-
dade, dado que subsidia a formação de um outro subtipo de complexo: 
o complexo difuso.

O grande avanço desta quarta etapa decorre do fato que as gene-
ralizações criadas pelo pensamento da criança ultrapassam a exclusivi-
dade das esferas do pensamento visual e prático, resultando de conexões 
inferidas por ela a partir de relações que se desdobram de outras rela-
ções, ou seja, de relações de segunda ordem. Da mesma forma que os 
demais, os complexos difusos ainda se formam nos limites das relações 
experienciais, todavia, carregam associações que vão além dos conhe-
cimentos práticos já construídos. Neles, a criança constrói relações que 
estabelece livremente e baseadas, muitas vezes, em atributos errôneos, 
inferindo explicações que preterem as leis objetivas que regem a reali-
dade concreta. Cabe observar que as manifestações do pensamento por 
complexos difusos são, equivocada e frequentemente, associadas à uma 
suposta imaginação infantil fértil.

E, mais uma vez, a alavanca para a superação dos complexos difu-
sos será o ensino – um ensino que vise suplantar as inferências subjeti-
vas, introduzindo no pensamento da criança as leis objetivas que regem 
a realidade concreta, inaugurando a última sub etapa do pensamento 
por complexos, que corresponde aos pseudoconceitos. Nas palavras de 
Vigotski, os pseudoconceitos são conceitos em sua aparência externa, 
mas, interna e essencialmente, ainda se mantém como complexo. Para 
o autor, os pseudoconceitos representam a forma mais ampla do pensa-
mento em complexos, na qual o próprio complexo equivale funcional-
mente ao conceito. Com isso, na comunicação verbal da criança com o 
adulto, a diferença entre o complexo e o conceito se mostra tênue ou, até 
mesmo, aparentemente inexistente.
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O avanço mais significativo nesta sub etapa e que a diferencia das 
demais formas de complexos é que agora, a criança já leva em conta, 
em maior grau, os significados disponibilizados pelo adulto. As relações 
que estabelece já não são tão livres e subjetivas, entretanto, a lógica in-
terna dos pseudoconceitos ainda se ancora nos traços visíveis e concre-
tos do objeto e, com isso, as generalizações presentes não ultrapassam, 
de fato, a realidade acessível à criança. O pseudoconceito desponta, por 
conseguinte, como representação verbal do objeto.

Caminhar em direção da superação das referidas representações 
em direção à formação dos verdadeiros conceitos é um processo, como 
afirma Vigotski (2001), altamente dependente do ensino calcado nos 
conceitos científicos, pelos quais a captação do objeto precisa ser am-
pliada por meio das operações racionais, fundamentalmente por meio 
de análises e sínteses cada vez mais elaboradas e abstratas, até que o 
pensamento opere, de fato, por meio de generalizações consubstancia-
das nos conceitos. 

Neste patamar, o pensamento por conceitos torna-se o guia das 
transformações mais decisivas do psiquismo, à medida que opera trans-
formações em todo o psiquismo, e no tratamento que dispensou ao pen-
samento teórico – rigorosamente abstrato, Vigotski foi claro ao afirmar 
a superioridade dos conceitos científicos em relação aos conceitos es-
pontâneos para esse desenvolvimento, privilegiando a educação escolar 
dos conteúdos científicos.

Dedicando-se às distintas influências dos conceitos espontâneos, 
constituídos na experiência prática e assistemática cotidiana e dos con-
ceitos científicos – elaborados sistematicamente pela educação escolar, 
para a promoção do desenvolvimento psíquico, Vigotski (2001, p. 181) 
afirmou ilusória a ideia de que a formação dos primeiros possa conduzir 
espontaneamente à formação dos segundos. Tal fato se deve, segundo 
ele, aos diferentes percursos psíquicos pelos quais se instituem. 

Os conceitos científicos se manifestam em uma esfera subjugada 
à orientação conscientemente dirigida, à voluntariedade, às funções psí-
quicas superiores, esfera que se mostra extremamente frágil na adoção 
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dos conceitos cotidianos, orientados fundamentalmente por sua aplica-
ção imediata e pragmática. Todavia, os conceitos científicos se formam 
levando em conta os conceitos espontâneos, num processo de amplia-
ção e complexificação crescente. Neste processo, os conceitos científicos 
operam como mediadores na relação entre os conceitos espontâneos e 
seus objetos, ampliando-a e fazendo surgir um novo sistema de signifi-
cados, de sorte que os conceitos espontâneos resultam, assim, comple-
tamente transformados. 

No entanto, para que isso ocorra, o ensino de um sistema concei-
tual que ultrapasse as relações imediatas entre o conceito e seu objeto 
torna-se imprescindível, posto ser esta a via de formação do pensamen-
to teórico. Contudo, os conceitos científicos não se opõem necessaria-
mente aos conceitos espontâneos, mas os inserem, sempre, em relações 
mais amplas e mais abstratas, em outra estrutura de generalização, em 
decorrência da qual a realidade pode ser refletida mais profundamente 
pelo pensamento. 

Logo, o desenvolvimento dos conceitos científicos corresponde 
às transformações das estruturas de generalização e, nelas, o desenvol-
vimento do aspecto semântico da palavra – o emprego de signos cultu-
ralmente elaborados, opera como meio de importância central.  

O percurso do desenvolvimento do pensamento, tal como expli-
citado por Vigotski se impõe como condição ineliminável da apreensão 
do real para além das aparências, ou por outra, representa o caminho 
de superação da síncrese em direção à síntese pela mediação da aná-
lise. Haja vista que este processo não é natural, para que os indivíduos 
alcancem o patamar de mais alto grau de desenvolvimento psíquico, re-
presentado pelo pensamento teórico, rigorosamente abstrato, há que se  

 
Considerações Finais

Tecidas estas considerações que tornam incontestes os vínculos 
entre a psicologia vigotskiana e a educação escolar, e, levando em conta 
o percurso do método marxiano assentado na tríade síncrese – análi-
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se – síntese, consideramos relevante, a título de finalização, destacar as 
especificidades dos processos de ensino e de aprendizagem que podem 
ser depreendidos do aporte teórico-metodológico em pauta. Conforme 
afirmamos em outro trabalho (MARTINS, 2013), entre ensino e apren-
dizagem subjaz uma unidade contraditória que os torna polos opostos, 
porém interiores um ao outro. Do ponto de partida, o aluno se apresenta 
na condição de aprendiz e o percurso da aprendizagem, especialmente 
dos alunos em idade pré-escolar e escolar, atende ao percurso do parti-
cular para o geral, do sensorial para o abstrato, da síncrese à síntese, do 
cotidiano para o não cotidiano. 

Também do ponto de partida, o professor se coloca na condição 
de quem ensina e, da mesma forma, há que se identificar sob quais con-
dições concretas o ensino ocorre. Eis, pois, o ponto nodal de uma im-
portante problematização pedagógica: qual o curso lógico do processo 
de ensino que, respeitando o percurso lógico da aprendizagem possa, de 
fato, conduzir o desenvolvimento psíquico. 

Advogamos que o percurso do ensino, sob o domínio do pro-
fessor, deve atender o trajeto contrário ao da aprendizagem, isto é, 
do geral para o particular, do abstrato para o concreto, do não co-
tidiano para o cotidiano, pautando-se em conceitos propriamente 
ditos, a serviço da superação da síncrese do aluno. Ou seja, síncrese 
e síntese precisam ser contrapostas tendo em vista a superação da 
primeira em direção à segunda. 

Se a lógica da aprendizagem atende à ordem ‘de baixo para 
cima’ a lógica do ensino atende à ordem ‘de cima para baixo’. Trata-
se, portanto, da afirmação da contradição como mola propulsora das 
transformações a serem promovidas pela aprendizagem. Devemos 
observar, porém, que esta proposição coloca em causa a lógica inter-
na da aprendizagem e do ensino e não especificidades do papel de 
aluno e de professor. 

Nessa direção, a referência básica da aprendizagem é o processo 
de apropriação dos conteúdos escolares enquanto a referência básica do 
ensino é o processo de objetivação das apropriações que o professor já 
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realizou. Portanto, temos que o bom ensino é aquele que realiza o duplo 
trânsito requerido à aprendizagem, colocando em curso os movimentos 
contraditórios ‘de baixo para cima’ e ‘de cima para baixo’. 

A guisa de conclusão, afirmamos o papel insubstituível da 
educação escolar para a formação da consciência, notadamente 
pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, rigorosamen-
te abstrato, na ausência do qual o trato dos indivíduos para com a 
realidade se mantem nos limites das aparências dos fenômenos. Ou 
por outra:

O pensamento em conceitos é o meio mais adequado para 
conhecer a realidade porque penetra na essência interna dos 
objetos, já que a natureza dos mesmos não se revela na con-
templação direta de um ou outro objeto isoladamente, senão 
por meio dos nexos e relações que se manifestam na dinâ-
mica do objeto, em seu desenvolvimento vinculado a todo o 
resto da realidade. O vínculo interno das coisas se descobre 
com ajuda do pensamento por conceitos, já que elaborar um 
conceito sobre algum objeto significa descobrir uma série de 
nexos e relações do objeto dado com toda a realidade, signi-
fica incluí-lo no complexo sistema de fenômenos que o sus-
tenta (VYGOTSKI, 1996, p.79). 

 
Elegemos finalizar este texto com este excerto, pois, a nosso juízo, 

a autoria do mesmo poderia ser creditada tanto à Marx quanto à Vigot-
ski. Ademais, a psicologia histórico-cultural, haja vista seus fundamen-
tos materialista histórico-dialéticos, só pode se apresentar como funda-
mento psicológico de uma pedagogia comprometida com o ensino dos 
conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos mais desenvolvidos e 
aptos a tornar o real inteligível.
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CAPÍTULO 6

CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL NA FORMAÇÃO 
HISTÓRICO-SOCIAL DO INDIVÍDUO E 

O DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO 
HUMANO

Renata Linhares

Introdução

Esse texto apresenta contribuições da Psicologia Histórico-
Cultural1 para compreender o ser humano enquanto ser histórico e 
social, destacando a formação do indivíduo e do psiquismo humano. 
Para que uma teoria da formação do indivíduo se constitua sob um 
paradigma histórico-social, é preciso considerar a contribuição de 
várias ciências, inclusive da psicologia para entender a individuali-
dade humana enquanto uma síntese dinâmica de múltiplas determi-
nações. Nas palavras de Duarte (1996, p. 21), a discussão presente 
na psicologia “não é, por si só, suficiente para a elaboração de uma 
concepção verdadeiramente histórico-social da formação do indiví-
duo”, mas pode contribuir para a discussão da formação da subjetivi-
dade do indivíduo e do psiquismo humano. Para o autor, a psicologia 
1  Embora reconheçamos que a Psicologia Histórico-Cultural compreenda, além das contribui-

ções de Vigotski, diversos outros autores (como: Luria, Leontiev, Elkonin, Galperin, Davidov, 
Zaporózhets, Vénguer, Poddiákov, Obújova, Liáudis, Bogdánova, Bozhóvich, Lísina e Márko-
va), esse texto irá destacar os elementos imprescindíveis desse autor para compreensão do psi-
quismo humano.
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desenvolvida pela Escola de Vigotski, apresenta uma concepção de 
humano como ser histórico.

Reconhecemos a necessidade de outras mediações para com-
preender o ser humano nessa perspectiva, porém fogem ao propósito 
desse texto. O recorte presente neste trabalho pode fornecer fundamen-
tos da psicologia histórico-cultural a partir de uma concepção ser hu-
mano histórico e social.

Para compreender as peculiaridades do psiquismo humano, 
de acordo com a psicologia histórico-cultural, estas só podem ser 
estudadas com base nos fundamentos do materialismo histórico-
dialético. A partir dessa tese, sobre estes pressupostos teóricos 
serem indispensáveis para a constituição da psicologia histórico-
cultural, concordamos com pesquisadores ao defenderem a expli-
citação dessa filiação como um caminho argumentativo, que possa 
contribuir para o aprofundamento dessa teoria. Esse posiciona-
mento faz parte de um debate mais amplo sobre a forma como a 
psicologia histórico-cultural vem sendo apropriada no Brasil pelos 
educadores e estudiosos, muitas vezes, desconsiderando a contri-
buição da teoria marxista.

Segundo Duarte (2006), as edições resumidas ou censuradas 
das obras de Vigotski, as vezes com reinterpretações tendenciosas, 
revelam um profundo desconhecimento em relação ao marxismo e, 
consequentemente, o preconceito gerado pela apressada e impru-
dente interpretação da teoria marxista, também é um desrespeito a 
teoria de Vigotski.

O desafio de explicitar os elementos essenciais da contribuição 
da psicologia de Vigotski, perpassa por diálogos entre a psicologia 
histórico-cultural e o materialismo histórico-dialético, relacionando 
como o desenvolvimento do psiquismo e a formação do indivíduo, 
estão socialmente condicionadas nas e pelas relações sociais de pro-
dução. 
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A formação histórico-social do indivíduo e o desenvolvimento do 
psiquismo humano na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural

Várias são as teorias da psicologia que apresentam princípios 
explicativos para discutir o psiquismo humano. Vigotski (2004) reco-
nhecia essas diferenças teóricas como uma crise da psicologia que vão 
apresentando inclusive termos distintos para expressar o conceito psi-
quismo humano, como: psíquico, psiquismo ou psicológico. 

Para Vigotski (2010) a crise da psicologia se configura na apresen-
tação de conceitos polissêmicos e confusos, modificando-se segundo o 
ponto de vista básico do objeto investigado pelas diferentes concepções 
da psicologia. Como são diversos sistemas da psicologia e diversos prin-
cípios metodológicos, as categorias fundamentais mudam e adquirem 
significados distintos. Assim, a escola de Vigotski propunha um novo 
método de investigação dos processos subjetivos.

O conceito de função psíquica superior perpassa vários dos es-
critos de Vigotski, não de forma tangencial, mas como um conceito 
importante na formulação de sua Teoria Histórico-Cultural do psiquis-
mo humano. O destaque desse conceito é tão importante que, para al-
guns pesquisadores, irá inclusive nominar a teoria de Vigotski, como 
demonstrou Keiler (2012).  Esse conceito aparece nos manuscritos Psi-
cologia Concreta do Homem2, de 1929, mas é aprofundado no texto His-
tória do desenvolvimento das funções psíquicas superiores3, cujos cinco 
primeiros capítulos foram publicados em 1931. 

O aprofundamento na temática exigia métodos de investigação 
apropriados, que ultrapassassem a dicotomia entre natural e cultural ou 
histórico e entre biológico e social. As psicologias até então não apre-
sentavam uma clareza para explicar as diferenças entre os processos 
orgânicos e culturais do desenvolvimento da maturação. Para novas 
interpretações da história do desenvolvimento cultural da criança, se-

2  VIGOTSKI, L. S. Manuscritos de 1929. Educação & Sociedade. n. 71, Campinas, jul. 2000.
3  VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas – Tomo III. Disponível em: <http://www.taringa.net/perfil/

vygotsky>. Acesso em: 18 jul. 2010. Livro ainda não traduzido para o português, cujos capítu-
los, do sexto ao décimo quinto, foram publicados em 1960. 
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riam necessários novos métodos de investigação. Concordamos com 
Vigotski que, ao mesmo tempo em que se modifica a base de enfoque 
metodológico da investigação psicológica, modifica-se inevitavelmen-
te também o próprio caráter da análise psicológica e os conceitos. A 
reivindicação não era apenas para implantar o historicismo na ciência 
psicológica, pois seria redundante e não apresentaria nada de novo. Era 
preciso compreender sobre qual psicologia e sobre qual história estaria 
se referindo.

Martins (2011) afirma que a compreensão do psiquismo foi 
ampliada pelos estudos feitos pela Escola de Vigotski, que superam as 
investigações do sistema nervoso apenas pelas orientações científico-
naturais. Para Martins (2013), o desenvolvimento do psiquismo é uma 
categoria central na Psicologia Histórico-Cultural, onde o desenvolvi-
mento social do psiquismo humano seria o verdadeiro objeto da psico-
logia científica. O princípio explicativo da materialidade do psiquismo 
concebe a estrutura orgânica e também a realidade social na construção 
do psiquismo. 

Para Duarte (2006), a construção da psicologia marxista vista era 
por Vigotski como o processo de construção de uma psicologia verda-
deiramente científica. E para tanto, era necessário adotar o método de 
Marx em sua globalidade. Um dos objetivos de Vigotski era o de “supe-
rar o modelo biológico de desenvolvimento humano, e construir uma 
psicologia fundada na concepção marxista, portanto histórico-social do 
homem” (DUARTE, 1999, p. 107).

Vigotski buscava investigar a existência de uma síntese superior 
que estabelecesse leis fundamentais da estrutura e do desenvolvimento 
das funções psíquicas superiores. Portanto, estudar as funções psíquicas 
era preciso considerar as raízes biológicas e orgânicas, mas sem descon-
siderar o desenvolvimento cultural. Este adquire um caráter peculiar 
que não pode ser comparado com nenhum outro tipo de desenvolvi-
mento, já que se produz simultânea e conjuntamente com o processo de 
maturação orgânica. 
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A cultura cria formas especiais de comportamento, modifica 
a atividade das funções psíquicas, edifica novos níveis no sis-
tema de desenvolvimento de comportamento humano. [...] 
No processo de desenvolvimento histórico, o homem social 
modifica os modos e procedimentos de seu comportamento, 
transforma inclinações naturais e funções, desenvolve e cria 
novas formas de cultura específica de comportamento. (VI-
GOTSKI, 2010, p. 19)4

Em sua análise, concluiu que há três elementos fundamentais para 
se compreender a temática à luz das leis históricas do desenvolvimento: 
as funções psíquicas superiores, o desenvolvimento cultural da conduta ou 
comportamento e o domínio dos próprios processos do comportamento. 

De acordo com Martins (2011, 2013), nos estudos das funções 
psíquicas superiores, Vigotski não encontrou um objeto pontual, sen-
do necessário incluir os resultados das pesquisas em um processo 
mais amplo: “a natureza social do psiquismo humano e a centralida-
de cultural de seu desenvolvimento” (MARTINS, 2013, p. 54). Muito 
mais do que pesquisar o rol das funções psíquicas superiores, o in-
teresse de Vigotski residia na busca de explicações que “promove o 
salto qualitativo do psiquismo humano em relação às demais formas, 
primitivas e legadas pelo desenvolvimento biológico das espécies” 
(MARTINS, 2011, p. 70).

Ao tentar descrever e explicar as funções psíquicas superiores, 
a partir de uma relação de unidade entre os processos psíquicos e as 
funções neurológicas e fisiológicas (cérebro humano), o autor desenvol-
via a psicologia dialética. “A psicologia dialética consiste precisamente 
em descobrir a conexão significativa entre as partes e o todo, em saber 
considerar o processo psíquico em conexão orgânica nos limites de um 
processo integral mais complexo” (VIGOTSKI, 2004, p.149). Portanto, 
também nessa relação da totalidade, a compreensão das funções psí-
quicas superiores é feita a partir da discussão do gênero humano e do 
desenvolvimento da criança.
4  Todas as traduções da língua espanhola presente nesse estudo são responsabilidades da autora. 
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Na compreensão do processo de como as funções psíquicas supe-
riores se desenvolvem nas crianças, é preciso compreender como foram 
produzidas no gênero humano. Duarte (1999, p.102) considera na for-
mação do ser humano que “foram muito significativa as mudanças na 
vida humana e, por consequência, no psiquismo humano”. No entanto, 
a centralidade dessas transformações não está na relação entre o indiví-
duo e o meio ambiente. “Os resultados da humanização histórico-social 
do gênero humano não se acumulam no organismo nem são transmi-
tidos pela herança genética” (idem, p.104). Assim, analisar como o ser 
humano se “humaniza” no processo histórico, na tradição marxista, é 
considerar o social como categoria importante para explicar as questões 
da ontogenia como da filogenia.

A palavra social em aplicação no nosso caso tem muitas 
significações: 1) mais geral – todo o cultural é social; 2) 
sinal – fora do organismo como instrumento, meio social; 
3) todas as funções superiores constituíram-se na filogê-
nese, não biologicamente, mas socialmente; 4) mais gros-
seira – significação – os mecanismos dela são uma cópia 
do social. Elas são transferidas para a personalidade, re-
lações interiorizadas da ordem social, base da estrutura 
social da personalidade. Sua composição, gênese, função 
(maneira de agir) – em uma palavra, sua natureza – são 
sociais. (VIGOTSKI, 2000, p. 26)

Para Vigotski (2010), o psiquismo humano se institui por meio 
da atividade social na qual os seres humanos se relacionam com a reali-
dade objetiva para satisfazer as suas necessidades e para melhor captar e 
dominar a realidade. O curso da evolução biológica do homem finaliza 
antes de começar o desenvolvimento histórico. As tentativas de explicar 
a forma de pensar do homem não se fixam mais nas particularidades 
morfofisiológicas transmitidas por hereditariedade, mas no trabalho 
que inaugura um novo dinamismo de transmissão das conquistas às 
novas gerações.
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As características da espécie humana foram sendo modificadas 
historicamente, a nossa constituição como homo sapiens, ou seja, a 
evolução ao longo de milhares de anos da história humana, constitui-
se como profunda relação com os fatores biológicos e também sociais. 
Nesse processo filogenético, a formação das funções psíquicas superio-
res ocorre com mudanças fisiológicas que vão se transformando no de-
senvolvimento evolutivo da espécie humana, de forma que o homem, 
como ser social, pudesse desenvolver suas características culturais. Os 
aspectos biológicos e culturais aparecem independentes no desenvolvi-
mento filogenético, diferente, pois, no desenvolvimento ontogenético, 
no qual os processos culturais e biológicos se entrelaçam compondo um 
processo único do desenvolvimento cultural.

De acordo com Martins (2013), o legado social do psiquismo 
humano da Teoria Histórico-Cultural, precisa ser compreendido junta-
mente com a discussão sobre o papel do trabalho e o papel da apropria-
ção dos signos no desenvolvimento do psiquismo humano. A psicologia 
soviética enfatiza a materialidade na constituição do psiquismo fazendo 
uma análise da transformação do processo de hominização em processo 
de humanização.

Se, por um lado, o patrimônio material e ideal se coloca 
como dado para apropriação, por outro e ao mesmo tempo, 
é tido como condição imprescindível do processo de trans-
formação de um ser hominizado, isto é, que dispõe de dadas 
propriedades naturais filogeneticamente formadas, em um 
ser humanizado, isto é, que se (trans) forma por apropriação 
da cultura (MARTINS, 2013, p. 271).

A complexa trajetória do ser orgânico transformando-se em 
ser social, no desenvolvimento filogenético, pelo qual a natureza se 
humaniza e o ser humano se constitui, é característica importante 
para a compreensão da historicidade. As condições objetivas, asse-
guradas pelo trabalho como “atividade vital”, permitiram a transfor-
mação de um ser hominizado em um ser humanizado e, portanto, 
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uma mudança na estrutura do psiquismo e nas formações psíquicas 
superiores. 

Esse caráter essencialmente histórico-cultural do ser humano 
é reconhecido por Vigotski (2010) a partir da teoria marxista, onde a 
dialética entre o objetivo e subjetivo se desenvolve a partir da atividade 
de trabalho. Para Marx (2004) trabalho é “atividade vital”, produtiva e 
criadora da vida genérica do homem, do qual o ser humano age sobre o 
mundo objetivo para satisfazer suas necessidades. 

No pensamento marxista, a produção de meios da existência hu-
mana é o primeiro ato histórico, portanto traço fundamental para dife-
renciar os homens dos animais. O homem, ao produzir as condições de 
sua existência, ao transformar a natureza, apropria-se dela e se objetiva 
nela. Essa apropriação e essa objetivação geram no homem novas ne-
cessidades e conduzem a novas formas de ação, num constante movi-
mento de superação por incorporação. Assim, cada indivíduo precisa se 
apropriar das objetivações produzidas em seu tempo histórico para se 
objetivar. (DUARTE, 1999)

Para Martins (2013), Vigotski ao estudar o processo de desenvol-
vimento do psiquismo, postula a tese de que os determinantes do desen-
volvimento se encontram na cultura historicamente sistematizada pelo 
trabalho humano. Dessa forma, o processo cultural é um pressuposto 
que explica a formação do psiquismo humano, tanto que “o desenvolvi-
mento de certas estruturas do sistema nervoso depende das atividades 
que o indivíduo realiza ao longo da vida” (DUARTE, 1999, p104). 

O trabalho social, o emprego dos instrumentos e o desenvolvi-
mento da linguagem marcam, em definitivo, a transição da história na-
tural dos animais à história social dos homens. No processo de evolução, 
a unidade funcional mão, cérebro, linguagem levou ao aperfeiçoamento 
anátomo-fisiológico do córtex cerebral, permitindo que, com a influên-
cia do trabalho e da linguagem, o ser humano saísse de uma condição 
orgânica para uma condição de ser social. O trabalho e as novas funções 
conquistadas pela complexa articulação entre mãos, cérebro e lingua-
gem provocaram transformações no psiquismo humano, inaugurando 
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um processo histórico de desenvolvimento de funções afetivo-cogniti-
vas mais complexo.

Para Martins (2013), a psicologia de Vigotski, ao trazer a cen-
tralidade do trabalho social no desenvolvimento das propriedades 
humanas, recolocou o problema das funções psíquicas que se for-
maram historicamente no homem.  Mais uma vez vem explicitar a 
contribuição da filosofia marxista para a constituição da natureza 
sócio-histórica do psiquismo e das funções. Sendo assim, as funções 
psíquicas superiores em Vigotski cumprem um objetivo de explicar 
o psiquismo humano sem separá-lo do mundo material e das obje-
tivações culturais.5

Duarte (2006) também defende que é preciso esclarecer a relação 
entre natural e social para não apresentar equívocos como se o social 
excluísse o natural, ou afirmações sem consistências que o natural e o 
social se interagem desde a ontogênese. Ele faz críticas a várias interpre-
tações sobre a questão do social em Vigotski e algumas delas referem-se 
a uma comparação com a obra de Piaget. O autor defende dois pontos 
da concepção vigotskiana necessários para se entender a relação natural 
e social: o trabalho e os processos psíquicos superiores como caracte-
rísticas essenciais para se compreender o homem como ser histórico e 
social.

O primeiro é a de que Vigotski adotava o pressuposto mar-
xista de que por meio do trabalho o ser humano vem, ao lon-
go da história social, criando o mundo da cultura humana e 
que o mundo social não pode ser explicado como uma con-
tinuação direta das leis que regem os processos biológicos. 
[...] O segundo ponto importante da concepção vigotskiana 
sobre as relações entre o natural e o social é a questão dos 
processos psíquicos superiores. Para Vigotski, esses proces-
sos são de natureza social e formam-se por meio da supera-

5 Partindo dos princípios do materialismo histórico-dialético, não podemos esquecer que a 
unidade contraditória objetividade e subjetividade, tem que ser compreendida no interior do 
processo histórico. E nossa sociedade capitalista, apresenta relações sociais de dominação e 
alienação. 
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ção e da incorporação dos processos psíquicos elementares, 
de origem biológica (DUARTE, 2006, p. 196). 

As funções psíquicas superiores são, portanto, uma categoria que 
expressa as características distintivas do homem como pertencente ao 
gênero humano, superando, por incorporação, o legado natural dispo-
nibilizado por sua espécie. Nessa discussão, Duarte (2006, p. 254) afir-
ma que a questão da historicidade do ser humano ganha um aspecto 
importante. “Admitir a historicidade implica admitir que o gênero hu-
mano é resultado da atividade social e da experiência social acumulada 
nos produtos objetivos e subjetivos dessa atividade.”

De acordo com Martins (2013), Vigotski introduziu, nas investi-
gações psicológicas, a ideia de historicidade da natureza do psiquismo 
humano aliada à reorganização dos mecanismos naturais dos processos 
psíquicos, por decorrência da apropriação da cultura. A história real 
do desenvolvimento do psiquismo humano reflete a história da com-
plexificação da vida em sociedade, sendo que o psiquismo humano só 
pode ser explicado na qualidade de construção social. Segundo Duarte 
(2006), a historicidade do ser humano, foi deixada à margem em outras 
teorias.

No que se refere à psicologia, assumir como seu pressupos-
to maior o da historicidade do ser humano implica defen-
der a concepção de gênero humano pode tornar-se sujeito 
da formação dos processos psicológicos humanos, por meio 
da educação. Quando os homens se relacionam com a reali-
dade social como se esta fosse regida por forças naturais, eles 
abrem mão da possibilidade de dirigir os processos sociais 
(DUARTE, 2006, p. 254). 

Dessa forma, a teoria vigotskiana contrapõem-se aos estudos, os 
quais estabelecem correlações diretas entre órgãos e suas formas de ope-
ração e tarefas a ser  executada. Ou seja, rebate as teorias que defendiam 
o funcionamento das atividades psíquicas deveria ter correspondência 
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no cérebro, sobretudo no córtex. Para Vigotski, “apenas a análise das 
conexões e relações interfuncionais poderiam contemplar a comple-
xidade do psiquismo humano” (MARTINS, 2013, p. 60). E continua 
essa reflexão a partir do princípio da totalidade, em que nem o cére-
bro nem o psiquismo podem ser reduzidos às partes, pois representam 
uma particularidade. As análises que decompõem o todo complexo em 
seus constituintes perdem de vista as relações essenciais que fazem deles 
componentes de um todo específico. 

Na tentativa de se compreender os fenômenos e os processos psí-
quicos em suas complexidades, Vigotski propôs outro tipo de análise: o 
método da unidade em que o todo pudesse ser segmentado em unida-
des. Assim, em síntese a definição de unidade: “[...] o resultado da aná-
lise que, diferentemente da dos elementos, dispõe de todas as proprieda-
des fundamentais características do conjunto e constitui uma parte viva 
e indivisível da totalidade” (VYGOTSKI apud MARTINS, 2013, p. 65).

Essas investigações pelo método de análise por unidade permiti-
ram, para além de compreender essa interdependência entre as funções 
psíquicas, também avançar nos estudos sobre o comportamento com-
plexo do ser humano. 

Na discussão sobre a história do desenvolvimento cultural das 
crianças, Vigotski apresenta que é na relação com o outro que passamos 
a nos individuar, e isso não apenas no que se refere à personalidade, mas 
ao conjunto de cada função psíquica isolada. 

Vigotski (2010) faz a crítica das teorias que compreendem o de-
senvolvimento da criança estereotipado, comparando o desenvolvimen-
to humano como simples adaptação ao meio circundante, como ocorre 
em outras espécies animais. Também censura as teorias que explicam as 
formas superiores de comportamento da mesma forma que explicam as 
inferiores.

Vigotski (2010) especificamente no capítulo Génesis de las funcio-
nes psíquicas superiores, retoma as considerações sobre a peculiaridade 
do processo de desenvolvimento das formas superiores de conduta e a 
necessidade de esclarecer o conceito de desenvolvimento para além dos 
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aspectos quantitativos. As investigações científicas tinham então um de-
safio de descobrir o complexo processo de desenvolvimento em toda a 
sua plenitude real e captar todas as mudanças e transformações qualita-
tivas que modificam a conduta da criança. 

A tarefa que se coloca para a psicologia hoje é captar a pecu-
liaridade real do comportamento da criança em toda a sua 
plenitude e riqueza de expansão e personalidade positiva 
presente. No entanto, o positivo só pode ser feito no caso de 
uma modificação radical da concepção do desenvolvimento 
infantil e se compreender que este é um processo complexo 
dialético que se distingue por uma complicada periodicida-
de, a desproporção no desenvolvimento das diversas funções, 
as metamorfoses ou transformações qualitativas de umas for-
mas em outras, um entrelaçamento complexo de processos 
evolutivos e involutivos, a interseção complexa de fatores in-
ternos e externos, um processo complexo de superação de 
dificuldades e de adaptação. (VIGOTSKI, 2010, p. 96)

Essa compreensão das relações dialéticas entre o desenvolvimen-
to infantil e o desenvolvimento cultural é complexa e transcorre, em 
grande medida, por mudanças cruciais e em saltos. Nesse sentido, Vi-
gotski (2010) faz a reflexão sobre a consciência ingênua e a consciência 
científica. A consciência científica considera que a revolução e a evo-
lução são duas formas do desenvolvimento vinculadas entre si, formas 
que se pressupõem reciprocamente. Para a consciência científica, o pró-
prio salto que se produz durante as mudanças do desenvolvimento da 
criança é um ponto determinante em todo o desenvolvimento. 

A partir dessa relação, é que se pode afirmar a correlação en-
tre as funções psíquicas internas e externas, compreendendo externo 
como social. Portanto, toda função psíquica superior foi externa, ou 
seja, social antes de ser interna. Desse modo, Vigotski (2010) formula a 
lei genética geral do desenvolvimento cultural, na qual toda função do 
desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes, em dois pla-
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nos: primeiro no plano social e depois no psicológico, primeiro entre 
os homens como categoria interpsíquica e por processo de interligação 
no interior da criança como categoria intrapsíquica. Esta lei é também 
denominada de sociogênese das formas superiores de comportamento.

Todas as funções superiores não são produtos da biologia, 
nem da história da filogênese pura, mas que o próprio meca-
nismo que está subjacente nas funções psíquicas superiores 
é uma cópia do social. Todas as funções psíquicas superiores 
são relações interiorizadas da ordem social, são o fundamen-
to da estrutura social da personalidade. Sua composição, es-
trutura genética e modo de ação, em uma palavra, toda sua 
natureza é social, incluindo os processos psíquicos, seguem 
sendo quase social. (VIGOTSKI, 2010, p. 104)

Nesse momento, Vigotski ao trazer os processos psíquicos en-
quanto social, considera as relações sociais, para constituir as funções 
da personalidade e formas de sua estrutura. Nessa exposição do texto, 
mais a frente, destacaremos como influência as relações sociais na com-
posição do ser humano e portanto, do psiquismo. 

Assim, no desenvolvimento da criança, não existe uma hierarqui-
zação dos processos elementares e superiores, na qual o biológico an-
tecederia o desenvolvimento cultural. Para Vigotski, o desenvolvimen-
to das funções psíquicas superiores estaria intimamente relacionado à 
apropriação dos signos da cultura.  

A internalização de formas culturais de comportamento en-
volve a reconstrução da atividade psicológica tendo como 
base as operações com signos. Os processos psicológicos, tal 
como aparecem nos animais, realmente deixam de existir; 
são incorporados nesse sistema de comportamento e são cul-
turalmente reconstruídos e desenvolvidos para formar uma 
nova entidade psicológica. (VIGOTSKI, 2003, p. 25-26)
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O signo exerce um papel decisivo no desenvolvimento e a 
interdependência das funções psíquicas superiores bem como um 
elemento essencial para a compreensão do psiquismo como sistema 
interfuncional. 

De acordo com Vigotski (2010), entre o estímulo e a reação do 
sujeito aparece um novo membro intermediário a toda operação, que 
se constitui como um ato mediado. A existência de um estímulo in-
termediário, chamado de signo, modifica a própria estrutura de todo o 
processo. Na estrutura superior, o signo é o modo de seu desempenho, 
sendo determinante funcional de todo o processo.

A relação que Vigotski (2010) faz do uso do signo para a ati-
vidade psicológica e o uso de instrumento para o trabalho considera 
pontos comuns, diferenças básicas e elos reais existentes entre esses 
conceitos. Essa relação é possível porque admite as diferenças entre 
as naturezas e os papeis históricos entre fenômenos psicológicos e 
não psicológicos. A semelhança consiste, pois, na função mediadora 
do signo e do instrumento. Ambos podem afetar o comportamento 
humano, embora isso aconteça de forma diferente. Instrumento é 
uma atividade humana externa que existe para dominar a natureza, 
gerando, portanto, uma modificação do objeto. Já o signo constitui 
uma atividade interna dirigida para o próprio controle do indivíduo 
que em nada modifica o objeto da operação psicológica. A ligação 
entre ambos existe tanto na filogênese como na ontogênese, visto 
que o controle da natureza e o controle do comportamento estão 
ligados. Sendo assim, as alterações que o homem provoca na natu-
reza mudam a própria natureza humana. Nesse momento, no texto 
de Vigotski aparecem indícios de integrar a discussão do trabalho de 
Marx em seu pensamento. 

Trabalho é o processo de que participam o homem e a natu-
reza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com 
a natureza. [...] Atuando sobre a natureza externa e modi-



165CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL NA FORMAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 
DO INDIVÍDUO E O DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO HUMANO

ficando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 
(MARX, 2011, p. 211)

Os instrumentos funcionam como uma ferramenta exterior e os 
signos como interior. No entanto, todas funções psíquicas superiores 
foram antes externa e num processo dialético que constitui a relação 
entre interno e externo. Para expressar o pensamento dialético na rela-
ção entre as formas superiores e inferiores, Vigotski retoma à expressão 
a categoria de supra-sunção, ou seja, superar conservando. As formas 
inferiores não se aniquilam quando se incluem na superior, continuam 
existindo nelas como instâncias editadas.

A relação mais essencial que constitui a estrutura superior é a 
forma especial de organização de todo o processo, que se constrói gra-
ças à introdução na situação de determinados estímulos artificiais que 
cumprem o papel de signos. O papel de funcionamento distinto dos es-
tímulos e de suas conexões recíprocas serve de base para aqueles nexos 
e relações que constituem o próprio processo.

As características biológicas asseguradas pela evolução da espécie 
permitem que as funções psíquicas superiores sejam produzidas na his-
tória de cada indivíduo singular por decorrência da interiorização dos 
signos. Então, para se entender o papel dos signos na conduta huma-
na, Vigotski refere-se à função instrumental que o mesmo assume. Para 
explicar essa afirmativa, Martins (2013) apresenta, a partir dos textos 
de Vigotski, as semelhanças, as diferenças e as reais correspondências 
entre emprego dos signos e emprego dos instrumentos. Dessa forma, 
retomamos a discussão dos signos como intermédio da relação entre os 
processos naturais e o comportamento humano.

Tanto os signos como os instrumentos são atividades mediadoras 
que permitem aos objetos uma influência recíproca da qual depende a 
consecução do seu objetivo. A mediação ultrapassa, portanto, a relação 
aparente entre as coisas, penetrando na esfera das intervinculações entre 
as propriedades essenciais das mesmas. De acordo com Martins (2013), 
o conceito de mediação de Vigotski só pode ser compreendido pela re-
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lação com a filosofia marxista, para não ser reduzido à ponte, mas meio 
das coisas. “A mediação é a interposição que provoca transformação, 
encerra intencionalidade socialmente construída e promove desenvol-
vimento, enfim, uma condição externa que, internalizada, potencializa 
o ato de trabalho, seja ele prático ou teórico” (MARTINS, 2013, p. 46).

A relação lógica entre ferramenta e signo não é uma relação de 
identidade genética ou funcional, mas também não é casual. O instru-
mento técnico se interpõe entre a atividade do homem e o objeto ex-
terno e transforma o objeto. O signo, como instrumento psicológico, 
orienta-se em direção ao psiquismo e ao comportamento e transforma 
o sujeito. 

Os signos e os significados mobilizados nas ações realizadas 
pelos indivíduos, em sua existência concreta, engendram as 
rearticulações interfuncionais. Vigotski apontou que o uso 
de signos provoca modificações que ultrapassam o âmbito 
da função específica na qual ocorre, rearticulando comple-
tamente o psiquismo. O uso de signos determina rupturas 
no modo de operar já instalado de uma função específica e, 
ao fazê-lo, modifica suas articulações com outras funções, 
inaugurando novas formas de manifestação psíquica. (MAR-
TINS, 2013, p. 67)

O emprego dos signos articula e rearticula as funções psíqui-
cas como um todo e, segundo Martins (2013 p.70), “as transformações 
específicas de cada função determinam modificações no conjunto de 
funções do qual fazem parte, isto é, do psiquismo como todo”. Nesse 
sentido, o desenvolvimento do psiquismo humano, a dimensão inter-
funcional depende das apropriações culturais e das condições históricas 
que os indivíduos tiveram a possibilidade de desenvolver. Essa com-
preensão do psiquismo como sistema interfuncional substitui o enfoque 
analítico pelo enfoque integral ou estrutural.

Assim, a definição de interiorização dos signos, em Vigotski, não 
é um processo mecânico da atividade externa que passa a compor a ati-



167CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL NA FORMAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 
DO INDIVÍDUO E O DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO HUMANO

vidade interna, mas ratifica a relação entre o desenvolvimento do psi-
quismo e a realidade social. 

É no processo de interiorização que os signos se convertem 
em instrumentos fundamentais da atividade mental interna, 
da atividade intelectual. Os signos, por sua vez, apenas se es-
truturam nas interações sociais, na cultura, e são os meios 
das atividades internas, dirigidos, inclusive, para o controle 
do próprio indivíduo (MARTINS, 2011, p. 70).

Se o trabalho permitiu ao homem dominar a natureza, o empre-
go dos signos permitiu-lhe dominar a si mesmo. O ser humano ultra-
passou então os limites dados pelo sistema orgânico, inaugurando as 
possibilidades sociais de seu desenvolvimento. (MARTINS, 2013, p.47) 

Tecidas essas considerações finalizamos as discussões apresen-
tando algumas reflexões sobre o domínio do próprio comportamen-
to. Para Vigotski (2010) esse processo não pressupõe a abolição das 
leis básicas de conduta, que é a lei de estímulo e reação. Assim, a chave 
para o comando do comportamento nos proporciona o domínio dos 
estímulos. O auto controle da conduta, por sua vez, é um processo me-
diado que se realiza sempre através de certos domínios auxiliares. Para 
o autor, um dos passos mais importantes consiste quando a criança as-
simila a própria estrutura do processo, assimila as regras de utilização 
dos signos externos e os estímulos internos operam com mais facili-
dade em relação ao externo. No processo de aquisição de novas ativi-
dades, ocorre também a formação da consciência e por conseguinte o 
controle do comportamento é internalizado a partir da relação com o 
mundo externo.

[...] o desenvolvimento do trabalho exigiu, e continua a exigir, 
profundas transformações nas características dos homens. 
Como atividade coletiva, social, resulta em uma histórica e 
progressiva complexificação de relações interpessoais e in-
terpsíquicas, determinando que seus executores conquistem 
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graus cada vez mais elevados de autocontrole do comporta-
mento (MARTINS, 2013, p. 47).

Dessa forma, há uma determinação do psiquismo pelas relações 
com o mundo exterior que existe independente da sua subjetividade. No 
entanto, esse mundo exterior também é construído pelos homens na sua 
relação com a natureza, portanto, também é impregnado de subjetivi-
dade humana.

A história real do desenvolvimento do psiquismo humano 
reflete a história da complexificação da vida em sociedade. 
Evidente, portanto, que o psiquismo humano só possa ser 
explicado na qualidade da construção social. (...) No pensa-
mento vigotskiano, revolução e evolução se integram e mar-
cam não apenas a histórica do desenvolvimento social da hu-
manidade como também a história cultural dos indivíduos. 
(MARTINS, 2013, p. 48).

Assim retomar a interconexão entre formação da consciência e a 
atividade material prática, ratifica a natureza social do psiquismo. Mar-
tins (2011) afirma que o aporte filosófico materialista dialético com-
preende a unidade material-ideal que o psiquismo se edifica garantida 
pela atividade vital humana. Baseada nas ideias da Psicologia Históri-
co-Cultural, assegura que a forma objetiva e também subjetiva do psi-
quismo manifesta-se no reflexo psicológico como ideia, como imagem, 
como consciência. Assim, a consciência não pode ser identificada exclu-
sivamente com o mundo das vivências internas, mas apreendida como 
ato psíquico experienciado pelo indivíduo e, ao mesmo tempo, como 
expressão de suas relações com os outros homens e com o mundo. 

Nesse momento, a autora explicita que a unidade entre consciên-
cia e atividade é um dos princípios fundamentais da Psicologia Históri-
co-Cultural, havendo assim a impossibilidade de separação entre essas 
duas categorias. Para Vigotski, a atividade humana é uma atividade prá-
tica pela qual a imagem psíquica é produzida. E é apenas com o tempo 
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que a atividade mental se desprende da atividade objetiva externa, em 
decorrência da interiorização dessas atividades. 

Afirmar unidade entre atividade e consciência implica con-
ceber o psiquismo humano como um processo no qual a 
atividade condiciona a formação da consciência e esta, por 
sua vez, a regula. Marx, ao propor o conceito de práxis, foi 
pioneiro na integração entre ação e conhecimento, prática e 
teoria, tendo no trabalho a atividade intrinsecamente idea-
cionada pela qual o homem se torna humano. A práxis di-
ferencia-se de outras formas de atividade na medida em que 
sintetiza matéria e ideia, desenvolvendo-se no atendimento a 
dadas finalidades que, por sua vez, só existem como produtos 
da consciência (MARTINS, 2013, p. 29-30).

Na dialética entre objetividade e consciência humana que o ser 
humano, enquanto sujeito social, se torna produtor e produto da práxis 
humana. Revelar as determinações sócio histórica que dão concretude a 
ação humana, sem desconsiderar o sujeito enquanto ativo nesse proces-
so. Portanto é na dialética contraditória que o sujeito se constitui.

Dessa forma Martins (2013) alerta, dentre as considerações de 
Vigotski que o psiquismo é a imagem subjetiva do fenômeno objetivo, 
não é o próprio fenômeno. Existe a necessidade de compreensão da de-
finição do psiquismo humano como imagem subjetiva da realidade ob-
jetiva, construída histórico-socialmente por meio da atividade que vin-
cula o homem à natureza. Mediante essas considerações, Martins (2013) 
aponta que a formação da imagem mental é o ponto de confluência en-
tre o emprego de signos e o desenvolvimento das funções psíquicas su-
periores, sendo que a formação da imagem psíquica é condição para a 
orientação na realidade.

Parte da tese materialista da existência dos fenômenos fora 
e independente da consciência humana, pressupondo a 
apreensão criativa da realidade objetiva que é então refletida, 
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isto é, (re) constituída no plano da subjetividade. O reflexo da 
realidade não se identifica no sentido da cópia mecânica com 
a própria realidade, pois nem o reflexo é a realidade, nem ela 
é o seu reflexo, existindo entre elas certa forma de ligação 
pela qual, e ao mesmo tempo, ambos se opõem e coincidem 
(MARTINS, 2011, p. 63). 

Segundo Martins (2013) o pressuposto marxista que reconhe-
ce o caráter ativo do pensamento humano, está condicionado pela 
atividade que liga o sujeito ao objeto e à possibilidade de represen-
tação. As imagens mentais ultrapassam a singularidade do objeti-
vo representando traços universais, que serão a raiz da formação 
de conceito e da própria consciência humana6. “Portanto, se há um 
trânsito dinâmico e condicionado no processo de conversão do obje-
to da natureza em objeto da consciência (imagem/conceito), apenas 
a objetivação prática do segundo poderá afirmar a sua veracidade” 
(Idem, p.9).

Martins (2013, p. 29), baseada nos estudos dos filósofos Iliénkov 
e Kopnin, afirma que “a imagem subjetiva não é uma cópia mecânica 
do real, não se institui unilateralmente no contato imediato com dado 
objeto, produzindo-se na relação ativa entre sujeito e objeto”.

Duarte (2006) também traz o pensamento de Vigotski atrelado 
aos pressupostos filosóficos marxistas para explicar que o processo pelo 
qual o ser humano formula uma representação mental é complexo.

[...] o caráter ativo do pensamento humano, no processo de 
captação da realidade objetiva, gera a possibilidade da fan-
tasia, que não consiste em algo surgido à parte das relações 
entre o indivíduo e a realidade objetiva, mas sim algo cons-
truído pelo indivíduo com base na própria vida real dos seres 
humanos (DUARTE, 2006, p. 236).

6  Reconhecemos a importância de compreender o processo de formação de conceitos e a cons-
ciência humana, no entanto, precisaríamos de um outro trabalho para aprofundar nessas dis-
cussões.
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Dessa forma, a compreensão de ser humano como histórico, su-
jeito ativo na construção de si mesmo e da própria história, tem que 
relacionar com as relações sociais do qual está inserido nessa sociedade. 

O desenvolvimento do psiquismo e as relações sociais 

Como vimos, o psiquismo é constituído por influência da cul-
tura, dessa forma o tempo histórico, as condições materiais na qual o 
indivíduo se desenvolve, determinam o processo do desenvolvimento. 
Para se entender a complexidade do psiquismo humano, a partir des-
ta concepção materialista-dialética de constituição social do humano, 
a natureza psicológica do indivíduo deve ser compreendida enquanto 
influenciada pelo conjunto das relações sociais. 

Martins (2013) afirma que, para explicar a natureza social do psi-
quismo humano, é preciso ir além de explicitar a importância do papel 
da sociedade na vida dos indivíduos, mas reconhecer que as relações so-
ciais de produção geram subjetividades que expressam, em suas possi-
bilidades e limites, a qualidade do pertencimento social de cada pessoa.

Duarte (1996) afirma também que a dialética entre a objetivação 
e a apropriação pode acabar sendo reduzida a processos de externaliza-
ção e internalização, se não for compreendida no interior do processo 
histórico de humanização do gênero humano através das relações so-
ciais de dominação, isto é, através da alienação. 

Para Duarte (1999) a formação do indivíduo como ser humano 
não pode se realizar sem a apropriação das objetivações produzidas pela 
história social, mas também é a forma pela qual se reproduz a alienação 
decorrente das relações sociais de dominação. O caminho que a huma-
nidade tem para se desenvolver é objetivando-se, o que só pode ser feito 
ao se apropriar das objetivações. 

Segundo o autor para que cada indivíduo possa se objetivar, é 
preciso que ele se aproprie do gênero humano, dos resultados da histó-
ria humana. As objetivações do gênero humano realizam-se, portanto, 
ao longo da história conflituosa e heterogênea das relações entre as clas-
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ses sociais e entre as esferas da vida social. A apropriação das caracterís-
ticas humanas objetivadas e a objetivação individual mediada pelo que 
foi apropriado é um processo de formação do indivíduo como ser social 
e ser genérico. A unidade indivíduo e gênero humano é, pois, a dialética 
entre o singular e o universal.

Não podemos controlar na formação do indivíduo se a apropria-
ção das objetivações humanas irá se apresentar como humanizadora 
ou alienadora, pois depende de um complexo e dinâmico conjunto de 
relações. Duarte (1999) exemplifica a discussão refere-se ao desenvol-
vimento científico que deveria servir para elevar o processo de huma-
nização e que, muitas vezes para atender a necessidades da sociedade 
capitalista, leva à alienação. Segue dizendo que a luta é para superar suas 
formas alienadas da objetivação e da apropriação.

Nesse sentido, a subjetividade dos indivíduos é construída a par-
tir da apropriação das objetivações existentes, portanto, mediante todos 
os conflitos presentes. Assim, as relações sociais de dominação impli-
cam no cerceamento da formação do indivíduo como ser genérico.

O caráter contraditório humanizador e alienador da objetivação 
e apropriação humanas, que tem acontecido frente às relações sociais 
de dominação de classes e grupos sobre outros. A humanização avança 
na medida em que a atividade social e consciente dos homens produz 
objetivações que tornem possível uma existência humana cada vez mais 
livre e universal.

De acordo com Duarte (1999), lutar por reais condições para 
todos os homens de desenvolvimento da individualidade à altura das 
máximas possibilidades objetivamente existentes para o gênero huma-
no é lutar contra a alienação. E apresenta a categoria “Individualidade 
para-si” como síntese das possibilidades máximas de desenvolvimento 
livre e universal da individualidade, que são geradas pelas condições 
objetivas da sociedade atual, sendo que as relações sociais de dominação 
tornam essas condições geradoras também das possibilidades de muitas 
e profundas formas de alienação. Dessa forma, a formação do indivíduo 
para-si, como possibilidade máxima de formação da individualidade na 
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sociedade atual, torna-se ponto de referência para analisar a situação 
concreta de cada sujeito. 

Assim, a teoria da individualidade humana deve analisar a singu-
laridade histórico-social de cada ser humano, mas também compreen-
der que a formação de todo ser humano é sempre um processo que sin-
tetiza, de forma dinâmica, todo um conjunto de elementos produzidos 
pela história humana. (DUARTE, 1999).

Do ponto de vista marxista, o indivíduo não é abstrato, mas um 
ser real e objetivo, tem existência material e se constitui a partir das con-
dições concretas, que existem independentes de sua vontade. Essa com-
posição enquanto ser social, faz com que seja produto e produtor das 
relações sociais, portanto, dependente do contexto histórico inserido. 

A história nada mais é do que a sucessão de diferentes gera-
ções, cada uma das quais explora os materiais, os capitais e as 
forças produtivas a ela transmitidas pelas gerações anterio-
res; ou seja, de um lado prossegue em condições completa-
mente diferentes a atividade precedente, enquanto de outro 
lado, modifica as circunstâncias anteriores através de uma 
atividade totalmente diversa. (Marx & Engels, 1999, p.70).

Por fim, concordamos com as explicações que contrapõem as in-
terpretações teórico-conceituais que naturalizam a formação do indiví-
duo e do psiquismo humano. De acordo com Martins (2011), a desnatu-
ralização da concepção de homem e do psiquismo contribuirá para uma 
educação a serviço da libertação dos indivíduos da ideologia dominante. 
Portanto, o processo educativo tem um significado importante, na medi-
da em que contribui com a transmissão de conhecimentos que permite 
aos sujeitos se apropriarem da cultura desenvolvida pela humanidade. 

Considerações Finais

Como vimos no decorrer do texto, do ponto de vista da com-
preensão da formação do indivíduo e do desenvolvimento do psiquismo, 
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enquanto ser histórico e social, as contribuições da psicologia histórico 
cultural estão atreladas ao materialismo histórico dialético. Procuramos 
demonstrar como alguns dos princípios (totalidade, historicidade, con-
tradição), que constitui o materialismo histórico-dialético é o que en-
gendra psicologia histórico cultural. Assim, o ser humano é ao mesmo 
tempo sujeito e objeto das relações sociais produzidas em sociedade. 
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CAPÍTULO 7

INTRODUÇÃO À CRÍTICA DOS “ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS DA POLÍTICA”

Filipe Boechat
 

Introdução

Antes de iniciar minha contribuição ao debate sobre os “aspectos 
psicológicos da política”, creio que seria importante compartilhar algu-
mas impressões que possuo sobre a forma como a psicologia costuma 
ser apreendida pelo senso comum. A partir daí, traçarei algumas consi-
derações sobre o significado social e ideológico da psicologia.

Farei isso, sobretudo, pelo fato de que, neste espaço, não me dirijo 
exclusivamente a psicólogos profissionais. Não quero, com isso, sugerir 
que minhas considerações sejam consensuais entre psicólogos profissio-
nais. Longe disso, é preciso reconhecer que elas costumam estar presen-
tes, mais frequentemente, entre aqueles que, além de se apresentarem 
como psicólogos, apresentam-se como psicólogos sociais e, mais do que 
sociais, psicólogos sociais críticos. Mais exatamente, entre aqueles que 
se reconhecem como psicólogos sociais críticos marxistas e, paradoxal-
mente, críticos marxistas da psicologia.

Começarei pela seguinte pergunta: que é o psicólogo, aos olhos 
do senso comum? Pois bem: a considerar as perguntas que costumo 
receber, quer em sala de aula, quer em grupos de estudo, pesquisa e 
trabalho, em reuniões familiares ou mesmo entre amigos, o psicólogo é 
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o especialista da vida privada. Dentro da divisão social do trabalho, ele 
é visto como o profissional a quem compete o conhecimento científico 
das causas dos pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indi-
víduos, conhecimento que o permite aí intervir de maneira qualificada.

A bem da verdade, aos olhos do senso comum, pouco importa 
saber se o psicólogo conhece cientificamente, isto é, como resultado de 
pesquisas realizadas por ele mesmo ou a partir da apropriação do pa-
trimônio científico até então acumulado. Para o senso comum, pode 
muito bem ser que concorra para esse conhecimento especial, além do 
domínio de algumas técnicas, conceitos e teorias científicas, o dom, a 
personalidade ou outras forças desconhecidas e misteriosas.

O fato é que, qualquer que seja o grau em que o status científico 
contribua para dar-lhe legitimidade, aos olhos do senso comum o psi-
cólogo é aquele que deve oferecer respostas, teóricas ou práticas, para 
perguntas sobre aquela porção de cada um de nós que nos é, ao mesmo 
tempo, mais íntima e mais estranha, mais próxima e mais desconhecida; 
nosso mundo interno, interior, privado, individual, espécie de dimensão 
paralela que nos acompanha a cada instante, onde quer que estejamos.

O senso comum e a sua crítica

Essas impressões conduzem a uma segunda leva de perguntas: essa 
imagem social do psicólogo corresponde ou não corresponde aos fatos? Seria 
mesmo o psicólogo um profissional cuja especialidade consiste no conheci-
mento da vida privada dos indivíduos? Afinal, não seria justamente por deter 
esse conhecimento que ele estaria capacitado a intervir, dirigindo o curso dos 
acontecimentos privados da mesma forma que um governante, um estadista 
ou um político qualquer dirige o curso dos acontecimentos públicos?

A resposta para todas essas perguntas, que não são senão uma só 
e mesma pergunta, é dupla: sim e não. Veremos, mais adiante, o porquê 
dessa resposta, quando tratarmos do significado social e ideológico da 
psicologia moderna.

Antes, porém, importa destacar dois elementos.
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Em primeiro lugar, que o psicólogo, aos olhos do senso comum, 
é visto como o especialista da vida privada. Em segundo lugar, que essa 
vida privada, supõe-se, está localizada em alguma dimensão do indivíduo.

Assim descrita, portanto, a imagem social do psicólogo revela 
partir de duas oposições muito bem definidas: em primeiro lugar, de 
uma oposição entre a vida pública e a vida privada; em segundo lugar, 
da oposição entre indivíduo e sociedade.

Um movimento apressado de uma espécie muito particular de críti-
ca consistiria em contestar tais oposições e exigir do senso comum o reco-
nhecimento de sua falsidade, ou sua imediata “desconstrução”. Como não 
compartilho dessa forma de crítica, muito ao gosto da moda acadêmica, 
prossigo sob a forma de uma terceira pergunta: de onde provém essa ima-
gem social do psicólogo, se ela não decorre da suposta ignorância do senso 
comum, ou se ela não é expressão de sua suposta “falsa consciência”?

A resposta a essa pergunta, por sua vez, é simples: essa imagem 
provém da própria da realidade. Da realidade social moderna, burgue-
sa e capitalista, seguramente, com todas as suas contradições historica-
mente determinadas, mas da própria realidade. É a expressão ideal de 
relações sociais historicamente dominantes, porque

As ideias dominantes não são nada mais do que a expres-
são ideal das relações materiais dominantes, são as relações 
materiais dominantes apreendidas como ideias; portanto, 
são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe 
dominante, são as ideias de sua dominação. (MARX & EN-
GELS, 2007, p. 47)

 
O significado social e ideológico da psicologia moderna

  
A vida burguesa como pressuposto social da psicologia moderna

 
Como Marx anotou em seus Manuscritos de Paris, vivemos sob 

relações que implicam estranhamento dos produtores da vida social em 
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relação aos produtos de seu trabalho, de sua própria atividade produ-
tiva, da natureza como um todo e, finalmente, de si mesmos e de seus 
pares. Dessas primeiras reflexões até as análises d’O capital, passando 
pelas críticas aos limites da emancipação política, na análise da ques-
tão judaica, e aos jovens hegelianos de esquerda, na crítica da ideologia 
alemã, Marx demostrou-nos por que razão o ser social burguês aparece 
sob a forma de indivíduos isolados, livres, iguais e proprietários, dividi-
dos em si mesmos entre o público e o privado e relacionados entre si pelas 
mediações do Estado e do mercado. (MARX & ENGELS, 2007; MARX, 
2010, 2010a, 2013)

No que se refere particularmente ao Estado, Marx dirá, já antes, 
em seu acerto de contas com Hegel, nos Manuscritos de Kreuznach, que 
“A abstração do Estado como tal pertence somente aos tempos moder-
nos, porque a abstração da vida privada pertence somente aos tempos 
modernos. A abstração do Estado político é um produto moderno.” 
(2013a, p. 58, grifos do autor)

Quanto ao mercado, evidenciando os fundamentos sociais da 
ideologia liberal no fetichismo da mercadoria e os laços entre a esfera 
da circulação e os princípios do individualismo burguês, Marx dirá, n’O 
capital, não sem uma boa dose de ironia, que “A esfera da circulação ou 
da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e a venda 
da força de trabalho, é de fato um verdadeiro Éden dos direitos inatos do 
homem. Ela é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da proprie-
dade e de Bentham.” (2013, p. 250) 

Liberdade, pois os compradores e vendedores de uma merca-
doria, por exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas 
por seu livre-arbítrio. [...] Igualdade, pois eles se relacionam 
um com o outro apenas como possuidores de mercadorias e 
trocam equivalente por equivalente. Propriedade, pois cada 
um dispõe apenas do que é seu. Bentham, pois cada um olha 
somente para si mesmo. A única força que os une e os põe em 
relação mútua é a de sua utilidade própria, de sua vantagem 
pessoal, de seus interesses privados. E é justamente porque 
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cada um se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se 
preocupa com o outro que todos, em consequência de uma 
harmonia preestabelecida das coisas ou sob os auspícios de 
uma providência todo-astuciosa, realizam em conjunto a 
obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum, do inte-
resse geral. (idem, p. 250-251)

 
Engels, seu amigo e companheiro de crítica, cuja importância 

para o desenvolvimento da crítica marxiana não deve ser menospre-
zada, descreverá da seguinte forma essa paradoxal sociedade de indiví-
duos, ao tratar d’A situação da classe trabalhadora na Inglaterra: 

Essa indiferença brutal, esse insensível isolamento de cada 
um no terreno de seu interesse pessoal é tanto mais repug-
nante e chocante quanto maior é o número de indivíduos 
confinados nesse espaço limitado; e mesmo que saibamos 
que esse isolamento do indivíduo, esse mesquinho egoísmo, 
constitui em toda parte o princípio fundamental da nossa 
sociedade moderna, em lugar nenhum ele se manifesta de 
modo tão impudente e claro como na confusão da grande 
cidade. A desagregação da humanidade em mônadas, cada 
qual com um princípio de vida particular e com um objetivo 
igualmente particular, essa atomização do mundo é aqui le-
vada às suas extremas consequências. (2010, p. 68)

 
Essas e outras passagens da obra desses dois autores sugerem que 

a vida privada e individual é o resultado histórico do desenvolvimen-
to das contradições que culminaram na consolidação da sociabilidade 
burguesa.

Contrariamente, portanto, ao senso comum liberal, que conside-
ra o indivíduo e seu universo privado como realidades naturais, a con-
tradição entre indivíduo e sociedade e entre as esferas da vida pública 
e privada são produtos históricos, intimamente enredados à divisão da 
sociedade em classes sociais antagônicas.
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Na medida em que vivemos numa sociedade que ainda é fun-
damentalmente burguesa, para infelicidade dos ideólogos do fim do 
trabalho, da luta de classes e da ideologia, a vida privada e individual 
é um fato. (IASI, 2017; ANTUNES, 2011) E é precisamente este fato, 
fundado na existência das relações de propriedade burguesas, o pon-
to de apoio para o surgimento da psicologia moderna e, consequen-
temente, um dos pressupostos para a imagem do psicólogo aos olhos 
do senso comum.

Aliás, conforme anotou Gramsci em seus Cadernos, “a angústia 
de muitos diante da contradição entre moral privada e moral público
-política [...] é um reflexo inconsciente e sentimentalmente acrítico das 
contradições da atual sociedade” (2011, p. 312).

Assim, o psicólogo, enquanto profissional socialmente legitima-
do, com toda sua áurea mística de conhecedor das profundezas da alma, 
da subjetividade, da psiquê, da mente etc., supõe uma forma social par-
ticular marcada pela cisão entre as esferas pública e privada e pela con-
figuração do ser social como conjunto de indivíduos relacionados entre 
si por meio do Estado e do mercado.

Mais do que isso: o psicólogo não apenas pressupõe a contradição 
entre a vida privada e a vida pública e a contradição entre o indivíduo 
e a sociedade, como pode, a depender de determinadas circunstâncias, 
contribuir para reproduzir, teórica e praticamente, seus próprios pres-
supostos.

É nesse sentido, portanto, que o senso comum tem razão ao con-
siderar o psicólogo como especialista da vida privada de indivíduos. Ele 
tem razão na medida em que, de fato, vivendo sob uma sociabilidade 
que se reproduz sob a condição de desefetivar nossa humanidade, so-
mos permanentemente reproduzidos sob a forma paradoxal de indi-
víduos divididos. De um lado, indivíduo cidadão (citoyen); do outro, 
indivíduo burguês (bourgeois).

Mas, conforme afirmei anteriormente, ao mesmo tempo que o 
senso comum tem razão, ele não tem razão. Que quero sugerir com essa 
afirmação, aparentemente absurda?
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Esse aparente absurdo desfaz-se no momento em que formula-
mos a seguinte pergunta: em que sentido o senso comum se equivoca 
ao considerar o psicólogo como sendo, necessariamente, o especialista 
da vida privada individual?

Permitam-me um breve desvio.
Antes de responder a essa pergunta, gostaria de sugerir outros 

pontos de partida, colocando mais algumas perguntas. Veremos mais 
adiante que esses pontos nos levarão ao mesmo destino.

Pergunto: a psicologia, pelo simples fato de ser uma ciência, ou 
pretendendo sê-la, não está ou deveria estar acima da política, essa rui-
dosa esfera de disputas entre interesses sempre particulares? Não deveria 
o psicólogo abster-se de tais disputas particulares e, em vez de tomar par-
tido, engajar-se na paciente pesquisa pelas determinações mais gerais do 
pensamento, do sentimento e do comportamento humanos? Afinal, não é 
um fato consagrado que uma coisa é a ciência, outra, a política?

 
A decadência ideológica burguesa como pressuposto ideológico da 
psicologia

 
Fato raramente considerado pela historiografia da psicologia, a 

psicologia moderna é contemporânea das primeiras revoluções burgue-
sas (tanto da revolução inglesa quanto da revolução francesa). Nesse 
sentido, a psicologia moderna é contemporânea ao desenvolvimento do 
próprio capitalismo e, é claro, da modernidade. Não por outra razão 
os nomes de Locke, Berkeley, Hume, Descartes, Spinoza, Kant, entre 
outros filósofos, costumam constar, nos grandes manuais, entre os pre-
cursores das “ideias psicológicas”. Sua institucionalização, no entanto, 
data do fim do século XIX. Contam os manuais que sua origem teria 
sido o resultado da heroica criação, por parte de Wundt, do primeiro 
laboratório de psicologia, em Leipzig, no ano de 1879.

Não adentrarei aqui na crítica dessa espécie de mitologia, já sufi-
cientemente criticada, inclusive por psicólogos que não compartilham 
do referencial teórico-metodológico aqui empregado.
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Nesse momento, importa apenas destacar que a psicologia mo-
derna, tal como a conhecemos hoje, nas Universidades e demais centros 
de ensino e pesquisa, nasce, cresce e desenvolve-se no período com-
preendido entre a ruína do Antigo Regime e a consolidação da burgue-
sia como classe politicamente dominante.

Sendo assim, vejamos esse período mais de perto, buscando com-
preender de que maneira o desenvolvimento da psicologia entrelaça-se 
com o desenvolvimento do próprio mundo burguês.

N’O Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels descrevem 
do seguinte modo o momento em que burguesia ainda é uma classe 
verdadeiramente revolucionária: 

Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia des-
truiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos 
os complexos e variados laços que prendiam o homem feu-
dal a seus “superiores naturais”, para só deixar subsistir, de 
homem para homem, o laço frio do interesse, as duras exi-
gências do “pagamento à vista”. Afogou os fervores sagrados 
da exaltação religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, do senti-
mentalismo pequeno-burguês, nas águas geladas do cálculo 
egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca; 
substituiu as numerosas liberdades, conquistadas duramen-
te, por uma única liberdade sem escrúpulos: a do comércio. 
Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por 
ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma explo-
ração aberta, direta, despudorada e brutal. (2010, p. 250-251)

 
Acontece que esse revolucionar das relações sociais ameaça 

o próprio poder burguês. Chega o momento em que “A sociedade 
burguesa, com suas relações de produção e de troca, o regime bur-
guês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou 
gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiti-
ceiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou.” 
(idem, p. 45)
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Esse ímpeto revolucionário da burguesia encontrará seu limite na 
metade do século XIX, com as agitações revolucionárias que sacudiram 
a Europa por volta do ano de 1848. 

Na França e na Inglaterra, a burguesia conquistara o poder 
político. A partir de então, a luta de classes assumiu, teórica 
e praticamente, formas cada vez mais acentuadas e ameaça-
doras. Ela fez soar o dobre fúnebre pela economia científica 
burguesa. Não se tratava mais de saber se este ou aquele teo-
rema era verdadeiro, mas se, para o capital, ele era útil ou 
prejudicial. O lugar da investigação desinteressada foi ocupa-
do pelos espadachins a soldo, e a má consciência e as más in-
tenções da apologética substituíram a investigação científica 
imparcial. (MARX, 2013, p. 86)

 
É o momento da decadência ideológica burguesa.
A decadência ideológica burguesa tem início “quando a burgue-

sia já domina o poder político e a luta de classes entre ela e o proleta-
riado se coloca no centro do cenário histórico.” (LUKÁCS, 2010, p. 51)

Como nos mostrou Lukács, essa decadência ideológica expressa-se 
sob a forma da evasão da realidade, da apologia direta e indireta da ordem, 
da ausência de novos problemas, da covarde aceitação e reprodução das de-
formações da divisão social do trabalho; enfim, sob a forma da capitulação 
do pensamento burguês diante das contradições despertadas pelo próprio 
desenvolvimento da sociabilidade burguesa. (idem, 2010, p. 51-103)

Pois bem: enquanto ciência independente, autonomizada, insti-
tucionalizada, moderna, a psicologia é expressão da decadência ideoló-
gica burguesa.

Da sociologia, que se institucionaliza no mesmo período, ela 
compartilha o impulso à fragmentação da totalidade social e, portanto, 
ao tratamento abstrato das questões que se referem à consciência social. 
Assim interpretou Lukács (2010) o significado ideológico da nascente 
sociologia: 



184 Filipe Boechat

Ela surge como ciência autônoma porque os ideólogos 
burgueses pretendem estudar as leis e a história do desen-
volvimento social separando-as da economia. A tendência 
objetivamente apologética desta orientação não deixa lugar 
a dúvidas. Após o surgimento da economia marxista, seria 
impossível ignorar a luta de classes como fato fundamental 
do desenvolvimento social, sempre que as relações sociais 
fossem estudadas a partir da economia. Para fugir desta ne-
cessidade, surgiu a sociologia como ciência autônoma; quan-
to mais ela elaborou seu método, tão mais formalista se tor-
nou, tanto mais substituiu a investigação das reais conexões 
causais na vida social por análises formalistas e por vazios 
raciocínios analógicos. (2010, p. 64)

 
O surgimento da psicologia moderna e institucionalizada não di-

fere dessa descrição. Independentemente da forma que ela veio a assu-
mir em cada país (com exceção da psicologia soviética, por razões que 
veremos mais adiante), a psicologia se caracterizou por ignorar que a 
consciência “obtém seu desenvolvimento e seu aperfeiçoamento ulterio-
res por meio da produtividade aumentada, do incremento das necessi-
dades e do aumento da divisão do trabalho” (MARX & ENGELS, 2007, 
p. 35); que sua forma e seu conteúdo, sua estrutura e sua dinâmica estão 
intimamente ligadas aos diversos momentos que compõem a produção 
social da vida material; que “A consciência não pode jamais ser outra 
coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida 
real.” (idem, p. 94) E é precisamente assim que, separada da totalidade 
do modo de produção e reprodução da vida social, isolada dos nexos 
materiais que a articulam com o conjunto dos complexos sociais que 
compõem a vida material, “a consciência pode realmente imaginar ser 
outra coisa diferente da consciência da práxis existente, representar algo 
realmente sem representar algo real” (idem, p. 35-36).

Eis o que considero, em linhas gerais, o significado ideológico 
da psicologia moderna. Seu surgimento e sua institucionalização fazem 
parte de um movimento mais geral do pensamento burguês no período 
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da consolidação de seu domínio. A partir de então, direta ou indireta-
mente, a psicologia será um instrumento ou uma arma a serviço da de-
fesa dos pilares da ordem burguesa: o indivíduo, a igualdade, a liberdade 
e a propriedade.

Ao tomar o indivíduo e sua consciência individual e privada (ou 
sua inconsciência individual e privada, pouco importa), quer isolada-
mente, quer “em sociedade” ou “em interação”, a psicologia contribui 
para a naturalização do indivíduo dividido a que fizemos referência 
anteriormente. Nesse mesmo movimento, ela oculta o fato de que essa 
forma do ser social é um momento do desenvolvimento histórico dos 
seres humanos, movimento este marcado por lutas entre classes sociais 
antagônicas. Sob a forma de uma crítica da psicologia especulativa, ca-
racterística do período medieval, a psicologia moderna ultrageneraliza 
a experiência europeia e burguesa. Ao tomar a aparência do ser social 
pela sua essência, os efeitos pelas causas, ela reflete, no plano do pensa-
mento teórico, uma realidade prática ela própria já invertida, justifican-
do relações sociais de propriedade e de dominação. Conforme sinteti-
zou Lacerda Jr., com quem compartilho muitas das ideias aqui expostas: 

Enquanto a economia política clássica, por exemplo, emer-
giu como expressão da tentativa da burguesia compreender 
e transformar o mundo, a psicologia surgiu como expressão 
da necessidade da burguesia criar explicações falsas sobre as 
diversas contradições existentes no mundo que foi edificado 
por ela. As diferenças são enormes. A economia política clás-
sica constituiu-se como uma ciência que tinha como ponto 
de partida a necessidade de se explicar e oferecer uma visão 
de conjunto da vida social, a psicologia nasceu como ciência 
particular que se formou fraturando a perspectiva da totali-
dade, criando uma abstração e tendo como ponto de partida 
a necessidade de evasão da realidade pelo pensamento deca-
dente. A psicologia nasce do pressuposto de que é possível 
conhecer a realidade sem remeter à totalidade, ou seja, que 
é possível estudar a vida humana sem remeter ao estudo da 
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sociedade ou da história – assim como sociólogos tentam es-
tudar a sociedade sem olhar para a economia, a política ou a 
vida psíquica. (2010, p. 373-374)

 
Psicologia e luta de classes

 
Mas se a psicologia moderna nada mais fosse que a expressão 

da decadência ideológica burguesa, por que continuar a apresentar-se 
como psicólogo? Não seria melhor, feita a crítica, abandonar a psico-
logia, ciência burguesa e decadente, reconhecendo na história a única 
ciência verdadeiramente capaz de dar conta da totalidade da vida so-
cial? Qual o sentido em acrescentar um adjetivo à psicologia e trabalhar 
para o desenvolvimento de uma psicologia “crítica”? Acaso ela se torna 
crítica por meio desse simples expediente?

Essas perguntas parecem-me perder de vista que a realidade 
não se modifica um milímetro quando a abandonamos à própria sorte. 
Além disso, ela desconsidera que a psicologia moderna, em que pese 
haver nascido da decadência ideológica burguesa, não está imune às 
contradições da sociedade burguesa, às contradições entre as relações 
sociais de produção e o desenvolvimento das forças produtivas mate-
riais e, portanto, às lutas de classes.

É o que prova o fato de que, em momentos de sublevação social, 
em momentos de agravamento das contradições sociais, quando a classe 
trabalhadora passou à ofensiva no cenário histórico da luta de classes, a 
psicologia viu nascer em seu interior um conjunto de propostas críticas, 
propostas teóricas e práticas que não capitularam diante das contradi-
ções da vida burguesa e que, por isso mesmo, apontaram para contradi-
ções do indivíduo burguês, favorecendo a contestação da ordem vigente 
(LACERDA Jr., 2010).

É nesse sentido, portanto, que o senso comum não tem razão ao 
tomar o psicólogo como mero especialista da vida privada e individual. 
Pois, a depender das lutas de classes e, além disso, da opção política e 
da posição de classe assumida pelo psicólogo (tanto teórica quanto pra-
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ticamente), a psicologia pode vir a contribuir, dentro de certos limites, 
para o deslindamento e o enfrentamento de algumas das contradições 
da sociabilidade burguesa; ela pode contribuir, enfim, para a ação de de-
terminados setores sociais para o revolucionamento dessa ordem social 
que amesquinha, desumaniza e desefetiva nossa própria humanidade. 
(YAMAMOTO, 1987)

Coisa muito diferente é achar que o psicólogo pode, por meios 
psicológicos, transformar a realidade. Esse messianismo, ou “a crença 
de que basta exercer a profissão junto aos pobres para estar incluindo a 
Psicologia num projeto emancipador” (PATTO in BOCK, 2003, p. 35), 
característico de algumas formas alternativas de psicologia, desconsi-
dera que a transformação das estruturas sociais supõe como sujeito um 
conjunto de forças sociais que ultrapassam em larga medida indivíduos 
e grupos humanos. Desconsidera, além disso, que existem inúmeras li-
mitações à atuação profissional decorrentes da própria divisão social do 
trabalho e das exigências da ordem capitalista que o psicólogo não pode 
abolir por um simples ato da vontade ou por maior que seja seu “com-
promisso social”.

Por essas e outras é que Lacerda Jr., na conclusão de sua tese, de-
fendeu que 

A psicologia é teoria alienada de uma existência alienada. Por 
isso, almejar sua eliminação, enquanto complexo de práticas 
e de conhecimentos que tomam como objeto a individualida-
de isolada, é uma das tarefas daqueles que lutam por uma so-
ciedade para além do capital. Por isto, repetindo a avaliação 
de Parker, livrar-se da psicologia é um passo necessário para 
superar a alienação e caminhar para a emancipação. (2010, 
p. 376)

 
Consequentemente, 

Afirmar que a psicologia tem um lugar privilegiado na trans-
formação social é ignorar qualquer análise lúcida das lutas 
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de classes e os principais sujeitos históricos envolvidos nela. 
Pensar que a psicologia pode produzir explicações e propor 
ações privilegiadas para a transformação estrutural da reali-
dade é um reducionismo grosseiro que, no final das contas, 
reforça o individualismo por meio da psicologização. O pres-
suposto destas propostas é a de que a psicologia é a ciência 
que oferece as melhores explicações da realidade social e tal 
pressuposto só pode ser fundado em uma concepção indivi-
dualista e reducionista da realidade. (idem, p. 374)

 
Com essas considerações, não quero sugerir que são nulos os es-

forços e vãs as iniciativas na direção de colocar a psicologia a serviço 
das classes historicamente subalternizadas. Como esclareceu Lacerda Jr. 
(2015), com o qual me ponho inteiramente de acordo, 

[não se trata] de infirmar a importância dos esforços que 
almejam mudar profundamente a formação em Psicologia, 
superar referenciais teóricos individualistas e limitados ou 
construir práticas que não favorecem processos de domina-
ção e exploração. (2015, p. 113)

 
Feitas essas considerações sobre o significado social e ideológico 

da psicologia, a partir do exame crítico da imagem social do psicólo-
go, passo a algumas considerações sobre as relações entre psicologia e 
política, antes de passar à minha contribuição ao debate dos “aspectos 
psicológicos da política”.

 
Psicologia e política

Pergunto: se o psicólogo fosse o especialista da vida privada dos 
indivíduos, por que razão convidar um psicólogo para falar sobre polí-
tica? O quê a psicologia tem ou teria a ver com a política? Que relações 
podem ou poderiam existir entre campos aparentemente tão distintos, 
ao ponto de encontrarmos, no interior da academia, uma diferença en-
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tre psicólogos e cientistas políticos? Se o psicólogo fosse o especialista 
da vida privada, que teria ele a dizer sobre a vida pública?

Como busquei argumentar, parto da crítica da imagem social-
mente difundida segundo a qual o psicólogo é o especialista da vida 
privada e individual. Entendo que vivemos numa sociedade cindida 
entre classes sociais antagônicas e que, vivendo sob relações sociais de 
propriedade e de dominação, somos seres sociais sempre imersos ou 
engajados, com maior ou menor consciência, em estratégias de nature-
za política, quer sejam estratégias voltadas à manutenção das relações 
sociais de dominação, quer sejam estratégias dirigidas ao revoluciona-
mento das relações de propriedade e dominação vigentes.

Nesse sentido, ser psicólogo implica, necessariamente, ser sujeito 
ou objeto de alguma estratégia política. Desde essa perspectiva, ser psi-
cólogo significa, necessariamente, ser psicólogo e político. Mesmo por-
que, como observou Gramsci, “Numa determinada sociedade, ninguém 
é desorganizado e sem partido, desde que se entendam organização e 
partido num sentido amplo, e não formal.” (2011, p. 272)

Portanto, tenha ou não tenha consciência de que faz parte de uma 
estratégia política, entendo que o psicólogo participa historicamente de 
estratégias, seja de manutenção, seja de transformação social. E isso vale 
mesmo para aqueles psicólogos que, em face de discussões de nature-
za política, preferem dar de ombros. Afinal, como também observou 
o marxista sardo, “A indiferença atua poderosamente na história. Atua 
passivamente, mas atua.” (GRAMSCI, 2011, p. 59)

Essa premissa, que aliás está longe de ser consenso entre os psi-
cólogos, diga-se de passagem, levou-me, em determinado momento de 
minha formação, à seguinte pergunta: e quanto ao psicólogo brasileiro? 
Se ele é um ser necessariamente político, quais seriam as estratégias po-
líticas a que o psicólogo brasileiro poderia estar vinculado? Eis aí uma 
pergunta que me parece fundamental.

De certa maneira, essa é a pergunta que tem orientado a pesquisa 
pós-doutoral que venho realizando junto ao Programa de Pós-gradua-
ção em Psicologia da Universidade Federal de Goiás (PPGP-UFG).
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A pergunta não é, certamente, uma pergunta original. Em geral, 
ela tem sido formulada, de maneira mais ou menos aberta, por aqueles 
psicólogos que se denominam psicólogos políticos, especialmente por 
aqueles que, recentemente, têm se reconhecido sob o rótulo de psicólo-
gos políticos críticos.

Quando tratamos da relação entre psicologia e política, é preciso 
ter em mente que essa relação pode ser pensada em, ao menos, dois 
sentidos: sob a forma de uma psicologização da política ou de uma po-
litização da psicologia. Carl Ratner, por exemplo, mesmo se declarando 
crítico dessa oposição, ao dissertar sobre como a psicologia pode con-
tribuir para a reforma social, assim exprimiu sua convicção na utilidade 
da psicologia para a política: 

Psicólogos podem contribuir para a libertação humana ao 
tornarem as pessoas conscientes de como a sociedade em ge-
ral afeta a sua psicologia. Nós podemos identificar “macrofa-
tores” positivos que aprimoram o funcionamento psicológico 
e também podemos identificar “macrofatores” nocivos que 
levam a funções psicológicas indesejadas. Estas informações 
podem ser usadas para políticas que reformarão a sociedade 
para que esta seja psicologicamente realizadora. (in LACER-
DA JR. & GUZZO, 2010, p. 169)

 
Leôncio Camino, por sua vez, figura histórica da constituição da 

Psicologia Política brasileira, um dos fundadores da Associação Brasi-
leira de Psicologia Política (ABPP), considera essa ambiguidade da se-
guinte maneira: 

De fato, é conveniente, num primeiro momento, distinguir 
entre Psicologia Política e Psicologia da Política. Na primeira 
expressão indica-se que a psicologia não se encontra à mar-
gem da política; afirma-se que a própria Psicologia contém 
implícita ou explicitamente pressupostos ideológicos. Pelo 
contrário, na expressão Psicologia da Política, considera-se 
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ambos termos como independentes e/ou diferentes; significa 
uma disciplina que consiste na aplicação do conhecimento 
psicológico ao estudo dos fenômenos políticos. (2001, p. 4-6)

 
Camino ainda aponta o que considera alguns dos riscos aí implícitos:

No primeiro caso, corre-se o risco de “politizar a psicologia”, 
ou seja, de transformá-la em puro instrumento da luta políti-
ca. No segundo caso, “psicologiza-se” a política, ao substituir-
se dimensões políticas por conceitos e variáveis psicológicas 
consideradas como universais e totalmente descontextuali-
zadas das circunstâncias históricas e políticas. (2001, p. 4-6)

 
Sem querer entrar na pantanosa questão de saber qual o signifi-

cado mais adequado para a expressão “psicologia política”, gostaria ape-
nas de observar que alguns psicólogos e psicólogas têm buscado superar 
essa oposição entre uma psicologia dos processos políticos e uma poli-
tização/ideologização da psicologia através da formulação de uma psi-
cologia política crítica. Segundo dois de seus representantes brasileiros: 

chegamos a um ponto de inflexão em que ousamos afirmar 
que, na atualidade, não nos reconhecemos dentro da mesma 
tradição clássica da “Psicologia Política”. O que fazemos da 
Psicologia Política na América Latina não é o mesmo que se 
faz historicamente dela no hemisfério norte. Nossa Tradição 
Crítica resultante das inúmeras lutas sociais que nos constituiu 
e continua a nos constituir como continente nos faz pensar 
que “Psicologia Política Crítica” é um termo que define muito 
melhor a Psicologia Política Latinoamericana, especialmente 
aquela que nasceu de intensos debates promovidos por lati-
noamericanos que contribuíram na mudança dos referenciais 
teóricos e das perspectivas políticas dominantes na Psicologia 
desde os anos 1970. (HUR & LACERDA JR., 2016, p. 9)
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De certo modo, minha contribuição inscreve-se nessa direção. 
Acrescentaria apenas que seria mais justo dizer que ela se inscreve na 
direção do que se poderia chamar de psicologia política crítica marxista. 
Pois se é verdade que tenho procurado compreender a psicologia brasi-
leira do ponto de vista da totalidade do processo material de produção e 
reprodução da vida social, não é menos verdade que o momento políti-
co tem recebido certo destaque.

Por buscar compreender a psicologia brasileira desde a totalidade 
da vida social, faço minhas as seguintes palavras de Maria Helena Souza 
Patto: 

A história das Ciências Humanas, em geral, e da Psicologia, 
em particular, não se dá acima da história política, social e 
econômica do lugar em que são produzidas, como se nada 
tivesse a ver com ela. Não é também uma história que se es-
creve sobre o pano de fundo da história do país. A história 
da Psicologia no Brasil é parte integrante da história brasilei-
ra, é um de seus elementos constitutivos, está implicada nos 
rumos por ela tomados, é determinada por ela e um de seus 
determinantes. (in BOCK, 2003, p. 31)

 
Aspectos psicológicos da politica

 
Passo agora, finalmente, à minha pequena e breve contribuição, 

que deve ser encarada como uma introdução à crítica dos “aspectos psi-
cológicos da política”.

Devo desde logo assinalar que limitarei meus apontamentos ao 
que considero representar aspectos psicológicos da política brasileira, 
sobretudo àqueles situados no último ciclo histórico: o ciclo democrá-
tico-popular. Isso não significa, quero crer, que tais apontamentos não 
possam servir de estímulo para pesquisas em outros períodos históri-
cos, ou mesmo em outros campos profissionais. Se as premissas que dis-
cutimos até aqui estão corretas, diria que é fundamental e urgente que 
tais pesquisas sejam realizadas.
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Como já deve ter ficado claro, os aspectos psicológicos a que me 
refiro nada têm de propriamente psicológicos, ao menos no sentido que 
lhe atribui o senso comum. Antes, assumem a forma de instituições so-
ciais, empiricamente verificáveis. São o que o marxista sardo Antonio 
Gramsci conceituou como “aparelhos privados de hegemonia”, elemen-
tos da estrutura material da ideologia e que operam a consolidação da 
hegemonia. (PORTELLI, 1977; BUCI-GLUCKSMANN, 1980; CASTE-
LO, 2013)

Por ciclo democrático-popular entendo, grosso modo, o ciclo his-
tórico aberto na década de 1970 com as lutas pelo fim da ditadura mili-
tar, capitaneadas pelo movimento sindical organizado em torno do que 
veio a ser chamado de “novo sindicalismo” e que desembocou, no início 
da década de 1980, na formação do Partido dos Trabalhadores (PT) e, 
logo na sequência, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). (IASI, 2012, 2017; 
MARQUES, 2015)

Este ciclo, que começa a dar mostras de estar chegando ao seu 
fim, da forma mais dramática possível, caracteriza-se por haver de-
senvolvido uma ideologia bastante particular, à maneira como o ciclo 
imediatamente anterior, o ciclo democrático-nacional, desenvolveu sua 
ideologia própria: a ideologia do desenvolvimento nacional (TOLEDO, 
1978; PAIVA, 1980). Refiro-me aqui ao que já começa a ser denominado 
de ideologia do compromisso social. (SILVA, 2015, p. 57-66)

 
A ideologia do compromisso social e seus aparelhos

 
A ideologia do compromisso social consiste, grosso modo, na 

ideia de que a superação da miséria, da fome, das violências, opressões 
e da exploração a que estão submetidos enormes contingentes humanos 
deve ser buscada no compromisso de toda a sociedade, independente-
mente das classes sociais, na ampliação da participação social nos mar-
cos da democracia representativa – e, portanto, da institucionalidade 
burguesa. Orbitam ao redor dessa ideologia os conceitos de cidadania, 



194 Filipe Boechat

justiça social, inclusão social, bem como a ideia da necessidade da radi-
calização da democracia pelo fortalecimento e organização da socieda-
de civil ou do “terceiro setor” para a defesa e ampliação de direitos; ou, 
ainda, a ideia de que as políticas públicas são limites para todo projeto 
de transformação social. (MONTAÑO, 2002; MONTAÑO & DURI-
GUETTO, 2014)

Desenvolvida ao longo de todo o ciclo democrático-popular, essa 
ideologia foi forjada por determinados intelectuais e, em grande medi-
da, no interior de determinadas instituições. Dentre as instituições que 
participaram ativamente da construção da ideologia do compromisso 
social, tenho investigado particularmente o Departamento de Psicolo-
gia Social e o Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem como a Associa-
ção Brasileira de Psicologia Social, mais conhecida entre os psicólogos 
pela sua sigla ABRAPSO.

Na medida em que, por meio de ou em nome da teoria e da práti-
ca psicológicas, contribuíram para a consolidação das ideias, sentimen-
tos e valores do consenso democrático-popular, considero essas institui-
ções como “aspectos psicológicos da política”.

Independentemente da consciência de seus membros ou da in-
terpretação que os mesmos dão para o que fazem por meio dessas ins-
tituições, minha hipótese é a de que elas têm funcionado, não sem uma 
boa dose de contradições, como o elemento que articula o conjunto das 
superestruturas com a estrutura das relações sociais do atual bloco his-
tórico neoliberal (CASTELO, 2013), precisamente através da ideologia 
do compromisso social.

Conforme mostrou Antunes (2017), embora sem empregar as ca-
tegorias que aqui utilizo, o psicólogo brasileiro que se formava durante 
o ciclo democrático-nacional cumpria, na maior parte das vezes, papel 
ideológico (e, portanto, de dominação de classe) ao trabalhar pela pre-
servação, formação e controle da força de trabalho necessária ao desen-
volvimento das novas relações de trabalho promovidas pela industriali-
zação acelerada da economia brasileira.
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Nesse sentido, o psicólogo do ciclo democrático-nacional estava, 
sobre todos os aspectos, a serviço do desenvolvimento nacional e da 
modernização capitalista das relações sociais, sobretudo no que se refe-
re à Escola, à Indústria e à Clínica.

Trata-se, evidentemente, da regra, o que não exclui, antes supõe, 
a possibilidade de exceções. Portanto, de modo geral, na Escola e na Clí-
nica, o psicólogo formado durante o ciclo democrático-nacional vem 
substituir o médico ou o padre. Na Indústria, ele vem substituir o capa-
taz, introduzindo métodos modernos da “administração científica do 
trabalho”, ampliando a exploração sob o rótulo da modernização.

O golpe empresarial-militar de 1964 encerrou o ciclo democráti-
co-nacional. Aberto desde pelo menos a década de 1930, com o golpe 
que levou Vargas ao poder, esse ciclo esteve marcado, fundamentalmen-
te, pelo processo de industrialização e, a partir da década de 1950, pela 
intensificação da internacionalização da economia brasileira.

O golpe de 1964 implicou nova reestruturação do Estado brasilei-
ro. Sua refuncionalização e redimensionamento realizam-se, entre ou-
tros aspectos, através da inauguração e implementação de um conjunto 
de políticas públicas – com o consequente tratamento fragmentário e 
parcializado das refrações da “questão social”. (YAMAMOTO, 2003)

Com o fim do regime militar e a consequente reformulação do 
Estado burguês, que passa a assumir a forma democrática (sem, no en-
tanto, alterar seu conteúdo de classe), o psicólogo brasileiro assumiu um 
novo perfil profissional.

Segundo Yamamoto (2003, p. 41), a mudança do perfil do psicó-
logo foi a resultante de três vetores. Em primeiro lugar, (a) mudanças do 
mercado de trabalho brasileiro em decorrência da crise econômica que 
marcou a década de 1970; (b) abertura de novos campos de atuação, so-
bretudo no âmbito das políticas sociais públicas; (c) afluência de novos 
referenciais teórico-metodológicos.

Em que pese esses condicionantes para a mudança no perfil do 
psicólogo, é corrente em boa parte deles a crença de que seu novo perfil 
resulta, pura e simplesmente, de um compromisso ético-político, afir-
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mado individual e voluntariamente – como se fosse a consciência que 
determinasse o ser social, e não o contrário.

Psicologia e compromisso social
 
 O livro Psicologia e o compromisso social (2003), organizado 

por Ana Mercês Bahia Bock, é emblemático da conformação des-
sa nova cultura no interior da psicologia. Nele, afinal, em que pese 
haver algumas críticas à ideia de compromisso social (Patto, Yama-
moto), o compromisso social da psicologia é afirmado com todas as 
letras, sendo definido de diversas formas. Em primeiro lugar, “como 
qualidade técnica, como postura ética e como empenho cidadão” 
(BOCK in BOCK, 2003, p. 10). Em segundo lugar, como contraface 
do empenho cidadão, está o “compromisso com os interesses domi-
nantes em nossa sociedade e apontando para um futuro de compro-
misso ético com o pluralismo teórico e com a construção de políticas 
públicas.” (idem, 2003, p. 10).

Essa determinação em “contribuir como psicólogos para a cons-
trução de políticas públicas a partir da perspectiva da Psicologia” (idem, 
2003, p. 11, grifos meus) parece-me o núcleo central do compromisso 
social da psicologia. Uma vez a participação social restrita aos quadros 
da participação política, a participação política é restrita aos quadros as 
políticas públicas. O Estado (burguês, diga-se de passagem) é, dessa for-
ma, encarado como um espaço que deve ser progressivamente ocupado 
e humanizado “a partir da perspectiva da Psicologia”. E essas políticas 
públicas, que têm como objetos os cidadãos da democracia (burguesa, 
não esqueçamos), devem, como tais, estar voltadas para todos, ou seja, 
para “quem dela necessite ou queira”. Segundo Bock, 

o recado principal está, exatamente, na questão da necessi-
dade de, como psicólogos, nos dedicarmos e nos capacitarmos 
para contribuir na construção de políticas públicas, pois esta 
é a maneira de ampliarmos nosso compromisso com a socie-
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dade, colocando a Psicologia ao alcance de quem dela neces-
site ou queira. (in BOCK, 2003, p. 11, grifo meu)

 
A Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) pare-

ce-me igualmente vir cumprindo esse papel de organização do con-
senso democrático-popular. A ABRAPSO foi criada na década de 
1980, como forma de aglutinar e promover uma psicologia socialmen-
te comprometida.

Conforme observou Lacerda Jr. (2013, p. 247), “Inicialmente, a 
associação servia como um oásis para aquelas e aqueles que tentavam 
sobreviver no deserto do conservadorismo da psicologia brasileira.” 

Abrir espaço para o debate crítico sobre velhas e novas ideias 
e práticas para a psicologia brasileira, apresentar posiciona-
mentos públicos engajados contra desigualdades e injustiças 
sociais e contribuir com processos de emancipação foram 
elementos importantes na história da ABRAPSO. (2013, p. 
247-248)

 
Minha pesquisa tem procurado mostrar como também a ABRAP-

SO sofreu uma grave inflexão, sobretudo a partir da década de 1990, 
deixando progressivamente de ser um aparelho privado de hegemonia 
a serviço da emancipação das classes subalternas, passando a compor a 
fileira dos aparelhos privados de hegemonia voltados à consolidação do 
ciclo democrático-popular.

Lacerda Jr. (2013) também observou esse movimento, comentan-
do da seguinte forma o que considera representar um “abrandamento 
ideológico e político que parece resultar de todo processo de institucio-
nalização na psicologia brasileira” (idem, p. 248): 

Essas virtudes da ABRAPSO não desapareceram, mas o seu 
crescimento e sua institucionalização nos círculos acadêmi-
cos brasileiros resultaram em algo ambíguo: os últimos en-
contros nacionais da ABRAPSO não só foram espaço para 
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discussão de trabalhos que podem ser abarcados pelo que se 
chama de “psicologia crítica”, mas também foram verdadei-
ros shoppings de mercadorias acadêmicas, recebendo qual-
quer tipo de discussão sobre qualquer coisa que se estuda e 
pratica na psicologia brasileira. (idem, p. 248)

 
Se nos apoiamos nas considerações feitas por Gramsci sobre a na-

tureza do Estado nas sociedades a que chama “ocidentais”, temos que a 
reestruturação do Estado implica a reestruturação conjunta, nos termos 
de Gramsci, da sociedade política e da sociedade civil.

A preocupação do comunista sardo está em superar a abs-
tração que faz dos instrumentos da dominação de classe (Estado 
e Ideologia) realidades independentes. Da mesma forma, superar 
a abstração que faz da base material, da estrutura econômica da 
sociedade, uma realidade destacada da superestrutura jurídico-po-
lítica e ideológica.

Segundo Gramsci, “o conceito comum de Estado é unilateral e 
conduz a erros colossais” (2011, p. 268). Daí sua afirmação de que “por 
Estado deve-se entender, além do aparelho de governo, também o apa-
relho ‘privado’ de hegemonia ou sociedade civil.” (idem, p. 269)

Portanto, para Gramsci, “Estado = sociedade política + sociedade 
civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção” (idem, p. 269). Isso por-
que “A unidade histórica das classes dirigentes acontece no Estado” e “a 
unidade histórica fundamental, por seu caráter concreto, é o resultado 
das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e ‘sociedade 
civil’”. (idem, p. 273)

Minha pesquisa tem procurado mostrar de que forma a assimila-
ção da ABRAPSO e da psicologia produzida nas dependências da PUC
-SP tem expressado esse movimento de estatização da sociedade civil e 
ampliação do controle das classes dominantes sobre as classes historica-
mente dominadas da sociedade brasileira.

A pesquisa é desafiadora, ainda mais quando se considera que se 
trata de uma instituição viva e que o ciclo que a viu nascer encontra-se 
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nos seus estertores, como mostra a aceleradíssima degeneração de suas 
principais objetivações.

Por ser uma instituição viva, é evidente que uma investigação 
dessa natureza pode dar lugar a polêmicas e divergências que extra-
polam o campo especificamente científico, como, aliás, é bastante 
comum no âmbito das ciências sociais e humanas. Mesmo porque, 
conforme disse anteriormente, não se pode deixar completamente 
de lado nosso ser político, como quem se desfaz de uma peça de 
roupa.

Seja como for, gostaria de encerrar minha contribuição deixando 
claro que as considerações feitas são parte de uma pesquisa ainda em 
curso que visa identificar os desafios postos para a psicologia crítica bra-
sileira em face do encerramento do ciclo democrático-popular. Assim 
sendo, não têm a menor pretensão de serem definitivas.

Considerações finais
 
A título de considerações finais, o que me parece importante des-

tacar é que, para mim, trata-se de estudar, nos grupos subalternos,

sua adesão ativa ou passiva às formações políticas dominan-
tes, as tentativas de influir sobre os programas destas forma-
ções para impor reivindicações próprias e as consequências 
que tais tentativas têm na determinação de processos de de-
composição e de renovação ou de nova formação.” (GRAMS-
CI, 2011, p. 273)

Trata-se de estudar, além disso, “as formações próprias dos gru-
pos subalternos para reivindicações de caráter restrito e parcial”, visan-
do identificar (e, no caso de não as identificar, promover) o desenvol-
vimento daquelas formações que afirmam a “autonomia integral” dos 
grupos subalternos, para além daquela autonomia afirmada dentro de 
“velhos quadros” (idem, p. 273).
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Meu interesse consiste, portanto, em compreender de que manei-
ra se configura, no presente, aquilo que Gramsci chamou de “estrutura 
material da ideologia”. 

Um estudo de como se organiza de fato a estrutura ideológica 
dominante: isto é, a organização material voltada para man-
ter, defender e desenvolver a “frente” teórica e ideológica. [...] 
tudo o que influi ou pode influir sobre a opinião pública, di-
reta ou indiretamente, faz parte dessa [...] estrutura material 
da ideologia. (idem, p. 341-342)

 
A identificação das instituições e dos demais intelectuais que 

operam e operacionalizam a ideologia do compromisso social, contri-
buindo para a consolidação do bloco histórico atual, não pode perder de 
vista que a realidade de uma sociedade de classes jamais é homogênea. 
Mesmo porque, como também assinalou o marxista sardo, 

Determinado momento histórico-social jamais é homogê-
neo; ao contrário, é rico de contradições. Ele adquire “per-
sonalidade”, é um “momento” do desenvolvimento, graças ao 
fato de que, nele, uma certa atividade fundamental da vida 
predomina sobre outras, representa uma “linha de frente” 
histórica. Mais isto pressupõe uma hierarquia, um contraste, 
uma luta. (idem, p. 343)

 
Tenho tentado compreender essa heterogeneidade de nosso mo-

mento histórico-social através do estudo da forma como se deu a as-
similação, por parte das classes dominantes, de aparelhos privados de 
hegemonia construídos pela classe trabalhadora brasileira. Parto, assim, 
da premissa de que 

As classes dominantes precedentes eram essencialmente 
conservadoras, no sentido de que não tendiam a assimilar 
organicamente as outras classes, ou seja, a ampliar “técnica” 
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e ideologicamente sua esfera de classe: a concepção de cas-
ta fechada. A classe burguesa põe-se a si mesma como um 
organismo em contínuo movimento, capaz de absorver toda 
a sociedade, assimilando-a assim a seu nível cultural e eco-
nômico; toda a função do Estado é transformada: o Estado 
torna-se “educador”. (idem, p. 279)

 
A história da psicologia crítica brasileira, quando considerada 

sob esse prisma, tem conduzido minha pesquisa às seguintes perguntas: 
qual teria sido o papel da psicologia crítica brasileira, no último ciclo 
histórico, na formação do grande consenso em torno da limitação da 
participação política aos quadros da institucionalidade burguesa? Não 
teria ela, sobretudo ao avançar sobre as organizações não governamen-
tais, na década de 1990 (ARANTES, 2000; FONTES, 2012), e sobre as 
políticas públicas, a partir dos anos 2000 (YAMAMOTO, 2003, 2007; 
YAMAMOTO, & OLIVEIRA, 2014), servido à consolidação do ciclo 
democrático-popular?

Consequentemente, à revelia de todas as boas intenções aí envol-
vidas, não teria a ideologia do compromisso social contribuído para o 
apassivamento da classe trabalhadora brasileira? Que se pense na parti-
cipação de Odair Furtado no Programa Integrar, da Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT)1, e de Pedro Pontual, na 
diretoria do Departamento de Participação Social da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, durante o governo de Dilma Roussef2, para 
que se tenha uma ideia do porquê dessas minhas perguntas. Vale lem-
brar que ambos são psicólogos formados nas dependências da PUC-SP, 
altamente comprometidos com o “compromisso social da psicologia”.

1 Cf. o artigo resultante da conferência proferida por Odair Furtado no I Congresso Paranaense 
de Psicologia Social – Práticas e perspectivas da Psicologia Social no final do Século, promovido 
pela ABRAPSO – Núcleo de Londrina entre 4 e 6 de novembro de 1999. O artigo, intitulado 
Psicologia e compromisso social – base epistemológica de uma psicologia crítica, encontra-se dis-
ponível no site da revista PSI – Revista de Psicologia Social e Institucional, do Departamento de 
Psicologia Social e Institucional do Curso de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, 
através do endereço http://www.uel.br/ccb/psicologia/revista/artigo%205.pdf.

2 Cf. entrevista com Pedro Pontual, realizada por Ana Mercês Bahia Bock, Odair Furtado, Maria 
de Lourdes Teixeira e Cibele Lacerda, disponível no site do Conselho Regional de Psicologia de 
SP:  http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/128/frames/fr_dialogos.aspx.
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Caberia, evidentemente, indagar em que medida, em face do en-
cerramento do ciclo democrático-popular, do acirramento das lutas de 
classes no país e do surgimento de novas forças políticas no cenário na-
cional, os intelectuais que compõe ou compuseram essas instituições a 
que nos referimos reformularão suas produções teóricas e suas práticas 
profissionais.

Seja qual forem as respostas para essas perguntas, a única 
certeza que tenho nesse momento de minha pesquisa é a de que 
elas apenas serão possíveis mediante a análise concreta e siste-
mática da produção teórica e das práticas da psicologia crítica 
brasileira.

Para finalizar, creio valer a pena ressaltar que uma psicologia 
crítica, isto é, consciente de seus condicionantes sociais, não pode 
saltar sobre as condições que a tornam possível. Pois bem: essas con-
dições são as relações sociais de produção e reprodução da vida bur-
guesa. Sendo assim, uma questão que me parece decisiva para todo 
psicólogo que se identifica com a luta pela emancipação humana das 
classes subalternas é a seguinte: de que maneira é possível a supera-
ção das relações sociais de produção e reprodução da vida burguesa? 
Não estaria aí a resposta para as inquietantes tentativas de superação 
da psicologia? Ou ainda, para empregar uma expressão utilizada por 
Lenin, em O Estado e a Revolução (2010), não seria precisamente a 
superação dessas relações sociais a condição parar o “definhamento” 
da psicologia?

Ouso dizer que a resposta para essa pergunta dificilmente será 
encontrada fora do âmbito das lutas de classes.
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CAPÍTULO 8

MARX, A POLÍTICA E A DEMOCRACIA: 
ELEMENTOS PARA REFLEXÃO SOBRE A 

EMANCIPAÇÃO HUMANA

Edson Marcelo Húngaro

O sentido da obra de Marx1

Partimos de um pressuposto: interessava à Marx o desvelamento 
da ordem burguesa a fim de subvertê-la. Tal problema investigativo – o 
conhecimento da ordem burguesa – se pôs a ele em 1843 quando, na ati-
vidade de jornalista da Gazeta Renana, defrontou-se com um problema 
da realidade – o decreto de Frederico Guilherme IV que cortava um di-
reito consuetudinário dos catadores de lenha da Alemanha –, em face ao 
qual teve que tomar posição (por dever de ofício), porém percebeu que 
a sua formação em filosofia lhe era insuficiente para responder àquela 
questão. Tomou a posição dos mais fracos, porém, percebeu que deveria 
conhecer a raiz daquele problema.

Dedicou-se, desde então, a um objeto específico de pesquisa, a 
ordem burguesa:  sua gênese, seu desenvolvimento, a sua consolidação 
e as suas condições de crise.

Em sua investigação, para apanhar toda a complexidade dessa or-
dem social, acabou por constituir uma teoria social. Assim, o que Marx 

1  Para a reconstituição da Teoria Social de Marx recomendo o texto que publiquei em 2014, 
intitulado “A questão do método na constituição da teoria social de Marx” (HUNGARO, 2014).
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nos deixou de herança foi uma teoria social da ordem burguesa. Po-
rém, desde o seu incômodo inicial, o objetivo desse entendimento esta-
va atrelado a uma perspectiva revolucionária, ou seja, conhecer para 
apreender as possibilidades de sua superação.

Essa teoria social, uma vez constituída, fornece-nos muito mais 
que o conhecimento da ordem burguesa, fornece-nos, também, funda-
mentos teórico-metodológicos para o estudo dos complexos constituin-
tes dessa ordem social. Tais complexos estão articulados entre si por um 
momento ontológico determinante: o modo de produção material da 
vida social. Ou seja, estes complexos constituem uma totalidade articu-
lada que tem como momento ontológico determinante a produção – o 
trabalho.

Esse momento ontológico determinante não significa que todos 
os complexos constituintes da realidade social sejam a ele redutíveis. 
Significa, apenas, que ele articula as totalidades constituintes do real. 
Cada uma dessas totalidades possui particularidades, especificidades, 
singularidades que, para serem apreendidas, exigem uma relação me-
todológica de seu investigador na qual o concreto, o real, seja o dado 
primário de onde se parte. 

O investigador, partindo do concreto, apanha suas determi-
nações por meios de abstrações que, sucessivamente, vão se tornan-
do menos abstratas (abstrações mais tênues). O processo de inves-
tigação se encerra com a “viagem” de volta pela qual o pesquisador, 
por meio das mediações, reproduz em sua cabeça o real (teoria). 
Porém, o real é processo, é movimento, porque ele é atravessado 
por contradições que, na ordem burguesa, trata-se do antagonismo 
de classes (incluso nesse antagonismo, é claro, o trabalho). O con-
creto de onde se partiu e que agora está saturado de determinações, 
passa a ser concreto pensado: o concreto (o real), que é processual 
(movimento) foi reproduzido idealmente na mente de seu investi-
gador. Tem-se a teoria e como seu (de Marx) objeto foi a sociedade 
burguesa, temos uma teoria do social – a reprodução ideal do mo-
vimento do real.
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Essa teoria social tem validade universal para a ordem burguesa. 
Temos, aqui, suas possibilidades e limites. Porém, para saturar de deter-
minações a ordem burguesa, Marx acabou por desenvolver um “arsenal 
de categorias” sobre essa sociedade. Ao mesmo tempo, delineou um mé-
todo que denominou o método das sucessivas aproximações ou o método 
pelo qual se ascende do abstrato ao concreto.

Várias foram as distorções e falsificações pelas quais essa obra 
passou. Talvez, uma das mais importantes tenha sido aquela operada 
pelo núcleo central da II Internacional (criada em1889). Marx, até mea-
dos do século XIX, era um autor muito pouco conhecido fora dos ciclos 
operários. Suas ideias começaram a incidir para além dos círculos ope-
rários, apenas, no período da II Internacional2. 

O núcleo mais influente da II Internacional concebia o marxis-
mo como uma concepção de mundo composta por: (1) um conjunto de 
valores próprios do proletariado – um ethos; (2) tal conjunto de valores 
demandaria um determinado tipo de prática revolucionária – com es-
tratégias e táticas definidas a partir de uma concepção de revolução e 
transição; (3) fundamentado numa filosofia – o materialismo-dialético 
– uma chave heurística para a compreensão de todas as sociedades de 
todos os tempos; (4) e esta filosofia deveria ser aplicada à história, à so-
ciedade – o materialismo-histórico. O marxismo seria, assim, um novo 
sistema lógico a partir do qual poderia entender todos os fenômenos 
próprios da sociedade (muito embora, sobre isso, tenha feito sucesso a 
dialética da natureza). Essa foi a leitura marxista dominante nos lugares 
onde ele teve alguma influência.

Contra essa concepção “religiosa” do marxismo, Lukács (2007), 
em sua luta pela renovação do marxismo, explicitou seu entendimento 
de que há em Marx uma teoria social da ordem burguesa. Para ele, as ca-
tegorias por Marx descobertas têm validez no marco histórico do capi-
talismo, porém ao se empenhar na investigação do ser social na ordem 
burguesa, acabou construindo uma nova ontologia – a ontologia do ser 
social. Há determinações do ser que são universais para além da ordem 

2  Recordemos que apenas em torno de 1881 começa a se difundir o termo marxismo.
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burguesa e Marx as descobriu. Tais determinações estão vinculadas com 
o trabalho, nosso aspecto distintivo dos animais e fundador do Mundo 
dos Homens: a objetivação e a exteriorização. O ser social, portanto, 
tem como seu dado específico (essencial) o trabalho e este envolve, ne-
cessariamente: teleologia (consciência, pensar à distância), sem a qual 
o trabalho é impensável; e liberdade, pois o ser humano dá respostas, 
escolhe entre alternativas. Por fim, há um terceiro elemento universal 
nos limites da ordem burguesa: a alienação. Ele é um determinante on-
tológico da sociabilidade burguesa e, por isso, superável pela superação 
da ordem social burguesa. Tal alienação consiste em que:

Na enorme maioria das vezes, a síntese dos atos singulares 
em tendência histórico-genéricas impulsiona a humanidade 
para patamares superiores de sociabilidade. Contudo, isso 
nem sempre ocorre. Em dadas situações históricas, media-
ções e complexos sociais, mesmo que anteriormente tenham 
impulsionado o desenvolvimento sócio-genérico, podem 
passar a exercer um papel inverso, freando ou dificultando o 
desenvolvimento humano (Lukács, 1979, p. 54).

  
O capitalismo, hoje em dia, cumpre este papel. Ele impede o de-

senvolvimento humano (indivíduo/gênero) na medida em nos impede 
de sermos tudo aquilo que poderíamos ser. Há uma inadequação do 
indivíduo ao gênero, que empobrece aos dois. 

Tal compreensão da obra de Marx, além de nos “fornecer às ar-
mas” para o enfrentamento com o marxismo “religioso”, também nos 
prepara para o enfrentamento com a ideologia burguesa contemporâ-
nea, responsável – junto com o marxismo “religioso” – pelas distorções 
e falsificações as quais Marx têm sido submetido. Ambos os enfrenta-
mentos estão na pauta do dia, pois não podemos correr o risco de supe-
rarmos a hegemonia burguesa trazendo de volta o “marxismo religioso”. 

No enfrentamento com as questões contemporâneas, essa com-
preensão da teoria social de Marx nos possibilita:
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1. Perceber que a realidade constitui uma totalidade que pode 
ser racionalmente apreendida e intencionalmente transforma-
da em sua totalidade, ou seja, pode ser revolucionada pelos 
homens. Essa constatação, na “batalha das ideias”, permite-
nos enfrentar aquelas correntes, de cariz conservador, que 
afirmam a impossibilidade do conhecimento da totalidade e, 
assim, infirmam a revolução; 

2. Compreender que se trata de uma totalidade processual cons-
tituída por complexos que, também, estão em processo (em 
movimento). Essa apreensão, articulada com a acima aludida, 
permite-nos verificar a falácia do pensamento neoliberal que 
opera supondo a sociedade burguesa como eterna, assim, a pro-
priedade seria a nossa “essência natural”. A realidade humana é 
histórica e processual, portanto, é ontologicamente impossível 
a sua perenidade, ou seja, com a teoria social de Marx podemos 
perceber o caráter a histórico das formulações burguesas;

3. Não há, em sua obra, qualquer reducionismo. Nenhum com-
plexo constitutivo do real é subsumido a outro complexo. Eles 
se encontram articulados por aquele momento ontológico de-
terminante – a produção material da vida social – mas pos-
suem certa autonomia. Isso vale para o amor, para a política, 
para a educação, enfim, para todos os complexos constituintes 
do “complexo de complexos”. 

A política e a democracia na constituição da teoria social de Marx

Para refletirmos sobre as questões da política e da democracia na 
constituição da teoria social de Marx, 1842/43 são anos fundamentais. 
Trata-se do momento em que se defronta com a Filosofia do direito de 
Hegel. Marx já havia experimentado a experiência política, na Gazeta 
Renana, com o caso dos apanhadores de lenha na Alemanha e, no epi-
sódio, assume “o lado” dos apanhadores, porém se percebe com uma 
formação insuficiente para o entendimento do problema. 
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Já que nos interessa captar, na sua teoria social, os elementos da 
política, antes de relembramos o resultado dessa primeira crítica à He-
gel, é importante fazer uma pequena menção à sua trajetória como jor-
nalista (1841/42).

Marx se formou em Filosofia, em 1841, e pretendia seguir a car-
reira acadêmica na universidade. O clima, até, então era propício a isso, 
mas com a ascensão de Frederico Guilherme IV ao poder, Marx vê seu 
projeto naufragar. 

Frederico Guilherme, frustrando a expectativa da débil bur-
guesia alemã, mostra-se extremamente conservador e, entre outras 
medidas, nomeia Friedrich W.J. Schelling para a reitoria da Universi-
dade de Berlim. Este – adversário teórico de Hegel (que havia faleci-
do, em 1831) – promove um expurgo dos pensadores hegelianos que, 
até então, estavam na universidade. Por essa razão, Marx torna-se 
jornalista da Gazeta Renana – jornal financiado pela débil burguesia 
alemã.

Marx, até aqui, apostava na capacidade da burguesia alemã para, 
a exemplo do ocorrido na França de 1789, transformar-se na classe re-
volucionária capaz de emancipar a Alemanha. Em 1843, com o acordo 
entre a burguesia e Frederico Guilherme, Marx já tem outra opinião 
sobre a burguesia alemã:

Marx, que já criticara o “semi-liberalismo” e a indecisão 
dos deputados burgueses na Dieta renana nos debates so-
bre a liberdade de imprensa, assistia agora à capitulação 
dos acionistas burgueses da Gazeta renana, em seu esforço 
de conciliação com o Estado prussiano, e à indiferença da 
burguesia renana perante a interdição da imprensa liberal. 
Tal experiência lhe mostrava que a atitude da burguesia na 
Alemanha não era a de “cidadãos revolucionários”, mas de 
“proprietários covardes” e, por consequência, não se lhes po-
dia atribuir o papel que a burguesia francesa tivera em 1789 
(Löwy, 2002, p.78).
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A retomada desse acontecimento foi necessária, pois, se a produ-
ção marxiana anterior à Crítica da filosofia do direito de Hegel, de 1843, 
não é essencial para apanharmos a constituição de sua teoria social, ela 
traz alguns interessantes apontamentos políticos. Na Gazeta Renana, 
em 1842, Marx, confrontando o despotismo prussiano, elaborará uma 
série de artigos contra a censura e pela liberdade de imprensa. Ao que 
parece, seu engajamento com a democracia e com a liberdade deu aqui 
seus primeiros passos (Texier, 2005).

Em 1843, Marx, no confronto com a Filosofia do direito de Hegel, 
faz algumas descobertas interessantes: concorda com Hegel sobre a con-
cepção de sociedade civil (“Reino da miséria física e moral”), mas se opõe 
a compreensão hegeliana de que o Estado seria o princípio racionalizador 
fundante da sociedade civil, que daria “ordem ao caos”. Marx percebe que 
o Estado é, na verdade, expressão da sociedade civil. “O Estado, assim, é 
um Estado de classe: não é a encarnação da Razão universal, mas sim uma 
entidade particular que, em nome de um suposto interesse geral, defende os 
interesses comuns de uma classe particular” (Coutinho, 1994, p.19). A ques-
tão passa a ser outra para o entendimento do Estado: ele só poderá ser com-
preendido na medida em que se compreender a sociedade civil. 

Marx, nessa crítica ao Hegel, apresenta-se como um democra-
ta radical e defende que a “verdadeira democracia” é aquela “na qual 
a instauração do sufrágio universal cumpre um papel fundamental para 
concluir a separação entre o político e o social, que caracteriza, segundo 
ele, a relação entre o Estado representativo moderno e a sociedade civil 
burguesa” (Texier, 2005, p.171). Vê-se, aqui, que a percepção de que se 
tratava de um “Estado de classe” impele Marx a defender a separação 
entre ele a sociedade civil por meio do sufrágio universal. Sua inspira-
ção democrática se aprofunda. Há, também, aqui um outro avanço: uma 
percepção da existência de classes sociais, embora ainda muito abstrata. 

Segue o nosso autor para Paris, no seu autoexílio, a fim de editar, 
com Arnold Ruge3, os Anais Franco-Alemães. Nessa revista publica dois 

3  Filosofo e escritor político alemão, nascido em 1802 e falecido em 1880, convidou Marx a, 
junto com ele, editar os Anais Franco-Alemães.
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artigos: A questão judaica e a Crítica da filosofia do direito de Hegel – in-
trodução (a segunda crítica a Hegel). 

Em Paris, Marx já havia recebido várias influências, entre elas o 
contato com o movimento socialista. Desse contato com o movimento 
operário francês em diante, Marx passa por um desenvolvimento que 
inicia com sua conversão ao comunismo, já em 1844. Além disso, os 
“ares” daquele lugar que representava o “microcosmo do mundo”, tam-
bém o influenciaram. 

Saem, então, os seus dois textos. No primeiro, enfrentando Bru-
no Bauer, Marx sinaliza para uma relação fundamental Emancipação 
Política (Revolução Francesa) e Emancipação Humana (Revolução 
Comunista). Para Marx, a democracia, a igualdade e a liberdade eram 
incompatíveis com a sociedade civil burguesa, portanto tão-somente a 
Emancipação Política não seria suficiente. A questão fundamental era a 
da Emancipação Humana, pois do contrário os direitos políticos iguais 
limitam-se às suas expressões formais. Marx, também, já percebe a di-
laceração humana nos limites da sociedade civil burguesa, expressa na 
alienação, com a separação entre cidadão e burguês. Ele já nota que essa 
dilaceração encontra fundamento na base material, no dinheiro, porém, 
ainda de uma maneira muito abstrata.

Vejamos a compreensão de Emancipação Humana para Marx, 
em 1844:

A emancipação humana só estará plenamente realizada 
quando o homem individual real tiver recuperado para si o 
cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de 
homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho in-
dividual, nas suas relações individuais, quando o homem ti-
ver reconhecido e organizado suas forces próprias como for-
ças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo 
a força social na forma da força política (Marx, 2010, p. 54).

Do ponto de vista político, nota-se que, no confronto com Bauer, 
Marx deixa clara a sua posição em relação à Emancipação Política – ela 
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não basta –; a questão é a Emancipação Humana. Porém, diferentemen-
te do que alguns analistas têm observado quando invocam este texto, 
Marx não subestima a importância da Emancipação Política, ele só a 
considera insuficiente e, portanto, chama a atenção para que não caia-
mos em armadilha:

A emancipação política é, sem dúvida, um grande progresso; 
mas certamente não é a fórmula final da emancipação huma-
na em geral, e sim a fórmula final da emancipação humana 
no interior da ordem do mundo que existiu até aqui. Bem 
entendido, falamos de uma emancipação real, prática (Marx, 
2010, p. 56).

Na segunda crítica a Hegel, Marx opera outros avanços articu-
lados com os consignados em A questão Judaica: focaliza uma classe 
responsável pela ação revolucionária – o proletariado – a quem caberia 
o protagonismo pela Emancipação Humana (comunismo). O processo 
de emancipação humano está, portanto, vinculado com a realização da 
superação da alienação – com a tomada de consciência. E, analisando a 
situação da Alemanha, entende que uma revolução política seja inviável, 
mas isso não impediria uma revolução social, ou seja, que o passo fosse 
diretamente dado rumo à Emancipação Humana. 

Nesse “receituário” à Alemanha, Marx já demonstra a sua preo-
cupação em fazer análise concreta de situação concreta, ou seja, não se 
trata de se conceber um modelo revolucionário que seja abstrato. Em 
cada situação, há que se apreender as determinações do real.

Ainda em 1844, sob a influência daquele texto de Engels, Esbo-
ço de uma crítica da Economia Política, o “esboço genial”, Marx inicia 
seu deslizamento de uma crítica filosófica para a crítica da Economia 
Política. Nos Manuscritos de 1844, embora a política não seja tratada 
diretamente, temos um autor que aprofunda seu conhecimento sobre a 
sociedade civil burguesa. Ainda sob forte influência da filosofia, Marx 
aborda algumas categorias da Economia Política e, dentre elas, o traba-



216 Edson Marcelo Húngaro

lho. É nessa categoria que Marx mais avança em relação às suas deter-
minações. 

Ao perceber que o trabalho é a própria essência do homem e que, 
na ordem burguesa, ele se apresenta em sua forma alienada, Marx nota 
a sua centralidade no entendimento da vida social e, mais que isso, que 
a Emancipação Humana passaria, necessariamente, pela emancipação 
dos homens em relação ao trabalho alienado. Essa é uma determinação 
da maior importância para o entendimento da política, mais especifica-
mente, para o entendimento da revolução.

No pós-1844, Marx, na companhia de Engels, inicia seu “acer-
to de contas” com a formação anterior. O primeiro texto desse acerto 
de contas é A Sagrada Família (1844/45) e nele o enfrentamento se 
dá com os jovens hegelianos. O centro da questão é justamente em 
torno da política. Marx e Engels os criticam por julgarem que a crí-
tica filosófica (crítica crítica) seja suficiente e, portanto, subestimam 
a luta política e os movimentos sociais questionadores da monarquia 
prussiana. Embora a crítica seja dirigida à especulação idealista, as 
advertências são em relação às consequências (a desconsideração da 
luta política). 

Já em A Ideologia Alemã (1845/46), para enfrentar Feuerbach, 
Marx e Engels são “obrigados” a explicitar suas concepções de história, 
economia e sociedade. Aqui, já estão presentes os patamares fundamen-
tais da constituição da teoria social.

Essa obra é de fundamental importância para a compreensão do 
pensamento político de nossos autores. Ao explicitar o entendimento 
de história com o qual trabalham, eles demonstram o protagonismo do 
homem na história, porém, não da maneira invertida como pensavam 
os ideólogos4 alemães, a partir da vida material. Assim, a consciência é 
um dado ontológico secundário em relação à existência. Retomemos 
uma passagem, atinente à política, em que isso é sinalizado:

4  Ideólogo, aqui, aparece no sentido atribuído por seus autores nessa obra: aquele que, por des-
conhecer os determinantes materiais do pensamento, julga que seja o pensamento que põe a 
realidade.
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O fato, portanto, é o seguinte: indivíduos determinados, que 
como produtores atuam de um modo também determinado, 
estabelecem entre si relações sociais e políticas determinadas. É 
preciso que, em cada caso particular, a observação empírica co-
loque necessariamente em relevo – empiricamente e sem qual-
quer especulação ou mistificação – a conexão entre a estrutura 
social e política e a produção (Marx e Engels, 1999, p.35).

Dessa maneira, um movimento que revolucione as bases da so-
ciedade tem que partir do conhecimento dessas bases materiais e não de 
pensamentos idílicos: “O comunismo não é para nós um estado que deve 
ser estabelecido, um ideal para o qual a realidade terá que se dirigir. De-
nominamos comunismo o movimento real que supera o estado de coisas 
atual. As condições desse movimento resultam de pressupostos atualmente 
existentes” (Marx e Engels, 1999, p.52).

Tem-se, aqui, uma concepção materialista da prática revolucio-
nária, ao mesmo tempo, que novas determinações, fundadas na análise 
do real, sobre o processo de Emancipação Humana (o comunismo), que 
poderia colocar fim ao trabalho alienado e as suas formas de divisão na 
ordem burguesa:

Com efeito, desde o instante em que o trabalho começa a ser 
distribuído, cada um dispõe de uma esfera de atividade exclusi-
va e determinada, que lhe é imposta e da qual não pode sair; o 
homem é caçador, pescador, pastor ou crítico crítico, e aí deve 
permanecer se não quiser perder seus meios de vida – ao passo 
que na sociedade comunista, onde cada um não tem uma esfera 
de atividade exclusiva, mas pode aperfeiçoar-se no ramo que lhe 
apraz, a sociedade regula a produção geral, dando-me assim a 
possibilidade de hoje fazer tal coisa, amanhã outra, caçar pela 
manhã, pescar à tarde, criar animais ao anoitecer, criticar após o 
jantar, segundo meu desejo, sem jamais tornar-me caçador, pes-
cador, pastor ou crítico (Marx e Engels, 1999, p.47).
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Para José Paulo Netto (2004), em A Ideologia Alemã já se encon-
tram teses fundamentais tanto em relação à teoria social quanto em re-
lação ao projeto revolucionário decorrente dessa teoria. 

Ainda nos desdobramentos políticos da teoria social de Marx, 
nesse momento, segundo Carlos Nelson Coutinho (1994), Marx e En-
gels identificam o caráter monopolista do Estado. Isso porque, apesar de 
seu caráter de classe, apropriava-se de todas as decisões atinentes ao que 
era comum à sociedade. De acordo com o autor, tal compreensão será 
decisiva na elaboração do Manifesto. 

Nas questões atinentes à política, dois artigos escritos para A Ga-
zeta Alemã de Bruxelas, um deles escrito por Engels – Os comunistas e 
K. Heinzen – e outro por Marx – A crítica moralizante e a moral crítica 
–, são elucidativos da relação de ambos com a democracia. Segundo 
Texier (2005):

Nesses textos, eles definem constantemente seu “partido” como 
o democrático. Todas as forças políticas que vão engajar-se nas 
revoluções de 1848 se esforçam para constituir uma Internacio-
nal Democrática. A ideia democrática e a ideia revolucionária se 
casam com a maior naturalidade. Esses textos são mal conheci-
dos e, no entanto, são essenciais para captar que o comunismo 
de Marx e Engels, antes da Revolução de 1848, se pensa como 
uma corrente da democracia, como sua ala radical (p.172).

Naquele elaborado por Marx, há uma passagem que se remete 
diretamente à relação entre a democracia e o comunismo, pensando este 
último como uma decorrência da dominação do proletariado que, por 
sua vez, é uma consequência da democracia: “Em todos os países civi-
lizados, a democracia tem por consequência necessária a dominação do 
proletariado, e essa dominação é a primeira condição de todas as medidas 
comunistas” (Marx apud Texier, p.172).

Em 1847/48, em A Miséria da Filosofia e em O Manifesto do Par-
tido Comunista, Marx (com Engels, no caso do Manifesto) avança em 
relação às determinações políticas. 
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Em A Miséria da Filosofia (1847), na polêmica com Proudhon, 
podemos destacar, nos avanços teórico-metodológicos, a maturação da 
categoria totalidade – que é fundamental para a teoria revolucionária5 – 
e a primeira sistematização de uma crítica da Economia Política – que o 
conduziu a demonstrar o caráter a-histórico das categorias da Economia 
Política. Já do ponto de vista político, são fundamentais as determina-
ções de classe em si e classe para si, bem como o adensamento de seu 
anti-utopismo.

Já no Manifesto (1848) temos o primeiro documento, na tradição 
do pensamento ocidental, que vincula análise teórica com programáti-
ca de ação política. Em nossa compreensão isso não se deu por acaso. 
Marx e Engels se esforçam em analisar e demonstrar o significado do 
avanço da burguesia na constituição de uma nova sociedade e quais as 
contradições engendradas por essa forma social. Esclarecem quais as 
classes que se originaram, quais são os seus interesses e de que manei-
ra estão relacionadas. Fornecem, ainda, um entendimento sobre o que 
pensavam ser o Estado, à época. Todo esse esforço para demonstrar que 
aquilo que propunham não era uma projeção ideal, mas sim uma pos-
sibilidade fundada na análise do movimento real. As tendências históri-
cas demonstravam essa possibilidade. 

Temos nesse documento uma riqueza monumental para a dis-
cussão da revolução, do Estado e do sujeito histórico revolucionário. 
Ficaremos circunscritos a algumas dessas temáticas a fim de nos apro-
priarmos de indicações políticas oriundas de Marx (e Engels).

Uma das temáticas mais polêmicas, talvez, seja a concepção de 
Estado nela contida. Carlos Nelson Coutinho (1994), analisando a obra, 
julga haver nela uma “concepção restrita” de Estado: “esse seria a expres-
são direta e imediata do domínio de classe (‘comitê executivo’), exercido 
através da coerção (‘poder de opressão’)” (p.20). Para ele, a caracterização 
do Estado como um Estado Monopolista, efetivada na Ideologia Alemã, 
foi decisiva para a construção do Manifesto do Partido Comunista. Para 

5  Pois se cancela a possibilidade da compreensão da lógica articuladora da totalidade (do com-
plexo de complexos), cancela-se, também, a possibilidade revolucionária.
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demonstrar a concepção de Estado contida no Manifesto, Coutinho re-
tira a clássica passagem: 

O poder político do Estado moderno [sic] nada mais é do 
que um comitê para gerir os negócios comuns de toda a bur-
guesia (...). O poder político é poder organizado de uma clas-
se para opressão de outra (Marx apud Coutinho, 1994, p.20).

É importante sinalizar que o arguto analista confere essa deno-
minação de “concepção restrita de Estado”, salvaguardando os autores 
da obra, pois, até 1848, o proletariado não havia acessado os direitos 
políticos e, portanto, nessa circunstância, a análise Marx e Engels sobre 
o Estado era correta. Consequentemente, sempre segundo Coutinho, a 
única saída seria a revolução pela via insurrecional.

Outra temática importante, sobre a qual, também, já correu 
muita tinta, é a questão da democracia. Tanto Marx quanto Engels, 
até o Manifesto, são defensores da democracia – sempre ressalvando 
a distinção por eles operada entre Emancipação Política e Emancipa-
ção Humana. Texier (2205), mais uma vez, demonstra isso resgatan-
do passagens do Manifesto e de Os princípios do Comunismo (escrito 
por Engels):

Reencontraremos essa mesma fórmula no Manifesto do Par-
tido Comunista: “O primeiro passo na revolução operária é a 
constituição do proletariado em classe dominante, a conquis-
ta da democracia.” E prossegue: “Os Princípios do Comunis-
mo, redigidos por Engels um pouco antes, são ainda mais 
claros. À questão 18 – ‘Segundo que processo essa revolução 
se desenvolverá?” Engels responde: “Ela começará estabele-
cendo uma constituição democrática, ou seja, a dominação 
política do proletariado, direta e indiretamente.” E Engels 
precisa: “Diretamente na Inglaterra, onde os proletários já 
constituem a maioria da população” (p.172).
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De acordo com o autor, essa ênfase na Inglaterra permite a com-
preensão da razão pela qual os autores sustentaram o movimento car-
tista e a sua luta pela sufrágio universal. E uma vez deflagrada a revolu-
ção de 1848, publicam um folheto intitulado Reivindicações do Partido 
Comunista na Alemanha no qual se percebe, para eles, a estreita relação 
entre comunismo e democracia (Texier, 2005, p.172).

Em 1848, pouco tempo depois da publicação do Manifesto, após 
os acontecimentos históricos na Alemanha6 e na França, Marx retoma 
a discussão sobre a revolução proletária abordando, pela primeira vez, 
a questão da “dualidade de poderes”. Carlos Nelson Coutinho (1994) 
explica:

Numa série de artigos intitulados “A crise e a contrarrevo-
lução”, publicados em A Nova Gazeta Renana, Marx indica 
a presença de uma situação de duplo poder entre a Assem-
bleia Nacional reunida em Frankfurt e a Coroa prussiana: o 
conflito entre essas duas instituições é descrito por ele como 
o conflito de “dois poderes com os mesmos direitos numa 
situação provisória”. E essa dualidade de poderes reflete o 
aguçamento extremo de um conflito de classes: “Por trás da 
Coroa, ocultava-se a camarilha contrarrevolucionária da no-
breza, do exército, da administração. Por trás da maioria da 
Assembleia, estava a burguesia”. Diante dessa situação de du-
plo poder, Marx critica enfaticamente qualquer tentativa de 
conciliação (p.22).

Decorre dessa observação de Marx a ideia de que, após uma re-
volução, durante um momento provisório, não se deve permitir a pos-
sibilidade de uma dualidade de poderes. Nessa série de artigos (foram 
três – intitulados, inicialmente, de 1848 a 1849), Marx faz um balanço 
provisório daquilo que chamou de primeira fase da revolução e, em seu 
conjunto, os artigos demonstram que nosso autor ainda estava confiante 

6 Revolução da qual Marx e Engels participaram “(...) defendendo as posições da democracia 
radical em luta contra o absolutismo prussiano” (Coutinho, 1994, p.22). 
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na retomada da revolução. Porém, a experiência histórica do que ela – a 
revolução – havia representado, até aquele momento, conduziram-no 
ao alinhamento com Blanqui7. 

Pela passagem que transcreveremos, do terceiro artigo, nota-se 
o impacto da derrota revolucionária. Marx está marcado pelas traições 
recentes (da burguesia liberal que se alinhou com a reação) e, numa 
postura que destoa de sua trajetória intelectual, arredio com as formu-
lações teóricas, afirma:

O socialismo doutrinário (....) só foi expressão teórica do pro-
letariado enquanto este ainda não havia se desenvolvido su-
ficientemente para tornar-se um movimento histórico, livre, 
autônomo (...). O proletariado se agrupa, cada vez mais em 
torno do socialismo revolucionário, em torno do comunismo, 
para o qual a própria burguesia inventou o nome de Blanqui. 
Esse socialismo é a declaração permanente da revolução, a 
ditadura de classe do proletariado, como fase de transição 
necessária para chegar à supressão das diferenças se classes 
em geral e à supressão das relações de produção sobre as 
quais elas repousam (Marx apud Texier, 2005, pp. 172-173).

Surge aqui, pela primeira vez, a expressão ditadura do proleta-
riado. Vale ressaltar que a palavra ditadura recebeu uma outra carga 
semântica no século XX. Aqui teriam muito mais uma noção “substan-
tiva” (imposição de diretrizes pelo império da lei).

Depois da experiência do fracasso das revoluções alemã e fran-
cesa, Marx e Engels revisitam algumas de suas elaborações contidas no 
Manifesto e, no texto Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunis-
tas, redigido em 1850, introduzem, pela primeira vez, a categoria “revo-
lução permanente”.  Esses dois grandes pensadores defendem a ideia de 
que os proletários deverem participar dos movimentos revolucionários 
democrático-burguês contra as velhas bases absolutistas feudais, mas 
7  Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) foi um importante revolucionário comunista francês que, 

entre outras pautas, lutou pelo sufrágio universal, pela igualdade de direitos entre homens e 
mulheres e pela supressão do trabalho infantil. 
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não deveriam se satisfazer com as conquistas democráticas burguesas e, 
portanto, não deveriam abandonar seus objetivos finais anticapitalistas.  
Assim, a classe operária deveria transformar a revolução em uma ação 
permanente até que a dominação de classes fosse eliminada e o proleta-
riado assumisse o poder. Para eles, depois da experiência de 1848, não 
havia aliança possível com a burguesia, nem que fosse com a pequena
-burguesia democrática. Aliança com ela, portanto, apenas provisória.

É nesse texto de 1850, portanto, que Marx e Engels, valendo-se de 
sua experiência pessoal e histórica, definem seu conceito de revolução 
durante o período: 

Talvez mais importante, contudo, seja ressaltar o fato de que, 
precisamente nesse texto [Mensagem do Comitê...], Marx e 
Engels valem-se pela primeira vez da noção do “duplo poder” 
para definir a dinâmica da revolução proletária. Indicando o 
que os proletários devem fazer no curso da revolução demo-
crático-burguesa (e como meio de torná-la ‘permanente’ na 
direção do socialismo), eles comentam: “Ao lado dos novos 
governos oficiais, os operários deverão constituir imediata-
mente governos operários revolucionários, na forma de clu-
bes operários ou de comitês operários, de tal modo que os 
governos democrático-burgueses [...] percam imediatamente 
o apoio dos operários”. E, para que não haja dúvidas sobre o 
caráter de poder efetivo desses “governos operários” paralelos, 
Marx e Engels insistem no fato de que eles devem estar “ar-
mados e organizados” (Coutinho, 1994, p.24).

Assim, Marx e Engels definem como papel do proletariado a or-
ganização de uma espécie de exército armado com o objetivo de fazer 
frente ao governo burguês (duplo poder), a fim de, pela revolução per-
manente, passar da “guerra civil mais ou menos oculta” para a revolução 
armada e, por consequência, da revolução permanente para a revolução 
violenta que destituiria o Estado burguês para em seu lugar estabelecer 
a “ditadura do proletariado”.
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Sobre a Mensagem de 1850, Texier (2005) faz uma observação ex-
tremamente importante:

Resta que a “Mensagem” de março de 1850 é um dos textos 
mais duros escritos por Marx e Engels no curso de sua longa 
vida de militantes revolucionários. Segundo esse texto, sub-
siste apenas a aliança com os blanquistas, institucionalizada 
na Associação Mundial dos Comunistas Revolucionários. A 
vida dessa entidade será, porém, muito curta. Já no outono 
de 1850, a análise de Marx e Engels muda completamente. 
A crise econômica chega ao fim, e com ela, a revolução. É 
preciso aguardar o retorno de uma crise econômica para que 
renasça uma perspectiva revolucionária. Essa análise não é 
aceita pelos membros da direção da Liga dos Comunistas 
(pp.175-176).

Texier (2005) argumenta, ainda, que apesar das circunstâncias 
difíceis decorrentes da derrota da revolução, nos artigos de 1848-1849, 
Marx continua a defender o sufrágio universal como um importante 
instrumento na luta emancipatória. Pela leitura de extratos desses arti-
gos redigidos por Marx, o autor argumenta que:

reencontra-se aqui a ideia expressa no período anterior à 
Revolução de 1848, segundo a qual o sufrágio universal 
dá o poder, seja ao proletariado, onde ele é majoritário 
(como na Inglaterra), seja ao conjunto das classes popu-
lares, como na França, onde o proletariado não é majo-
ritário. A contradição essencial é, portanto, a que existe 
entre democracia e dominação da burguesia. Esta última 
é incompatível com o sufrágio universal e a soberania do 
povo. (Texier, 2005, pp.178-179)

O esforço de Texier é louvável em demonstrar que a questão da 
democracia nunca desapareceu do horizonte de análise de nossos auto-
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res (no caso, aqui, Marx e Engels). Acrescentamos, ainda, que tal ques-
tão fica ainda mais clara quando observamos o que Marx, de olho no 
real, no concreto, perspectivava como Emancipação Humana.

Julgamos que o texto subsequente resolve indiretamente o im-
passe. Na exemplar análise de conjuntura sobre o episódio de Luís Bo-
naparte, além de notarmos todo o avanço de Marx na constituição de 
sua teoria social – observável pelas antecipações empreendidas a partir 
do conhecimento das leis tendenciais da ordem burguesa –, temos o 
coração da política em Marx: 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem 
como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha 
e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, lega-
das e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gera-
ções mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos 
(Marx, 1987, p.21).

Marx e Engels, em toda a sua vida de militantes revolucionários, 
foram homens de seu tempo e, portanto, submetidos às circunstâncias 
de sua época. Talvez, esse seja o principal ensinamento político oriundo 
dessa riquíssima elaboração teórica.

Nos Manuscritos de 1857/58, temos um autor que, avizinhando 
uma crise capitalista, passa a estudar e escrever intensamente. Neles – 
mais especificamente, em sua introdução – temos os elementos teórico-
metodológicos fundamentais que constituem a sua teoria social. Entre 
todos os elementos teórico-metodológicos ali contidos, para a luta polí-
tica, talvez, um seja o fundamental: a mediação.

Se a sociedade é “um complexo de complexos” constituindo uma 
totalidade articulada – cujo momento ontológico determinante é o da 
produção material da vida social – cabe ao investigador identificar os 
determinantes fundamentais do complexo em foco. Ocorre que esse 
complexo só poderá ser apreendido na sua articulação com outros com-
plexos. E – o que aumenta a dificuldade de sua apreensão – todos estes 
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complexos estão em processo, movidos por outra determinação funda-
mental dessa totalidade: a contradição.

Na análise política, quando faltam esses fundamentos teórico-
metodológicos quase sempre caímos ou no politicismo ou o economi-
cismo8.

O que temos que reter é que, do ponto de vista político, as ques-
tões do Estado e a da democracia não são postas de maneira isolada. 
Elas estão sempre relacionadas com a questão da revolução. Identifi-
cando, em seu tempo, dois tipos de revolução: Emancipação Política e 
Emancipação Humana; Marx pensa o Estado e a democracia em vir-
tude das circunstâncias históricas de sua época e na particularidade de 
cada país analisado. Não há determinismo em sua análise, portanto, a 
questão da revolução é sempre posta, do ponto de vista teórico, como 
possibilidade fundada no movimento real.

Não devemos procurar, portanto, nos escritos de Marx, uma “re-
ceita” universal sobre como fazer revolução. Teremos sim, elementos 
teórico-metodológicos riquíssimos para alimentar a teoria revolucioná-
ria.

O que há, indiscutivelmente, é a perspectiva, ontologicamente 
demonstrada, de que a Emancipação Humana supõe a superação da or-
dem burguesa. Nesse sentido, da obra de Marx, podemos inferir duas 
acepções quanto ao termo Revolução que dizem respeito, muito mais, 
aos meios empregados a fim de se atingir a Emancipação Humana. 

Uma primeira em que uma ordem social é radicalmente subver-
tida de maneira processual e com a utilização de meios pacíficos; e uma 
segunda que envolveria o recurso à violência, à luta armada. Tanto uma 
quanto outra encontra sustentação nos escritos de Marx, porém, para 
que não sejam entendidos como tipologias, faz-se necessária a insistên-

8  Nas posições politicistas, “rejeitam-se as efetivas relações pluricausais existentes entre estrutura 
econômica e ordenamento político, concluindo-se pela independência do último; velada ou 
abertamente, sustenta-se que uma estrutura econômica pode engendrar e/ou compatibilizar-se 
com ordenamentos políticos. Quanto ao economicismo, seus vetores teóricos são igualmente 
falaciosos: hipostasiando abstratamente as causalidades postas pela estrutura econômica, re-
tira do ordenamento político qualquer autonomia e termina por asseverar que uma estrutura 
econômica dada só se compatibiliza com um ordenamento político específico, que ela produz 
como seu epifenômeno necessário” (Netto, 1990, p.71).
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cia para a observância das categorias marxianas, principalmente, nesse 
caso (e talvez, não só nele): totalidade, contradição e mediação.

Dito isso, poderíamos dizer que (até aqui), Marx (e, também, En-
gels) – marcado pelas suas circunstâncias históricas, nas quais, até então, 
as experiências revolucionárias haviam evocado o recurso à violência (e 
as experiências, em questão, foram as das revoluções burguesas que ele 
profundamente conhecia) – concebe a revolução como insurreição.

Carlos Nelson Coutinho (1994) interpretou que, Marx e En-
gels, nos textos até 1848 (e também no imediato pós-1848), opera-
vam com uma concepção “restrita” de Estado, bem como com a visão 
“explosiva e violenta” de revolução, porém esses traços são supera-
dos nas obras da maturidade. Para exemplificar, o autor analisa a 
Introdução que Engels escreveu, em 1895, para a reedição do livro de 
Marx, As lutas de classe na França e denomina de “processual” sua 
nova concepção de revolução proletária. Engels defendia a revolução 
por vias pacíficas e democráticas9, abandonando, portanto, a con-
cepção insurrecional.

Para o autor, essa mudança de perspectiva de Engels está relacio-
nada a uma nova compreensão sobre o Estado com o qual se defrontava. 
Mesmo reconhecendo se tratar de um Estado ainda vinculado a uma 
classe: a burguesia; percebia que a sua existência se devia a um con-
senso, ou seja, uma espécie de pacto entre governantes e governados. 
Nesse sentido, “se uma das partes quebra o pacto, todo ele é nulo e a 
outra parte está desobrigada.” (Engels apud Coutinho, 1994, p.27). Para 
Coutinho, o parceiro intelectual de Marx, nesse contexto, já percebia 
que a dominação burguesa não se dava, apenas, pela coerção, alguns 
mecanismos de legitimação asseguravam o consenso dos governados, 
entre eles o sufrágio universal e a legalidade de partidos de trabalhado-
res e de massas.10

9 Sob essa nova perspectiva, o uso da violência pelos revolucionários somente se justificaria se a 
outra parte em conflito, a classe dominante, dela lançasse mão para impedir a revolução demo-
crática. 

10  Carlos Nelson Coutinho afirma que essa nova visão de Engels só foi possível devido às amplia-
ções das possibilidades políticas ocorridas no último terço do século.
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Na década de 1860, sabemos, Marx viverá sua época mais 
produtiva e publicará O Capital – obra destinada, por Marx, à luta 
revolucionária do proletariado. Mas em 1864, já tendo desenvolvi-
do os cadernos de 1857/58 e de 1861/63 (que lhe serviram de base 
para a confecção de O Capital), Marx, na Mensagem Inaugural da 
Associação Internacional dos Trabalhadores (a I Internacional), em 
1864, traz elementos instigantes para pensar a luta pela Emancipação 
Humana. Nesse discurso, Marx nos fornece trechos interessantíssi-
mos sobre sua concepção revolucionária à época. Vejamos algumas 
partes dessa mensagem:

Após uma luta de trinta anos, travada com a mais admirá-
vel perseverança, as classes operárias inglesas, aproveitando 
uma discórdia momentânea entre os senhores da terra e os 
senhores do dinheiro, conseguiram alcançar a Lei das Dez 
Horas. (...) Deste modo, a Lei das Dez Horas não foi apenas 
um grande sucesso prático; foi a vitória de um princípio; foi a 
primeira vez que em plena luz do dia a economia política da 
classe média sucumbiu à economia política da classe operária 
(Marx, 1982b, p 7).

Temos aqui, exaltação de Marx sobre uma vitória no campo dos 
direitos. Tal exaltação, possivelmente, chocaria aqueles que tratam a luta 
por direitos como expressão exclusiva do Reformismo. Prossegue Marx 
(1982b): 

Conquistar poder político tornou-se, portanto, o grande 
dever das classes operárias. Parecem ter compreendido isto, 
porque em Inglaterra, Alemanha, Itália e França tiveram lu-
gar renascimentos simultâneos para a reorganização política 
do partido dos operários (p.12).

Caberia, aqui, mais um questionamento aos que criticam a equa-
ção reforma e revolução: conquistar o poder político não estaria no âm-
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bito da Emancipação Política? Mas é o próprio Marx (1982b) a defender 
essa necessidade.

(...) as imensas e irresistidas usurpações desse poder bárbaro, 
cuja cabeça está em São Petersburgo e cujos braços estão em 
todos os Gabinetes da Europa, ensinaram às classes operárias o 
dever de  dominarem elas próprias os mistérios da política in-
ternacional, de vigiarem os atos diplomáticos dos seus respec-
tivos governos, de os contra-atacarem, se necessário, por todos 
os meios ao seu dispor, quando incapazes de o impedirem, 
se juntarem em denúncias simultâneas e de reivindicarem as 
simples leis da moral e da justiça, que deveriam governar as 
relações dos indivíduos privados, como as regras supremas 
do comércio das nações. O Combate por semelhante política 
externa faz parte da luta geral pela emancipação das classes 
operárias. Proletários de todos os países, uni-vos (p.13).

Certamente, apoiados em Marx, poderíamos responder que vi-
giar atos diplomáticos, denúncias e reivindicar as simples leis morais e da 
justiça como formas de luta são pautas articuladas à Emancipação Hu-
mana. Compõem a estratégia da articulação entre Emancipação Política 
e Emancipação Humana.

As provocações aos marxistas críticos da importância da luta pela 
Emancipação Política foram apenas para demonstrar, nos trechos trazidos, 
a grandeza intelectual e política de Marx. “Os Homens fazem sua própria 
história, mas não a fazem como querem”. Diríamos: Infelizmente “a faze-
mos sob circunstâncias que não são de nossa escolha”. “O comunismo não 
é um estado ideal, mas o movimento real que modifica o estado de coisas”.

Parece que a Marx nunca se pôs a disjuntiva Reforma ou Revolu-
ção, pois, a depender de análise concreta de situação concreta, a questão 
era Reforma e Revolução.

As indicações sobre a política, em Marx, são das mais ricas que 
qualquer outro pensador da modernidade, porém não podemos abrir 
mão da ortodoxia metodológica. Marx não abriu mão dela. 
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Levando em conta a teoria social de Marx, o que ela poderia, em 
síntese, apontar, em relação às determinações da política? Quem nos 
responde é José Paulo Netto (1990):

Tanto com referência ao passado quanto em sua ligação com 
o presente, o que a teoria social – aprofundando as determi-
nações marxianas – pode seguramente afirmar é que: 1º) há 
relações pluricausais e determinantes entre a estrutura eco-
nômica e o ordenamento político de uma sociedade histori-
camente situada; 2º) estas relações não se põem abstratamen-
te, como se a estrutura econômica, em si mesma, constituísse 
um dado ontologicamente excludente, mas operam numa 
totalidade sócio histórica cuja unidade não elide a existência 
de níveis e instâncias diferentes e com legalidades específicas; 
e 3º) no interior desta totalidade sócio histórica, a rede mul-
tívoca e contraditória de mediações concretas que articula 
os processos sociais abre um leque de possibilidades para a 
emergência e a compatibilização de ordenamentos políticos 
com a estrutura econômica. Em suma, o que a pesquisa con-
temporânea, direcionada pela teoria social e controlada no 
tratamento de vasto material empírico, pode assegurar é que, 
numa dada sociedade, uma determinada estrutura econômi-
ca pode imbricar-se com ordenamentos políticos alternati-
vos, cuja pluralidade, contudo, não é ilimitada (p. 78). 

A herança política de Marx e a Emancipação Humana

Além dos apontamentos teórico-metodológicos para a política – 
que constituem uma importante herança da obra marxiana, principal-
mente porque apontam para uma perspectiva revolucionária – sinteti-
camente, o que poderíamos apontar de maneira mais específica sobre a 
política, nessa tentativa de recuperação empreendida? Em linhas gerais, 
julgamos que estes seriam os pontos fundamentais:



231MARX, A POLÍTICA E A DEMOCRACIA: ELEMENTOS PARA REFLEXÃO SOBRE A EMANCIPAÇÃO 
HUMANA

1. A compreensão da relação entre sociedade civil e Estado, na 
qual, depois de Marx, é possível a percepção que não se tratam 
de entes separados. O Estado é expressão da sociedade civil e 
essa, depois de toda a trajetória da crítica da Economia Polí-
tica, constitui uma totalidade atravessada por contradições de 
classe, cujo momento ontológico articulador é o da produção 
material da vida social. As contradições que determinam a so-
ciedade civil também determinam o Estado, porém não sob 
uma forma de identidade, há que se desvelar, em cada mo-
mento histórico, essa relação entre ambos, por meio das me-
diações. Só assim, poderemos perceber as concretas condições 
restritas ou ampliadas de participação no poder.

Ora, essa compreensão nos permite desmistificar a falácia da ne-
cessidade do fortalecimento da sociedade civil. A sociedade civil não é 
um ente abstrato.

2. A sociedade civil burguesa não é a histórica, não está acima 
da história humana, trata-se de uma totalidade que pode ser 
racionalmente apreendida e intencionalmente modificada. A 
forma de ser burguesa não é a forma de ser genérico-universal 
da humanidade;

3. Se o momento ontológico predominante é o da produção ma-
terial da vida social, assume protagonismo explicativo e revo-
lucionário a categoria trabalho. Assim, na ordem burguesa, de 
acordo com Marx, aqueles que estão submetidos às funções 
produtivas na divisão do trabalho; aqueles que estão submeti-
dos ao trabalho alienado – os proletários; constituem a classe 
social revolucionário dessa fase histórica da humanidade, po-
rém enquanto possibilidade, potencial revolucionário;

4. Sobre esse ponto, vale nos determos mais atentamente. 
Marx identificou com muita clareza o sujeito histórico re-
volucionário de sua época. As transformações do mundo 
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do trabalho trouxeram uma nova morfologia a ele que fez 
com que a classe trabalhadora se tornasse muito mais hete-
rogênea. Sobre essa questão do sujeito histórico revolucio-
nário, Carlos Nelson Coutinho e José Paulo Netto assim se 
posicionaram:

Embora eu continue a considerar o mundo do trabalho como 
o centro de uma proposta de transformação radical da socie-
dade, há outros atores políticos importantes que deverão par-
ticipar deste movimento de transformação. Há os movimen-
tos importantes que, dentro de uma estratégia universalista, 
farão parte desse novo sujeito revolucionário: os movimentos 
feministas, dos homossexuais, das minorias raciais etc., que 
não necessariamente têm um corte de classe, mas que, para 
terem plenamente realizadas as suas reivindicações, precisam 
de uma nova ordem social. Devem articular suas demandas 
particulares com as demandas universais do socialismo e da 
transformação social (Coutinho, 2006, p. 131).

Uma hipótese bastante plausível é aquela segundo a qual, na 
sociedade burguesa contemporânea, a classe-dos-que-vivem-
do-trabalho possa engendrar não um novo sujeito revolucio-
nário, mas sujeitos revolucionários, num processo real de co-
letivização que demandará a elaboração de novos parâmetros 
teóricos e analíticos, capazes de sugerirem as suas formas de 
articulação em blocos históricos onde se possa afirmar a he-
gemonia de um segmento apto a, nos confrontos de classes, 
representar sempre o interesse do trabalho na sua totalidade 
(Netto, 1998, p. LXXXII).

5. Em ambos os autores, encontramos uma ponderação em re-
lação ao mundo do trabalho e é com essa concepção que nós 
concordamos acerca da identificação do novo sujeito histórico 
revolucionário. Porém, como ressaltam os autores – e não tra-
temos, aqui, de suas diferenças, envolvendo outros atores com 
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potencial revolucionário, porém articulados com interesses 
universais.

6. Esse potencial revolucionário dessa classe, em virtude da ideo-
logia, poderá não aflorar caso não se proceda a sua ascensão 
de classe-em-si em classe-para-si. Nessa tarefa de promover 
essa “ascensão”, torna-se importante a figura do sujeito coleti-
vo – o partido. Ele é a forma institucional que pode promover 
a passagem dos interesses particulares para os interesses cole-
tivos. Sobre isso, comenta Coutinho (2006):

Não acho que os partidos devam ser substituídos pelos mo-
vimentos sociais. Na teoria do partido de Lênin, (...) há um 
núcleo de verdade: o partido encarna o interesse universal 
de uma classe social. Ele é a forma institucional que permite 
a passagem do particular para o universal, par o que Lênin 
chamou de consciência política em contraste com a cons-
ciência apenas sindicalista (p.131).

Porém, o que fazer quando estamos frente a um momento de cri-
se de partidos ou ausência deles: 

Um ou vários movimentos sociais tendem a realizar tal fun-
ção quando algo que tem o nome de partido não a desempe-
nha adequadamente. (...) intelectuais funcionam como parti-
do; um grupo guerrilheiro pode funcionar como partido, um 
jornal pode funcionar como partido. Nos casos em que há 
uma crise da forma partido, é não só possível como, às vezes, 
necessário que os movimentos sociais funcionem como par-
tidos (Coutinho, 2006, p.132).

7. A superação dessa forma de sociedade civil representa a su-
peração das relações sociais de produção burguesas, portan-
to, as determinações políticas gestadas nos marcos da ordem 
burguesa poderão ser meios, mas não fins em si próprios. A 
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Emancipação política é, assim, importantíssima, mas deve es-
tar subsumida a um projeto revolucionário de Emancipação 
Humana;

Democracia é algo substantivo, não só no terreno econômi-
co-social, mas no sentido político, pois temos de construir 
mecanismos que permitam a participação crescente das 
massas organizadas na gestão do poder. (...) A socialização 
do poder tem como pressuposto a socialização da partici-
pação política. O fato de conseguirmos o sufrágio universal, 
de podermos nos organizar em sindicatos, em partidos, em 
associações, nesse conjunto que forma a sociedade civil, é o 
que permite imaginar que, no lugar de uma poder de cima 
para baixo, cada vez mais se coloquem como efetivos instru-
mentos de poder, esses organismo constituídos no âmbito da 
sociedade civil, de baixo para cima (Coutinho, 2006, p. 133).

8. A Emancipação Humana é a constituição do “reino da liber-
dade”, porém que não supõe a extinção do “reino da neces-
sidade”, aliás, pressupõe. Essa máxima é valida não só para a 
produção, mas, também, para a reprodução social, porém vale 
destacar o momento ontológico primário: o trabalho é a eter-
na relação homem-natureza. 

9. Para esse processo de Emancipação Humana, que supõe a re-
volução, não há “uma receita universal”. As estratégias e táticas 
dependem da arguta análise das circunstâncias (os limites e 
possibilidades delas) – análise de conjuntura – empreendida 
pelos sujeitos históricos revolucionários envolvidos com esse 
projeto11. Assim, mostra-se sem sentido a disjuntiva reforma 
ou revolução, na inspiração marxiana seria mais correta a for-
mulação reforma e revolução;

11  E, nessa tarefa, vale ressaltar enfaticamente, deve-se proceder com a dúvida e não com a con-
vicção, portanto fazendo uso, inclusive, das elaborações “sinceras”, rigorosas, dos pensadores 
comprometidos com a burguesia.
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A socialdemocracia, portanto, foi pouco reformista. É aqui 
que entra a minha ideia (que, de resto, não é minha, é do An-
dré Gorz no final dos anos 60, quando ele ainda era marxista) 
do reformismo revolucionário. Devemos lutar por reformas 
que entrem em contradição com a lógica do capital e pos-
sam levar à sua superação. Isso tema ver com a configuração 
das sociedades ocidentais, complexas, que nos impõem uma 
estratégia de guerra de posição. Numa guerra de posição ga-
nha-se e perde-se, há espaços que são ocupados e depois re-
conquistados pelo adversário de classe. Vivemos um período 
no qual a esquerda tem sofrido derrotas políticas importan-
tes, mas isso não nos deve afastar da ideia de que a estratégia 
possível ainda é a da guerra de posições e, portanto, do refor-
mismo revolucionário (Coutinho, 2006, p.127).

O raciocínio de Carlos Nelson é eloquente, mas acrescentaríamos: 
reforma e revolução, a depender das análises concretas de situações con-
cretas. Por hora, tendo em vista a hegemonia neoliberal e as perdas a que 
temos sido submetidos, avançar nas reformas é um passo fundamental – 
diríamos até que, em face do contexto histórico, a questão mais imediata 
é lutar para barrar a “contrarreforma” (Behring, 2002) em curso.

Por fim, a trajetória intelectual de Marx, constitutiva de sua teoria 
social, demonstra-nos que a democracia sempre lhe foi um “valor” caro. 
Vários são os momentos, no âmbito desse complexo que é a política, nos 
quais Marx afirma a necessidade da democracia como caminho para o 
comunismo. Em nossa leitura, inclusive, para Marx a democracia con-
creta somente seria possível no comunismo, no qual existiria a igualda-
de de fato pela supressão das relações sócias de produção fundadas no 
estatuto jurídico da propriedade privada. 

Sobre essa relação entre a democracia e o comunismo, é conhe-
cida a obra de Carlos Nelson que defende a democracia como um valor 
universal. Tendo em vista a polêmica gerada pela obra, Coutinho, em 
uma entrevista, assim respondeu: 
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Em nenhum momento proponho lá substituir o socialismo 
pela democracia. Coloco a democracia como o caminho do 
socialismo. Nunca separei democracia de socialismo e nem 
reduzi a democracia ao liberalismo. A democracia que nós, 
socialistas, queremos construir tem instituições que não fa-
zem parte do arcabouço teórico do liberalismo nem da reali-
dade dos regimes liberais.
(...) “o que é universal não são as formas concretas que a 
democracia assume institucionalmente em dado momento, 
mas o processo pelo qual a política se socializa e, progressiva-
mente, põe novas formas de socialização do poder. Entendo 
democratização, no limite, como algo que implica a plena so-
cialização do poder – o que aliás, é um momento fundamen-
tal da concepção marxiana do socialismo. Não apenas so-
cialização da propriedade, mas do poder. Exatamente aquilo 
que o chamado ‘socialismo real’ não fez. E, por isso, aliás, 
fracassou (Coutinho, 2006, p.133).
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CAPÍTULO 9

IDEOLOGIA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO

Sherry Max de Souza
Marcos Jerônimo Dias Júnior

Introdução

No contexto econômico permeado pela contradição entre ca-
pital, trabalho e educação, este capítulo tem o intuito de possibilitar a 
compreensão da síntese da relação entre modo de produção, ideologia, 
educação e política. Estes elementos são produtos históricos fundan-
tes do ser social e da sociedade, constituídos em determinado contexto 
social inerentes ao desenvolvimento da realidade. Nas relações sociais 
produzem mediações e determinações que implicam na organização 
da sociedade e na formação humana. Logo, apresentaremos esta síntese 
enfatizando como esta relação se apresenta nas reestruturações produ-
tivas do capital, demonstrando que este processo se constitui como um 
modelo econômico e político que perpassa ideologia. Permeado por va-
riadas contradições que implicam no modo de produzir e reproduzir a 
vida social.

Iniciaremos discutindo o conceito de ideologia explicitando 
como a sua essência e existência compõe as atividades humanas, ex-
pressas na realidade como um produto histórico das ações huma-
nas na vida em sociedade relacionada diretamente com a política. 
Demonstraremos como, no modo de produção capitalista, uma so-
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ciedade essencialmente produtora de mercadorias e de capital, de-
senvolvida por meio da exploração do homem pelo homem, cria-se 
uma especificidade para este conceito. Em seguida, trazemos para a 
discussão a reestruturação produtiva do capital como um processo 
histórico de grande importância para entendermos a relação entre 
ideologia, política e educação. Enfatizando como a educação se tor-
na um campo político dinâmico de expansão da ideologia que estru-
tura e organiza a atual sociedade.

Ideologia e educação 

Numa totalidade econômica e política complexa, dinâmica e 
constituída de conflitos entre classes sociais como a atual sociedade, 
percebe-se que no desenvolvimento das suas próprias contradições de-
senvolvidas nas relações sociais pelo eixo capital e trabalho, todas as 
formas de educação se manifestam na realidade concreta configuradas 
por ideologia, quer a percebemos ou não.

No entanto, a verdade é que, em nossas sociedades, tudo está 
“impregnado de ideologia”. Além disso, em nossa cultura li-
beral-conservadora o sistema ideológico, socialmente esta-
belecido e dominante, funciona de modo a apresentar – ou 
desvirtuar – suas próprias regras de seletividade, preconceito, 
discriminação e até distorção sistemática como “normalida-
de”, “objetividade” e “imparcialidade científica” (MÉSZÁ-
ROS, 2012, p. 57). 

Lukács (2013) afirma que “[...] toda elaboração puramente cons-
ciente da realidade, não importando quando e como, torna-se fatica-
mente uma ideologia, tem como ponto de partida o processo de repro-
dução da vida humana que se tornou social” (p. 539). A ideologia como 
uma produção humana expressa como uma ação política e forma de ser 
e determinação de existência, de acordo com o movimento das contra-
dições da realidade. Se faz presente nas relações sociais no processo de 
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constituição e desenvolvimento do ser enquanto ser social, da sociedade 
e das atividades educativas.

O caráter político existente nas contradições das relações sociais 
manifestas também nas atividades educativas, coloca em movimento 
alguns pares dialéticos que compõe o conceito de ideologia. Dentre os 
pares recíprocos destacamos: subjetividade e a objetividade, o ideal e o 
real, a consciência e a realidade, o universal e o particular, a totalidade e 
a singularidade, a individualidade e o gênero humano, as contradições 
e a historicidade, o lógico e o histórico, a ciência e a filosofia. Queremos 
dizer que quanto mais a atividade educativa se expande na sociedade, 
mais esta práxis se torna imanente às relações ideológicas. Articula-se 
aos elementos e mecanismos econômicos, sociais, culturais e políticos 
de um determinado modo de produzir finalidades à vida.

A essência da ideologia constitui-se como uma atividade política, 
na relação concreta do ser humano com a totalidade, no processo de 
produção material da vida social. Nas palavras de Lukács (2013), “[...] 
a ideologia é, sobretudo, a forma de elaboração ideal da realidade que 
serve para tornar a práxis social humana consciente e capaz de agir” 
(p. 465). É constituída no momento ideal de constituição de finalidades 
para a criação do novo a partir do histórico. Melhor dizendo, a consti-
tuição ontológica e o desenvolvimento epistemológico da ideologia se 
apresentam no momento ideal do pôr teleológico a partir e para a rea-
lidade concreta. É efetivada somente no fim do ideal posto pelos seres 
humanos composta por determinados conhecimentos conscientes do 
meio social no qual se configura.

Mészáros (2012, p. 65) afirma que “[...] a ideologia não é ilusão 
nem superstição religiosa de indivíduos mal orientados, mas uma forma 
específica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada”. 
Tal consciência social é constituída de abstrações reais e concretas da to-
talidade social, como elaborações ideais advindas do mundo empírico.

[...] não é a consciência que determina a vida, mas a vida que 
determina a consciência. No primeiro modo de considerar as 
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coisas, parte-se da consciência como do indivíduo vivo; no 
segundo, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios 
indivíduos reais, vivos, e se considera a consciência apenas 
como sua consciência desses indivíduos práticos, atuantes 
(MARX E ENGELS, 2007, p. 94).

Desse modo, a ideologia envolve um conjunto de elaborações 
ideais conscientes, intencionais e interessadas do pensamento humano 
a partir e sobre a totalidade social, constituída para a efetivação de de-
terminados fins da vida produtiva expressa nas relações culturais e nas 
atividades educativas. Trata-se de uma categoria constituída e desenvol-
vida historicamente por elementos e mecanismos da produção material 
e cultural e dos conflitos da vida social, em concordância dialética entre 
o real e o ideal. Segundo Lukács (2013, p. 467), um ideal “[...] pode se 
converter em ideologia só depois que tiver se transformado em veículo 
teórico ou prático para enfrentar e resolver conflitos sociais, sejam estes 
de maior ou menor amplitude, determinantes dos destinos do mundo 
ou episódios.” Materializa-se nas ações na realidade concreta e nas rea-
ções às perguntas advindas da prática social, bem como no processo de 
objetivações e apropriações, assim como tende a se totalizar de acordo 
com a classe dominante de determinada estrutura social produtiva.

A ideologia, ao emergir no ato do pôr teleológico como prévia 
ideação, implica em todas as práxis tornando-se elemento da configu-
ração e materialização de determinada visão de mundo, concepções e 
compreensão da realidade, composta por finalidades e objetivos cons-
truídos pelos seres humanos a partir dos conflitos sociais. Como cate-
goria que institui e reproduz as visões políticas entre os seres humanos 
numa sociedade dividida em classes sociais, constitui a consciência e a 
concepção dos indivíduos singulares sobre a totalidade social e as ativi-
dades educativas. 

A produção de ideias, de representações, da consciência, 
está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a ativi-
dade material e com o intercâmbio material dos homens, 
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com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o in-
tercâmbio espiritual dos homens ainda aparece, aqui, como 
emanação direta de seu comportamento material. O mesmo 
vale para a produção espiritual, tal como ela se apresenta na 
linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da me-
tafísica etc. de um povo. Os homens são produtores de suas 
representações, de suas ideias e, assim por diante, mas os ho-
mens reais, ativos, tal como são condicionados por um de-
terminado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo 
intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às suas forma-
ções mais desenvolvidas. A consciência não pode jamais ser 
outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o 
seu processo de vida real (MARX e ENGELS, 2007, p. 93-94).

Por conseguinte, o discurso ideológico se expressa como uma 
concepção política condicionada pelo desenvolvimento das forças pro-
dutivas, servindo a determinados interesses de grupos e classes sociais. 
“Os interesses desse discurso não devem ser articulados como propo-
sições teóricas abstratas, mas sim como indicadores práticos bem fun-
damentados e estímulos efetivamente mobilizadores, direcionados às 
ações socialmente viáveis dos sujeitos coletivos reais” (MÉSZÁROS, 
2012, p. 66). O discurso ideológico tende a se generalizar quanto mais 
às relações econômicas da sociedade se tornam desenvolvidas e com-
plexas.

Para Marx e Engels (2007, p. 94), “[...] ao desenvolverem sua pro-
dução e seu intercâmbio materiais, os homens transformam também, 
com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar”. Além 
disso, criam elementos e mecanismos ideais para o desenvolvimento e 
propagação de determinados propósitos dentro da esfera socioeconô-
mica e cultural. Em cada modo socioeconômico de determinado tempo 
histórico, se expressa de acordo com interesses sob formas socioeco-
nômicas específicas de grupos ou classes que compõem a estrutura so-
cial fundamental de cada tipo de organização societal, em uma relação 
dialética entre particular e o universal.
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Desse modo, a ideologia pode ser compreendida na plenitude 
ontológica e epistemológica somente dentro da “totalidade complexa 
dinâmica” da sociedade, dos conflitos sociais e das lutas de classe de 
um determinado modo de produção. Conforme Marx e Engels (2010, p. 
40), “[...] a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história 
das lutas de classe”. Nesta história, os embates ideológicos de interes-
ses vitais dentro da estrutura social se manifestam de forma antagônica, 
onde determinada classe busca o controle e a manipulação do metabo-
lismo social, perpetuando, de forma escancarada ou oculta, as finalida-
des e objetivos particulares, como sendo de interesse político de toda 
sociedade.

Neste contexto de conflitos socioeconômicos no processo histó-
rico de reprodução da vida social, os seres humanos vão construindo e 
incorporando elementos e mecanismos de uma determinada “ideologia 
de classe”.

A ideologia, como forma específica de consciência social, é 
inseparável das sociedades de classe. Ela se constitui como 
consciência prática inescapável de tais sociedades, vinculada 
à articulação dos conjuntos e estratégias rivais que visam ao 
controle do metabolismo social sob todos os seus princípios 
e aspectos. Os interesses sociais, que se revelam ao longo da 
história e que se entrelaçam de modo conflitante, encontram 
suas manifestações no plano da consciência social na grande 
diversidade do discurso, relativamente autônomo (mas, de 
forma nenhuma, independente), com seu impacto poderoso 
mesmo sobre os processos materiais mais tangíveis do meta-
bolismo social (MÉSZÁROS, 2008, p. 9).

Os seres humanos, na necessidade de dar respostas a estes con-
flitos da estrutura social, vão construindo e assimilando objetivações 
alternativas, negando, adaptando ou reproduzindo elementos e meca-
nismos ideológicos direcionados aos interesses de determinada classe 
social. Segundo Lukács (2013, p. 472), “[...] essa determinação só pode 
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se tornar um motor da práxis quando os homens singulares vivenciam 
esses interesses como seus próprios e tentam impô-los no quadro das 
relações vitalmente importantes para eles com outras pessoas”. Nesse 
quadro, o desenvolvimento de todas as práxis sociais pressupõe a exis-
tência de uma disputa ideológica de classe que influencia na tomada de 
consciência política do ser social.

A base material e espiritual da ideologia constituída na prática 
socioeconômica torna-se a teorização1 das objetivações e apropriações 
dentro das lutas de classe. Melhor dizendo, torna-se a forma pela qual 
os seres humanos tomam conhecimento da estrutura e de seus confli-
tos sociais mediante a luta antagônica e interesses gerais de reprodução 
material da vida.

Na conjuntura da sociedade de classes, a ideologia tende a gene-
ralizar-se socialmente dentro de uma hierarquia de valores definidos e 
determinados pelo poder econômico da classe hegemônica. “O fato é, 
portanto, o seguinte: indivíduos determinados, que são ativos na pro-
dução de determinadas maneiras, contraem entre si estas relações so-
ciais e políticas determinadas” (MARX E ENGELS, 2007, p. 93). Logo, 
os elementos e mecanismos da ideologia hegemônica estão ligados aos 
interesses da classe dominante de determinado modo de produção so-
cietal e tempo histórico, pois o ser humano nunca é independente das 
condições históricas. 

Configura-se, assim, um cenário que direciona-se no sentido em 
que a classe dominante constrói a ideologia e a classe dominada tende a 
se apropriar e reproduzir esta ideologia como se fosse sua e única.

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 
dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante 
da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual domi-
nante. A classe que tem à sua disposição os meios da produ-
ção material dispõe também dos meios da produção espiri-

1  Teorização é aqui compreendida a partir dos fundamentos do materialismo histórico dialético, 
ou seja, a teoria não se dissocia da prática. “Toda prática necessita de uma teorização que se 
manifesta somente na prática. O que significa que, no trabalho tomado em si mesmo, é a práxis 
que estabelece o critério absoluto da teoria” (LUKÁCS, 2013, p. 94).
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tual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente 
ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam 
os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não 
são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes, são as relações materiais dominantes apreendi-
das como ideias; portanto, são a expressão das relações que 
fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua 
dominação (MARX E ENGELS, 2007, p. 47).

A ideologia da classe dominante afirma, justifica, inverte, esca-
moteia e oculta a realidade, promovendo, inibindo ou impedindo total-
mente o processo de efetivação da humanização em razão de interesses 
econômicos particulares. A ordem socioeconômica no processo do po-
der da ideologia ajusta a estrutura da vida social às condições e interes-
ses da classe dominante e a manutenção da ordem existente.

Assim sendo, nenhuma ideologia, enquanto elaboração cons-
tituída pelos seres humanos a partir dos conflitos sociais da vida 
produtiva e desenvolvida na práxis social é neutra, involuntária, im-
parcial, natural e inocente politicamente. Para Lukács (2013, p. 520), 
“[...] a ideologia, mesmo sendo também uma forma de consciência, 
de modo algum é pura e simplesmente idêntica à consciência da rea-
lidade”. Ao manifestar-se na realidade conflituosa e contraditória no 
interior das lutas de classe no modo de produção capitalista, a ideo-
logia produz distorções específicas entre a aparência e a existência, 
oculta, inverte e manipula a essência da realidade concreta e real. 
Tais distorções são produzidas pela classe dominante que escamo-
teiam mecanismos e elementos da realidade de maneira interessada 
e objetivando determinadas finalidades para o desenvolvimento da 
sociabilidade.

É direcionada à manutenção do “status quo”, composta histo-
ricamente de elementos e mecanismos contraditórios ao processo de 
humanização desenvolvidos por meio de atividades educativas. “No 
entanto, a ordem social que ela defende é necessariamente dilacerada 
por contradições e antagonismos internos, por mais bem-sucedida que 
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seja, através dos tempos, a reprodução do quadro estrutural hierárquico 
de dominação e subordinação” (MÉSZÁROS, 2012, p. 327). Na atual 
conjuntura social, estruturada pelos pressupostos do sistema do capi-
tal, os interesses da classe burguesa, a classe dominante, coincidem com 
os ditames do capital e se configuram como ideologia hegemônica em 
contraposição aos interesses e necessidades da classe social dos traba-
lhadores.

A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até 
então reputadas como dignas e encaradas com piedoso res-
peito. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do 
sábio seus servidores assalariados. A burguesia rasgou o véu 
do sentimentalismo que envolvia as relações familiares e re-
duziu-as a meras relações monetárias (MARX E ENGELS, 
2010, p. 42).

Nesta sociedade, da qual fazemos parte, a ideologia hegemônica 
funciona como um instrumento de propagação, reprodução e conserva-
ção do capital direcionado pelos interesses particulares e privados dos 
detentores do poder econômico e cultural. Uma luta social e desigual de 
caráter político que envolve o interesse da classe burguesa em contra-
posição da classe dos trabalhadores, manifesta-se na realidade de forma 
violenta diante do processo de educação. Faz desaparecer, por meio de 
elementos e mecanismos atrelados ao sistema do capital, a gênese do ser 
social como parte da totalidade do desenvolvimento societal, naturaliza 
a história, normaliza os conflitos reais entre as classes sociais, bem como 
nega as contradições da prática social. 

Se, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecerem 
de cabeça para baixo como numa câmara escura, este fenô-
meno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma 
forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu 
processo de vida imediatamente físico. Totalmente ao con-
trário da filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se 
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eleva da terra ao céu. Quer dizer, não se parte daquilo que 
os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos 
homens pensados, imaginados e representados para, a partir 
daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens 
realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, ex-
põe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos 
e dos ecos desse processo de vida (MARX e ENGELS, 2007, 
p. 94).

A ideologia da classe social burguesa constrói um conjunto de 
elaborações ideais inversas, distorcidas e aparentes acerca da realidade 
concreta constituída por princípios, elementos e mecanismos do modo 
de produção capitalista. Segundo Mészáros (2012, p. 69), tais elementos 
e mecanismos “[...] fornecem apenas uma explicação plausível, a partir 
da qual se possa projetar a estabilidade da ordem estabelecida. É por 
isso que a ideologia dominante tende a produzir um quadro que ate-
nua os conflitos e eterniza os parâmetros do mundo social”. São ideias 
constituídas a partir das apreensões políticas das próprias contradições 
presentes nas lutas de classes, tendo como eixo central a contradição 
entre capital, trabalho e educação.

Dessa forma, as ideologias da classe dominante se manifestam 
na realidade como verdades absolutas e únicas, pautadas em objetivos 
que caminham na direção de determinados fins socioeconômicos. Es-
sas narrativas de base ideológica se expressam em uma visão unilateral 
como um falseamento, não como sinônimo de mentira, dos verdadeiros 
interesses da humanidade. “Porém, verdade ou falsidade, ainda não fa-
zem de um ponto de vista uma ideologia” (LUKÁCS, 2013, p. 467). São 
falsas diante do verdadeiro sentido da essência e desenvolvimento do 
ser enquanto ser social, porém são reais, já que partem das contradições 
da realidade concreta. As reais determinações estão escondidas de for-
ma subliminar e escamoteadas por ações humanas interessadas, estão 
postas de forma velada dentro da macroestrutura econômica, política 
e cultural. 

Todavia, manifestam-se concretamente, com o intuito de garantir 
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interesses particulares, contribuindo na intensificação da alienação dos 
trabalhadores e na perpetuação das relações de poder.

Dia após dia, torna-se assim claro que as relações de produ-
ção nas quais a burguesia se move não têm um caráter uno, 
simples, mas um caráter dúplice; que, nas mesmas relações 
em que se produz a riqueza, também se produz a miséria; 
que, nas mesmas relações em que há desenvolvimento das 
forças produtivas, há uma força produtora de repressão; que 
essas relações só produzem a riqueza burguesa, ou seja: a ri-
queza da classe burguesa, destruindo continuamente a rique-
za dos membros integrantes dessa classe e produzindo um 
proletariado sempre crescente (MARX, 2009, p. 139).

A estrutura da ideologia dominante no atual modo de produção 
se sustenta no discurso liberal, que é, de acordo com Marx e Engels 
(2007, p. 196), “[...] a expressão idealista dos interesses reais da burgue-
sia”. Esse discurso é colocado como força sobrenatural, absoluta, a-his-
tórica e necessária para o pleno desenvolvimento da formação do ser 
e da sociedade, com o objetivo de escamotear a realidade, amenizar os 
conflitos e manter a hegemonia do capital na organização e condução 
das relações sociais. Um dos mecanismos ideológicos mais poderosos é 
a submissão do trabalho ao capital, por meio de um discurso ideológico 
que inverte a realidade ao colocar que o trabalho é resultado do capital 
e que sem o capital não existiria o trabalho.

Como, de um lado, as condições do trabalho são postas como 
componentes objetivos do capital, e, de outro, o próprio tra-
balho é posto como atividade nele incorporada, o processo 
do trabalho como um todo aparece como processo próprio 
do capital e o pôr do mais-valor como seu produto, cuja 
grandeza, por essa razão, também não é medida pelo traba-
lho excedente que o capital força os trabalhadores a realizar, 
mas como produtividade acrescida que ele confere ao traba-
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lho. O produto do capital propriamente dito é o lucro. Nes-
se sentido, ele agora é posto como fonte da riqueza (MARX, 
2011, p. 696).

O objetivo que a ideologia burguesa dá ao trabalho, efetivada 
nas relações materiais, é voltado ao trabalho alienado — o capitalista se 
apossa, como se fosse propriedade privada, da disposição do trabalho de 
outro ser humano. Tal processo distancia o trabalho da essência ontoló-
gica e aproxima-o dos princípios do sistema do capital. Nesta concepção 
o trabalho não garante as condições necessárias para o desenvolvimento 
do gênero humano e da individualidade no sentido da formação para a 
humanização para todos.

A partir do que foi exposto até aqui, a dinâmica das relações entre 
atividade educativa, política e os elementos e mecanismos ideológicos 
que implicam na formação humana, nos possibilita afirmarmos de acor-
do com Marx (2013) que a legenda do pecado original teológico nos 
conta como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu 
rosto, mas é a historicidade do pecado econômico que nos revela como 
pode haver gente que não tem nenhuma necessidade disto. 

Para compreendermos melhor a conjuntura complexa e contra-
ditória da ideologia e as implicações na educação como ação política, 
é necessário analisar a constituição e o desenvolvimento de outros ele-
mentos e mecanismos que constituem a reestruturação produtiva do 
capital.

Trabalho, reestruturação produtiva do capital e os mecanismos ideo-
políticos na educação.

A partir da primeira metade dos anos da década 1970, o modo de 
produção do capital, devido a sua momentânea forma de organização 
produtiva, começava a encontrar dificuldade em desenvolver seu pro-
cesso de acumulação e os mecanismos ideopolíticos. Diante deste mo-
mento de crise de acumulação, ele nos apresenta seu caráter reproduti-
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vo metamórfico, algo que é peculiar a este modo de produção, criando 
novos elementos econômicos e ideopolíticos, já que, as estruturas que 
estavam em evidência (taylorismo/fordismo) começavam a demonstrar 
sinais de esgotamento.

A produção em série e massa que é marcante no modelo tayloris-
ta/fordista de produção fazia seu papel no processo de acumulação do 
capital, mas a sua forma de exploração da classe trabalhadora evidencia-
va o seu esgotamento. No embate entre capital x trabalho os trabalhado-
res começaram a se organizar, de maneira mais efetiva, nos seus locais 
de trabalho e sindicatos, colocando em xeque a supremacia ideológica 
do capital em relação ao trabalho e a educação. Sendo assim, o capital 
que tem um caráter “auto-reprodutivo”, busca novas formas de efetivar 
sua exploração sobre o trabalho, inclusive na criação e reconstrução de 
novos mecanismos ideopolíticos que incidem nas atividades educativas. 

Na busca de um maior controle sobre as forças produtivas e maior 
velocidade de exploração da mais-valia, verifica-se uma série de mu-
danças, onde a rigidez do modelo taylorista/fordista começa a ceder es-
paço para modelos e métodos de produção mais flexíveis (ANTUNES, 
2003). Segundo Harvey apud Antunes (2003, p. 31), essa nova forma de 
acumulação, que ele vai nomear de “acumulação flexível”, apóia-se:

[...] na flexibilidade dos processos de trabalho, de produtos 
e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de 
setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, so-
bretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comer-
cial, tecnológica e organizacional.

Mediante esta reconfiguração do capital o modelo taylorista/for-
dista não é substituído, mas a ele é incrementado uma série de elementos 
e mecanismos ideológicos que intensificaram a exploração sobre o tra-
balho. Segundo Alves (2000, p. 07), esta fase representa “[...] uma rup-
tura no interior de uma continuidade plena”. Diante deste novo cenário, 
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entre outros aspectos, pode-se perceber uma substituição do trabalho 
vivo pelo trabalho morto, ou seja, os trabalhadores em muitos casos são 
substituídos por uma maior inserção de máquinas na produção. Muitas 
pessoas ficaram desempregadas e postos de trabalho desapareceram. 

Segundo Antunes (2003), este aspecto gerou um excedente de 
força de trabalho que desequilibrou, ainda mais, a balança em favor do 
capital, pois com aumento do desemprego estrutural, verifica-se a infor-
malização do trabalho, o trabalho em casa e familiar, a descentralização 
(desverticalização) da produção, entre outros aspectos que ampliaram a 
exploração do capital sobre o trabalho. Como consequência ao mundo 
do trabalho, este mesmo autor nos apresenta uma realidade caracteriza-
da por um estado de desorganização do trabalho, altos níveis de desem-
prego estrutural e enfraquecimento da luta sindical.

A partir deste momento, o modelo produtivo japonês (toyotis-
mo) formaria o casal perfeito com o capital para reerguer sua margem 
de ganho sobre a classe trabalhadora, pois ele consegue aumentar a ca-
pacidade de produção e lucro sem aumentar o número de trabalhadores 
na sua planta produtiva, e ainda, tem a capacidade de enfraquecer a 
luta dos trabalhadores criando novas formas de organizações sindicais 
menos combativas e reformuladas atividades educativas pautadas por 
mecanismos ideológicos. Segundo Antunes (2003, p. 37), “[...] o toyo-
tismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, 
ampliando-os através de horas extras, trabalhadores temporários ou 
subcontratação, dependendo das condições do mercado.”

Isso é possível graças à introdução de métodos na produção 
como a polivalência dos trabalhadores, automatização, kanbam, Just
-in-time, flexibilização, terceirização, subcontratação, administração 
por estresse, controle de qualidade total, “gerência participativa”, sin-
dicalismo de empresa, horizontalização da produção, “trabalho em 
equipe”, etc. A partir dos princípios que destacamos anteriormente, 
cada processo, além de outros, foram introduzidos na produção e re-
forçados por atividades educativas desenvolvidas nos variados âmbi-
tos das relações sociais. 
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Essas novas formas ideológicas de gerenciamento que caracteri-
zam a produção toyotista, no âmbito da materialidade do trabalho só 
elevaram a exploração e o nível de alienação dos trabalhadores. Mas, 
uma característica deste modelo vai superar os anteriores em sua essên-
cia, que é a capacidade de “capturar a subjetividade dos trabalhadores”, 
ou seja, ele conseguiu amenizar, no nível ideológico por meio das ativi-
dades educativas, o embate entre trabalhadores e capitalistas.

Apesar de degradar ainda mais o mundo do trabalho, o modelo 
japonês com sua forma de administrar os recursos humanos e naturais 
conseguiu escamotear, de certa forma, a exploração sobre o trabalho 
por meio de mecanismos ideológicos. A esta realidade podemos agregar 
uma conjuntura histórica e política caracterizada pela crise que vivia o 
socialismo com o esfacelamento da União Soviética (URSS) e imple-
mentação das políticas neoliberais que enfraqueceram e desestrutura-
ram os movimentos sociais. 

Esses novos mecanismos ideológicos representaram uma grande 
derrocada da classe trabalhadora para o capital, pois, os trabalhadores 
que até então se organizavam para combater as investidas do capital so-
bre o mundo do trabalho, agora “abraçam” a causa do modo de produ-
ção capitalista como se este modelo lhes trouxesse benefícios e fossem 
únicos, absolutos e naturais. Na verdade, esse novo modelo aumentou 
a “precarização” do mundo do trabalho e não se limita à exploração da 
sua força de trabalho como mercadoria, “[...] mas sim, a precarização 
do trabalho na dimensão do homem que trabalha enquanto ser huma-
no-genérico capaz de dar respostas ao movimento do capital (ALVES, 
2011, p.01).

Com a reestruturação produtiva do capital o processo de aliena-
ção se aprofundou e a classe trabalhadora passou a encontrar maior difi-
culdade de se organizar e contrapor as investidas do capital, por isso, Al-
ves (2011), vai nomear este momento de “capitalismo manipulatório” ou 
“capitalismo flexível”, pois ele configurou novas formas de exploração 
que vão além da materialidade do trabalho, ou seja, partindo da força 
de trabalho como mercadoria o capital agora se insere no caráter genéri-
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co do homem e nas variadas atividades educativas. Consequentemente 
temos a “precarização do homem que trabalha”. Ao contrário da pro-
dução parcelada no modo taylorista/fordista o que observamos é uma 
produção “otimizada” em que os trabalhadores são flexíveis, conseguem 
trabalhar em vários postos ao mesmo tempo e ainda dão ideias de como 
resolver os problemas da produção. Neste sentido, a perspectiva da luta 
de classes é substituída pelos “valores empresariais”, ou seja, temos a 
inserção de princípios e atitudes que contribuem para a reprodução do 
capital no próprio processo de produção de mercadorias.

A partir da reestruturação dos locais de trabalho, portanto, evi-
denciamos novas formas de relação e exploração do trabalho (flexíveis)2, 
o capital conseguiu se impor inserindo os trabalhadores em um novo 
cenário produtivo, no qual a exploração do trabalho se intensificou e os 
trabalhadores aparentemente ainda não conseguiram dar uma resposta 
que impeça o avanço do capital. Neste processo temos todo um aparato 
político e ideológico que começava a dar sinais de existência alguns anos 
antes da década de 1970. Estamos falando das políticas neoliberais que 
segundo Anderson (2007), tem sua origem a partir de 1944, com o livro 
do economista austríaco Friedrich Hayek “O caminho da servidão”.

 Neste texto, Hayek apresenta sua indignação com as políticas 
sociais e monetárias praticadas pelos Estados nacionais a partir de 1930: 
Welfare State (Estado de Bem-Estar Social) europeu e o New Deal3 nor-
te-americano que se caracterizavam por uma política intervencionista e 
protecionista do Estado nos âmbitos da economia e dos serviços presta-
dos a sociedade (emprego, saúde, educação, etc.). Neste sentido, temos 
um Estado amplo e regulador. 

2  Segundo Alves (2011, p. 07) o trabalho flexível se caracteriza por uma “condição salarial que 
incorpora a adoção da remuneração flexível (PLR), jornada de trabalho flexível (banco de ho-
ras), contrato de trabalho flexível (contrato por tempo determinado e tempo parcial, além da 
terceirização)”.

3  O New Deal (Novo acordo) tomou como base a teoria econômica do economista inglês John 
Maynard Keynes. Seu pensamento ficou conhecido como “Keynesianismo” que se contrapunha 
aos princípios do liberalismo econômico, pois, estabelecia a necessidade de um Estado inter-
ventor na economia e a efetivação de benefícios sociais garantidos pelo Estado. No entanto, ele 
não apregoava o fim do capitalismo, e sim uma reforma, pois, segundo Saviani (2005, p.20), 
Keynes buscou estabelecer uma política que buscou “combinar a regulação da economia pelo 
estado como funcionamento da economia de mercado baseada na propriedade privada”.
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Segundo Hayek (2010), se os países continuassem optando por 
esse modelo de Estado o destino destes estaria direcionado ao nazi-fa-
cismo ou o socialismo, portanto, uma mudança fazia-se necessária para 
que as tragédias alemã e italiana não se repetissem, ou mesmo, o “es-
pectro” vermelho que rondava o mundo poderia encorajar adeptos a 
sua bandeira. Nesta perspectiva, o autor destaca que “[...] Faz-se hoje 
necessário declarar esta verdade amarga: é o destino da Alemanha que 
estamos em perigo de seguir” (HAYEK, 2010, p.30). Sobre o socialismo, 
afirma o autor: 

[...] Embora alguns dos maiores pensadores políticos do sé-
culo XIX, como Tocqueville e LordActon, nos advertissem 
de que socialismo significa escravidão, fomos continuamen-
te avançando em direção ao socialismo. E agora, tendo visto 
uma nova forma de escravidão manifestar-se diante de nós, 
já esquecemos de tal modo essa advertência que mal nos da-
mos conta da possível relação entre as duas coisas (HAYEK, 
2010, p.39).

 Este era o argumento do economista austríaco para “arreba-
nhar” adeptos ao seu pensamento, mas, no decorrer de sua obra obser-
va-se uma imensa crítica ao Estado interventor e a perspectiva de volta 
dos princípios do liberalismo econômico4, como podemos observar na 
seguinte passagem:

Estamos rapidamente abandonando não só as ideias de Cob-
den e Bright, de Adam Smith e Hume, ou mesmo de Locke e 
Milton, mas também uma das características mais importan-
tes da civilização ocidental que evoluiu a partir dos funda-
mentos lançados pelo cristianismo e pelos gregos e romanos. 
Renunciamos progressivamente não só ao liberalismo dos 

4 Os princípios do liberalismo econômico surgiram a partir do século XVI, com as críticas ao 
mercantilismo que era a política econômica adotada pela maioria dos Estados absolutistas na 
Europa. Como referências do liberalismo econômico temos o filósofo e economista escocês 
Adam Smith (1723-1790) e o inglês David Ricardo (1772-1823). Os princípios do liberalismo 
se fundamentam nas leis do mercado: oferta e procura e livre concorrência.
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séculos XVIII e XIX, mas ao individualismo essencial que 
herdamos de Erasmo e Montaigne, de Cícero e Tácito, de Pé-
ricles e Tucídides (HAYEK, 2010, p.39).

Em um primeiro momento as ideais de Hayek não foram muito 
aceitas, talvez devido ao contexto histórico desfavorável, pois o esvazia-
mento das funções sociais do Estado poderia significar o avanço do so-
cialismo nos países capitalistas e o próprio sistema capitalista vivia um 
período de expansão, que ficou conhecido como “idade do ouro” entre 
os anos 1950 e 1960.  Segundo Trintin e Rossoni (1999), neste momento 
do capitalismo vivenciou-se uma taxa de crescimento do PIB mundial 
de 4,9% ao ano, mais que o dobro de décadas anteriores.

Na década seguinte esta realidade mudaria. Hayek e seus correli-
gionários Milton Friedman, Karl Popper, Ludwing Von Mises, entre ou-
tros, organizados na Sociedade de MontPèlerin5, vão encontrar terreno 
fértil para aplicar sua teoria. Segundo Anderson (2007, p.10),

[...] em 1973, quando todo mundo capitalista avançado caiu 
numa longa recessão , combinando, pela primeira vez, baixas 
taxas de crescimento com altas taxas de inflação, mudou tudo. 
A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. 
As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, es-
tavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos 
e, de maneira mais geral, do movimento operário, que havia 
corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 
reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária 
para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais.

 Diante desta crise econômica, os países capitalistas desenvolvi-
dos buscaram solucionar os problemas através de medidas keynesianas, 
parecia que as ideias da Sociedade MontPèlerin não vingariam. Até que, 
em 1979, foi eleito na Inglaterra o governo de Margaret Thatcher. Inicia-
5  A sociedade de MontPèlerin era formada por um grupo de economistas que compartilhavam 

da mesma orientação política e ideológica de Hayek. Como sua primeira reunião foi na estação 
de MontPèlerin, na Suíça, o grupo ficou conhecido por este nome.  
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se assim, o primeiro programa governamental, em um país de capitalis-
mo avançado6, disposto a implantar o neoliberalismo em seu plano de 
governo. A partir de 1980, os Estados Unidos e grande parte da Europa 
adotam os princípios do neoliberalismo que continha como item de sua 
cartilha o combate ao comunismo, como foi dito anteriormente. Para 
Anderson (2007), este aspecto contribuiu de maneira considerável para 
a disseminação da ideologia neoliberal nos países capitalistas, pois, na 
passagem dos anos 1970 para 1980 os ideais da Guerra Fria ainda se 
faziam presente e nesta disputa o neoliberalismo se apresentava como a 
opção momentânea para a ala capitalista.

 A partir desta disputa, as medidas neoliberais foram sendo im-
plantadas e implementadas de acordo com a especificidade de cada go-
verno e de cada país. Alguns governos eram mais comedidos, outros 
mais afoitos na introdução do novo modelo ideopolítico-econômico-
social. No entanto, com mundialização do capital, após a queda da 
União Soviética em 1991, o princípio da concorrência no capitalismo 
veio à tona. Os países que não abrissem sua economia, iniciassem pro-
gramas de privatizações e redução do Estado, promovesse perseguição 
ao movimento operário, etc., ou seja, os que não adotassem a “cartilha” 
neoliberal, não teriam condições de concorrer no “mundo globalizado.” 
Democrática ou ditatorial o projeto de Hayek foi sendo implantado em 
praticamente todo o mundo.   

 As consequências do avanço neoliberal foram nefastas para os 
países de capitalismo periféricos, pois suas medidas acirraram a desi-
gualdade social. Como nestes países não havia um Estado de bem-estar 
social, as consequências foram aterrorizadoras para a classe trabalhado-
ra atingindo diretamente o movimento sindical. Se o toyotismo criou 
uma nova forma de sindicalismo (sindicalismo de empresa, neocorpo-
rativista, propositivo, etc.)7, o neoliberalismo criou novos mecanismos 

6  O primeiro país a implantar medidas tipicamente neoliberais foi o Chile sob a ditadura lidera-
da por Augusto Pinochet, nos anos de 1970. 

7 Segundo Boito Jr. (1996 e 1999) e Alves (2005), estes modelos de sindicalismo que começaram 
a se manifestar a partir da intensificação da reestruturação produtiva do capital têm caráter de 
negociação com o capital, deixando a luta de classe para um segundo plano.  
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ideológicos para as atividades educativas e arrebentou com as estrutu-
ras do movimento sindical, pois, no setor público, onde observava-se 
um sindicalismo mais combativo e organizado, com o sucateamento da 
máquina estatal, economia voltada para o mercado financeiro, priva-
tizações e terceirizações neste setor, observamos um esvaziamento do 
movimento, tanto da luta como na filiação.

 Ao atingir o setor público com seu programa, o neoliberalismo 
prejudica quem mais necessita dos serviços do Estado: a classe traba-
lhadora. Sob uma plataforma pautada por mudanças propositivas das 
atividades educativas e de privatizações e desregulamentações das leis 
trabalhistas e direitos sociais8, o programa neoliberal foi se estruturando 
de maneira hegemônica9, segundo Boito Jr (1996, p.80), 

A apologia do mercado e da empresa privada, como espaços 
da eficiência e da iniciativa inovadora e progressista, e a cor-
respondente condenação do Estado e das empresas públicas, 
como o espaço do desperdício, do burocratismo e dos pri-
vilégios, são idéias que ganharam a condição de verdadeiro 
“senso comum”, difundindo-se e penetrando, de modo de-
sigual e às vezes contraditório, porém largamente, no con-
junto da sociedade brasileira, inclusive, portanto, nas classes 
populares.

Corroborando com esta perspectiva, Boron (2004) afirma 
que o neoliberalismo obteve êxito no aspecto ideológico, pois con-
seguiu convencer amplos setores da sociedade de que ele era a úni-
ca alternativa. E as mazelas desta forma do capital se reproduzir, 
com desigualdade social e econômica, eram tidas como algo natu-
ral e não como produto das relações humanas advindas do modo 
de produção.   

8  Segundo Boito Jr. (1999), após a introdução das medidas neoliberais no Brasil, a partir de 1990, 
como consequência a classe trabalhadora é perceptível a redução do emprego e do salário, con-
centração de renda e redução dos gastos sociais. 

9  A palavra hegemônica no texto é empregada no sentido gramsciano, que em linhas gerais seria 
a utilização da ideologia para preservar a dominação da classe dominante sobre os dominados. 
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Como podemos perceber, a primazia do mercado é percebida em 
vários âmbitos sociais. A educação não ficaria de fora dessa guinada do 
capital, tanto no âmbito privado como no público. As novas relações de 
produção, legadas pelo regime de acumulação apresentado, produziram 
novas instâncias na vida social dos sujeitos inseridos neste processo e o 
campo educativo sofreu também significativas transformações. Segun-
do Kuenzer (2005), uma nova concepção de trabalho exige uma nova 
concepção de mundo e novas formas de tratar as atividades educativas, 
e esta, a partir do que foi destacado, tende a corroborar com uma cres-
cente alienação e valorização dos princípios que sustentam o acúmulo 
do capital.

Neste sentido, a educação sob a ótica do novo regime de acumu-
lação do capital, no qual, a supremacia dos ideais mercantis são per-
ceptíveis, será caracterizada por mecanismos ideológicos que pautam 
a afirmação do modelo de educação que prepara para o mercado de 
trabalho tendo como referencial a inserção dos seus “dogmas” nos pro-
gramas, currículos e reformas educacionais como: a competitividade, 
o individualismo, a livre concorrência, etc. Segundo, Mészáros (2006), 
este processo de “reificação” das relações sociais de produção se perpe-
tua porque os indivíduos acabam internalizando as pressões da socieda-
de como se fossem inquestionáveis. 

A educação formal ofertada amplamente em determinados 
países, até a primeira metade do século XX, era tida como um reflexo 
do que seria uma sociedade desenvolvida, integradora, competitiva, 
de capitalismo avançado e garantia de pleno emprego (bem remu-
nerado). Pois, como foi destacado anteriormente, nos países de ca-
pitalismo central prevaleceu, neste período, o Estado de Bem-Estar 
Social e estes países, com sua política econômica e social eram vistos 
como exemplos a serem seguidos. No entanto, a partir da década 
de 1970, diante da crise de acumulação do capital, novos caminhos 
passaram a ser percebidos para a educação. Com o esvaziamento do 
Estado e o fim do pleno emprego, restará ao indivíduo (e não ao Es-
tado) se integrar a nova ordem competitiva do mercado (GENTILI, 
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2005). Sendo assim, a educação, agora aponta para uma nova pers-
pectiva: da empregabilidade.

Segundo Gentili (2005), na perspectiva da empregabilidade o in-
divíduo se torna um consumidor do conhecimento que o habilita a uma 
competição produtiva e eficiente no mercado de trabalho. E essa forma 
de consumo, vai determinar o acesso ao mercado de trabalho ou não. A 
partir desta prerrogativa, a educação não é mais vista como um direito e 
sim como uma mercadoria.

Nesta relação entre educação e mercado de trabalho podemos 
perceber que o revigoramento do sistema capitalista intensificou o pro-
cesso de submissão do sistema educacional a lógica do mercado, algo 
que pode ser prejudicial ao processo educativo, pois, este não pode ser 
mediado pelos princípios daquele, como por exemplo, a concorrência. 
Segundo Mascarenhas (2005), os princípios que regem o mercado não 
podem ser aplicados na educação como a lei da oferta e procura, o cus-
to/benefício, etc., “[...] existe um tempo de maturação necessário no 
processo educacional que não se coaduna com a lógica do garantido 
retorno financeiro e do lucro (p.162)”.

A partir desta lógica, pode-se perceber que as disciplinas das 
áreas de humanas, artes e a filosofia tendem a ficar em segundo pla-
no nos currículos, pois, não apresentam resultados práticos e imediatos 
como requer o mercado. Neste sentido, como afirma Mészáros (2006), 
os processos educacionais na sociedade capitalista são na verdade uma 
desumanização, “[...] o espírito comercial, para sua plena realização, 
exige a fragmentação, a mecanização e a reificação de todas as relações 
humanas (MÉSZÁROS, 2006, p.272)”.

Acompanhamos até aqui, uma série de transformações no ca-
pitalismo contemporâneo, e estas foram permeadas de várias ino-
vações tecnológicas que poderiam acarretar aos indivíduos uma 
libertação do trabalho alienado, ou seja, as máquinas fariam o tra-
balho humano e os homens teriam tempo o livre para desenvolver 
suas potencialidades. No entanto, a partir de relações sociais capi-
talistas de produção, que têm como princípio a propriedade priva-
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da, o que observamos é uma inversão desta perspectiva.  Segundo 
Saviani (2005, p.22),

A educação, que tenderia, sobre a base do desenvolvimento 
tecnológico propiciado pela microeletrônica, à universaliza-
ção de uma escola unitária capaz de propiciar o máximo de 
desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos e con-
duzi-los ao desabrochar pleno de suas de suas faculdades es-
pirituais, é colocada, inversamente, sob determinação direta 
das condições de funcionamento do mercado capitalista.  

 Nesta perspectiva, a educação passou a ser percebida, 

[...] não apenas por razões sociais ou culturais, mas especi-
ficamente por motivos econômicos, e transformam-se num 
investimento de retorno ainda mais compensador do que ou-
tros tipos de investimentos ligados à produção material. A 
educação passou, pois, a ser concebida como dotada de um 
valor econômico próprio e considerada um bem de produção 
(capital) e não apenas de consumo (SAVIANI, 2005, p. 22).

Com a educação se tornando um campo dinâmico de expansão 
da ideologia dos princípios de mercado, toda a estrutura educativa se 
enviesa neste contexto. A estrutura das variadas atividades educativas 
vão sofrer alterações, assim como, o corrido no processo produtivo das 
fábricas, se organizando a partir do toyotismo e dos princípios neolibe-
rais. Tudo em nomeada racionalização entre custos e resultados, já que 
a educação agora é compreendida como uma mercadoria.

Considerações finais

A partir do que foi apresentado sobre a relação: trabalho, ideo-
logia, educação e política, o que é perceptível e podemos vislumbrar é 
que uma educação verdadeiramente emancipadora somente é possível 
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a partir de uma ruptura com as contradições que envolvem a proprie-
dade dos meios de produção, as forças e as relações de produção e os 
mecanismos ideopolíticos dominantes. Trata-se de lutar pelo traba-
lho como princípio educativo numa perspectiva para além do capital, 
pois, a educação tratada como mercadoria tende a transmitir um qua-
dro de valores que legitima os interesses dominantes. Enquanto não 
conseguirmos derrotar esta violenta e perversa ideologia, precisamos, 
por dentro do processo, lutar e resistir constantemente, desvelando 
as contradições, e por meio destas, construir ações políticas na dire-
ção de uma sociedade permeada por atividades educativas voltadas ao 
processo de humanização.
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CAPÍTULO 10

DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A 
DEGRADAÇÃO DA PERSONALIDADE VIVA 
DOS TRABALHADORES: CORPORALIDADE, 

TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

Hugo Leonardo Fonseca da Silva

Introdução

Este trabalho tematiza as relações entre corpo, trabalho e forma-
ção humana nas condições do mundo do trabalho contemporâneo sob 
as determinações do capitalismo mundializado. Parte-se do pressuposto 
de que os modos de organização do processo de trabalho implicam em 
determinadas relações formativas, em ações intencionais que buscam 
formar um tipo de trabalhador adaptado às necessidades da produção 
do capital, com desdobramentos sobre sua subjetividade e corporalida-
de, dois momentos fundantes da individualidade. Nesse sentido, busco 
elucidar as relações, processos e estruturas que envolvem as determina-
ções recíprocas entre o trabalho e a formação de um determinado tipo 
de personalidade, uma subjetividade do trabalho.

Num primeiro momento, apresento fundamentos da relação tra-
balho e corporalidade, demonstrando a contradição entre a formação da 
personalidade humana viva e a servidão do trabalho assalariado como 
expressão do duplo caráter do trabalho na sociedade capitalista. No se-
gundo momento, discuto como as formas de gestão e organização do 
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trabalho se constituem como políticas de produção com a finalidade de 
educar para o consenso. Por fim, exponho os aspectos fundamentais do 
conteúdo dos valores, regras e dispositivos organizacionais das velhas e 
novas formas de organização e de gestão do trabalho e suas implicações 
sobre a corporalidade do trabalhador.

Corporalidade, trabalho e formação 

É significativo o fato de que as investigações que analisam a for-
mação do homem que trabalha1 realizada no interior dos processos de 
trabalho tendem a identificar como elemento central da desqualificação 
e degradação do trabalhador a expropriação do seu saber e do conhe-
cimento. Essa formação assenta-se na divisão sociotécnica hierárquica 
do trabalho, no parcelamento das tarefas, na transferência do conheci-
mento para a gerência e de parte da capacidade de trabalho para a má-
quina-ferramenta, bem como pelos regimes despóticos de gestão e or-
ganização do trabalho (BRAVERMAN, 1987; KUENZER, 2002, 2002a; 
MORAES NETO, 1989)2. 

Se de fato a produção de capital, desde a cooperação simples, pas-
sando pela manufatura até a maquinaria e grande indústria (MARX, 
2013), expressa o movimento histórico de expropriação do trabalhador 
em relação aos meios de produção – portanto, não apenas das ferramen-
tas ou das chamadas condições materiais de produção, mas também dos 
saberes, habilidades e valores – e da subsunção formal e real do trabalho 

1  A expressão categorial expressa pelo conceito de homem que trabalha apanha as determina-
ções do processo de constituição da “individualidade de classe como trabalho vivo, o sujeito cons-
tituído e constituinte nas e pelas relações sociais” (ALVES, 2012, p. 47). Reconheço que a utiliza-
ção do termo “homem” para se referir ao humano genérico, desconsiderando-se os problemas 
relacionados às relações sociais de sexo ou de gênero, é limitado. Porém, tomo a conceituação 
de Alves (2011) de homem-que-trabalha, baseado em Lukács (2013), como uma expressão con-
ceitual com potencialidade de analisar e demonstrar a relação entre individualidade e sociedade 
nos marcos do trabalho capitalista.

2  A exposição genérica dos elementos da regulação fordista como universais são passíveis de 
críticas, quando confrontadas com realidades empíricas que entrecruzam formas diferentes de 
organização do processo de trabalho, sejam elas baseadas na chamada “Organização Científica 
do Trabalho”, na “Escola de Relações Humanas”, no despotismo fabril presente na gênese da 
grande indústria, na produção flexível ou mesmo nas formas pré-capitalistas de exploração da 
força de trabalho (ver: BURAWOY, 1990; HELOANI, 2011).
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ao capital, a separação entre saber e fazer, entre cérebro e mãos, é ape-
nas um aspecto do “destroçamento da subjetividade” (RESENDE, 2009) 
do trabalhador, ou da sua “captura”/manipulação como analisam Alves 
(2000) e Heloani (2011).  

Nessa mesma processualidade histórica, o trabalhador não é 
apenas despojado dos seus saberes e habilidades, mas a própria vida 
se torna estranhada diante da alienação de sua atividade vital (MARX, 
2004). Por isso, a análise da formação humana no interior dos processos 
e relações de trabalho exige, além das tradicionais apreciações e críticas 
sociológicas, psicológicas e educacionais sobre a qualificação do traba-
lho e dos trabalhadores, a compreensão da dinâmica de socialização e 
educação como expressão da relação contraditória entre humanização e 
alienação/estranhamento.

Nesse sentido, torna-se importante desenvolver reflexões que 
problematizem a própria noção de precarização do trabalho, tão presen-
te hoje em análises teóricas e empíricas, que caracterizam esse fenôme-
no como a perda da razão social do trabalho, ou seja, a desconstrução da 
relação salarial construída no pós-guerra, especialmente no centro do 
capitalismo avançado. E, embora essa seja a forma mais visível da pre-
carização em escala global, as análises sobre a degradação da sociedade 
salarial tendem ser desenvolvidas a partir da consideração da pereni-
dade da categoria força de trabalho compreendida como mercadoria, 
isto é, trabalho assalariado. Tais análises negligenciam, com isso, que 
a capacidade de trabalho é apenas um aspecto da personalidade viva 
humana, cuja conversão em mercadoria intercambiável no mercado de 
trabalho é a expressão da sua forma histórica no conjunto das relações 
societais do capital.

Desse modo, a crítica à erosão da sociedade salarial e a busca pela 
sua restauração são duas facetas de uma economia política do reformis-
mo, tendo em vista que não abordam o fato de que a própria relação 
salarial tem como seu corolário a constituição do homem como mer-
cadoria. É nesse ponto que a compreensão do processo de formação 
humana é um elemento necessário às análises sobre as mudanças no 
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mundo do trabalho, pois estas afetam não apenas as relações salariais, 
mas a própria individualidade humana. 

Como observa Marx (2013, p. 242, grifos nossos): “Por força de 
trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o complexo [Inbegriff] 
das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade3 [Lei-
blichkeit], na personalidade viva de um homem e que ele põe em movi-
mento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo”. A força de 
trabalho ou a sua capacidade é, portanto, uma propriedade (geralmente 
a única) que possui o trabalhador para dispor na sociedade de mercado 
para que tenha condições de reproduzir sua vida material. Porém, essa 
capacidade não suprime a personalidade viva do homem e da mulher 
que trabalham, a condição de trabalho vivo. 

Para Marx (2004, p. 127), “o homem é um ser corpóreo, dotado 
de forças naturais, vivo, efetivo, objetivo, sensível significa que ele tem 
objetos efetivos, sensíveis como objeto de seu ser, de sua manifestação de 
vida (Lebensäusserung), ou que ele pode somente manifestar (aussern) 
sua vida em objetos sensíveis efetivos (wirkliche sinnliche Gegenstände)”. 
Como é um ser corpóreo, o homem efetivo põe suas forças essenciais em 
ação e produz, com isso, um mundo objetivo, o mundo humano. 

Ao buscar superar, a partir da tradição teórica do marxismo, as 
expectativas e análises subjetivistas e idealistas da subjetividade, com-
preende-se que esta se constitui como síntese de numerosas determi-
nações sociais. Tal empreendimento exige uma heurística capaz de 
apanhar as determinações recíprocas e as sínteses provisórias presentes 
na relação entre subjetividade e história (sociedade), corpo e mente. 
Portanto, a subjetividade envolve tanto a objetividade sócio-histórica, 
como também não se esgota apenas no psiquismo do indivíduo, pois se 
articula ineliminavelmente à corporalidade viva.

3  Na tradução de O Capital aqui utilizada (MARX, 2013), o conceito de corporeidade – e não 
de corporalidade – é utilizado como tradução do termo Leiblichkeit. Porém, em outra tradu-
ção (MARX, 1996, p. 285), o conceito utilizado é o de corporalidade. Embora tenha utilizado, 
neste texto, a versão mais recente da tradução de O Capital, permaneço usando o conceito de 
corporalidade por dois motivos: 1) o termo Leiblichkeit é usualmente conhecido como corpo-
ralidade na língua alemã, seja na linguagem cotidiana ou especializada (filosofia, sociologia); 2) 
o conceito de corporeidade está vinculado à tradição teórico-metodológica da fenomenologia, 
comportando outro entendimento a respeito dessa dimensão da existência humana.
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É nesse sentido que é possível compreender, a partir de Marx, 
que a corporalidade é o fundamento de toda subjetividade que subjaz à 
atividade humana genérica, ou o trabalho. Diz ele que o ato do trabalho 
“é a subjetividade de forças essenciais objetivas, cuja ação, por isso, tem 
também que ser objetiva” (MARX, 2004, p. 126).

A corporalidade, no sentido histórico-ontológico que Marx dá 
a esta categoria, significa a síntese da práxis humana, elemento cons-
titutivo da efetivação do ser humano como uma personalidade viva. O 
trabalho, expressão da práxis, constitui-se como o processo histórico-u-
niversal por meio do qual o homem humaniza o mundo natural, social 
e a si mesmo. 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e 
a natureza, processo este em que o homem, por sua própria 
ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a na-
tureza. Ele se confronta com a matéria natural como com 
uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da 
matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele 
põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corpo-
reidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a 
natureza externa e modificando-a por meio desse movimen-
to, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o 
jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX, 2013, p. 
219; grifos nossos)

O trabalho, portanto, só se efetiva na medida em que o traba-
lhador põe em ação suas capacidades de trabalho, estas forças naturais 
que pertencem à sua organização corporal. As forças naturais ou forças 
essenciais em ação, para as quais Marx chama atenção, constituem o 
trabalho vivo4. 
4  Marx (2013, p. 222) esclarece: “Uma máquina que não serve no processo de trabalho é inútil. 

Além disso, ela se torna vítima das forças destruidoras do metabolismo natural. O ferro en-
ferruja, a madeira apodrece. O fio que não é tecido ou enovelado é algodão desperdiçado. O 
trabalho vivo tem de apoderar-se dessas coisas e despertá-las do mundo dos mortos, conver-
tê-las de valores de uso apenas possíveis em valores de uso reais e efetivos. Uma vez tocadas 
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Portanto, por trabalho vivo compreende-se

[...] a dimensão do gênero vivo, que, segundo Marx, está pre-
sente na pessoa, “na medida em que [ela] se relaciona consi-
go mesma como um ser [Wesen] universal e por isto livre.” A 
dimensão do “gênero vivo” é produto do processo civilizató-
rio do trabalho como atividade vital (por isso denominamos 
de “trabalho vivo”, em contraposição ao “trabalho morto”, 
categoria negativa da construção categoria marxiana). Essa 
dimensão humano-genérica da individualidade pessoal é o 
principium movens da socialidade humano-genérica. (AL-
VES, 2013, p. 106) 

A cisão entre força de trabalho como mercadoria e trabalho 
vivo resulta das determinações histórico-ontológicas que consti-
tuem as individualidades pessoais de classe próprias da particula-
ridade da sociedade do capital, fazendo do trabalhador assalariado, 
por um lado, mercadoria força-de-trabalho, por outro, ser huma-
no-genérico. 

Desse modo, a precarização do trabalho que ocorre hoje, sob 
o capitalismo global, seria não apenas “precarização do tra-
balho” no sentido de precarização da mera força-de-trabalho 
como mercadoria; mas seria também “precarização do ho-
mem-que-trabalha”, no sentido de desefetivação do homem 
como ser genérico. (ALVES, 2013, p. 86)       

Ao tomar a precarização do trabalho como elemento constitutivo 
da formação do homem que trabalha, como força de trabalho e como 
ser humano genérico, procuro ilustrar as condições contemporâneas de 
formação humana ante o aprofundamento dos modos de estranhamen-

pelo fogo do trabalho, apropriadas como partes do corpo do trabalho, animadas pelas funções 
que, por seu conceito e sua vocação, exercem no processo laboral, elas serão, sim, consumidas, 
porém segundo um propósito, como elementos constitutivos de novos valores de uso, de novos 
produtos, aptos a ingressar na esfera do consumo individual como meios de subsistência ou em 
um novo processo de trabalho como meios de produção”.



273DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A DEGRADAÇÃO DA PERSONALIDADE VIVA DOS 
TRABALHADORES: CORPORALIDADE, TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

to implicado nas relações societais do capitalismo mundializado, finan-
ceirizado e em crise estrutural.

Marx (2013, p. 120), já nas condições de desenvolvimento da 
grande indústria capitalista no século XIX, expôs o duplo caráter do 
trabalho e identificou que a atividade vital humana é tanto “condição de 
existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna 
necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e na-
tureza e, portanto, da vida humana”, como também, sob determinadas 
circunstâncias históricas, é rebaixado o trabalho “à condição de mer-
cadoria e à de mais miserável mercadoria”, uma atividade estranhada 
em que o homem “mortifica sua physis e arruína seu espírito” (MARX, 
2004, p. 79, 82).

A partir dessa análise, é possível apreender as relações, proces-
sos e estruturas sociais nas quais a formação humana se realiza – seja 
o desenvolvimento do ser social ou do indivíduo humano –, entenden-
do-a como resultante do trabalho como protoforma do ser social, uma 
vez que “no trabalho estão contidas in nuce todas as determinações que 
constituem a essência do novo no ser social. Desse modo, o trabalho 
pode ser considerado o fenômeno originário, o modelo do ser social”5. 
(LUKÁCS, 2013, p. 44) 

A esta compreensão do trabalho como protoforma do ser social, 
Antunes (2002, p. 19-20), baseado em Mészáros, caracteriza-a como 
mediações de primeira ordem, “cuja finalidade é a preservação das fun-
ções vitais de reprodução individual e societal” que não “necessitam do 
estabelecimento de hierarquias estruturais de dominação e subordina-
ção que configuram o sistema de metabolismo societal do capital e suas 
mediações de segunda ordem”.

5  O trabalho compreendido como complexo gerador de complexos não é compreendido por 
Lukács como o único elemento que constitui os traços fundamentais do gênero humano, mas 
sim como a atividade que põe no ser em geral algo então não existente, a teleologia e, portanto, 
a ação consciente, transformadora e autotransformadora do homem sobre a natureza. Porém, o 
mesmo autor chama a atenção de que “não se deve exagerar de maneira esquemática esse caráter 
de modelo do trabalho em relação ao agir humano em sociedade; precisamente a consideração das 
diferenças bastante importantes mostra a afinidade essencialmente ontológica, pois exatamente 
nessas diferenças se revela que o trabalho pode servir de modelo para compreender os outros pores 
socioteleológicos, já que quanto ao ser, ele é sua forma originária” (LUKÁCS, 2013, p. 47).
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Porém, a análise concreta do mundo do trabalho exige também 
a apreensão das determinações históricas das chamadas mediações de 
segunda ordem como dinâmica, modo e meio totalizante e dominante 
de controle da mediação reprodutiva que subordina o trabalho à va-
lorização do valor e converte a produção do capital em propósito da 
humanidade.  

A formação humana, portanto, se constitui como um problema 
fundamental quando se interroga, analisa e explica o mundo do tra-
balho. Fundamentalmente porque “[...] O modo pelo qual os homens 
produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria cons-
tituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reprodu-
zir”. O modo de produção, portanto, se constitui como “[...] uma forma 
determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar 
sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como 
os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são eles.” (MARX; ENGELS, 
2007, p. 87)

Se o que os homens são coincide com o resultado da produção 
e com o modo como produzem, se sua reprodução como indivíduo 
social efetivada no trabalho significa a exteriorização de um modo de 
vida, a compreensão das metamorfoses do mundo do trabalho exige 
a articulação de análises que apreendam e expliquem as alterações e 
mudanças na regulação social do trabalho (a relação salarial). A regu-
lação social do trabalho, portanto, expressa os modos em que capital e 
Estado se articulam para reordenar as determinações do uso, contra-
tação e remuneração do trabalho. Assim, os homens e mulheres que 
vivem da venda de sua força de trabalho vivenciam, na cotidianidade, 
a dimensão da precarização do trabalho nas condições do capitalismo 
flexível e em crise. 

Desse modo, compreender as atuais formas das relações laborais 
– e a formação humana no seu interior – exige um esforço de apanhar o 
duplo caráter do trabalho, isto é, como mercadoria força-de-trabalho e 
também como trabalho vivo, tendo em vista que
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A nova precariedade salarial, ao alterar a dinâmica da troca 
metabólica entre o espaço-tempo de vida e espaço-tempo de 
trabalho, em virtude da “desmedida” da jornada de trabalho, 
corrói o espaço-tempo de formação de sujeitos humano-genéri-
cos, aprofundando, desse modo, a autoalienação do homem-
que-trabalha. Nesse caso, transfigura-se a cotidianidade de 
homem e mulheres que trabalham com a redução da vida 
pessoal a mero trabalho assalariado. (ALVES, 2013, p. 87; 
grifos meus)

No contexto de um novo e precário mundo do trabalho, emer-
gem processos de (des)sociabilização que afetam a individualidade hu-
mana, destroçando a subjetividade dos trabalhadores por meio de estra-
tégias de captura/manipulação da sua vontade, comportamento, afetos e 
gestos – enfim, de sua corporalidade como expressão da personalidade 
viva de homens e mulheres que trabalham –, produzindo formas multi-
determinadas de consentimento ativo na produção e nas demais esferas 
da vida social. 

Outros aspectos que agravam esse quadro é o fato de que, nes-
sas condições históricas, ampliam-se os processos de intensificação do 
trabalho e as exigências de produtividade e competitividade em função 
da concorrência intercapitalista no mercado mundial. Em razão disso 
disseminam-se formas subproletarizadas de exploração do trabalho, 
elevam-se os níveis de desemprego crônico e a adoção de ciência e ino-
vação tecnológica na produção associados às novas tecnologias de ges-
tão, processo esse responsável pela corrosão da corporalidade humana, 
ou seja, a degradação exponencial da personalidade viva de homens e 
mulheres que trabalham6. 

Exemplo mais elucidativo disso são os índices crescentes de 

6  Entendemos que corrosão da corporalidade eleva a um nível superior os elementos de corrosão 
do caráter analisado por Sennet (2006). Se, como observa esse autor, as mudanças efetivadas 
no mundo do trabalho por meio das políticas de flexibilização das relações e dos processos de 
produção afetaram elementos como identidade, tradição e solidariedade de classe, corroendo 
estes que são elementos da subjetividade coletiva dos trabalhadores, a corrosão da corporali-
dade incorpora aquela e a amplia na medida em que seu resultado tem significado a própria 
destruição da vida orgânica e da personalidade dos trabalhadores.
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adoecimento e mortes no trabalho. De acordo com relatório divul-
gado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2013: 
“acontecem 2,34 milhões de mortes em decorrência do trabalho em 
todo o mundo, sendo 2,02 milhões (86,3%) causadas por diversos ti-
pos de doenças profissionais e 321 mil em consequência de acidentes. 
São 6.300 mortes diárias relacionadas ao trabalho, 5.500 causadas por 
doenças” (NUZZI, 2013).  

No Brasil, apesar da reconhecida subnotificação dos casos de aci-
dentes e adoecimento laborais, as relações de trabalho se comportam 
como uma verdadeira guerra civil, matando e mutilando milhares de 
trabalhadores todos os dias. Os dados divulgados pelo Ministério da 
Previdência, no ano de 2012, expressam o quadro alarmante de agravos 
à saúde dos trabalhadores. O número de acidentes, no ano de 2012, su-
perou 700 mil casos pelo quinto ano seguido, somando-se mais de 2.700 
mortes no ano. 

De acordo com Fernandes e Nuzzi (2013): “Se o período compa-
rado for o dos últimos 25 anos, o número de acidentes cai quase 30%: de 
992 mil, em 1988, para 705 mil em 2012. Mas o total de doenças relacio-
nadas ao trabalho sobe 200%: de 5 mil para 15 mil”. 

Em boa medida, esses números estão relacionados ao surgimento 
das chamadas “doenças modernas no trabalho” (LER, DORT, estresse, 
burnout, acometimento de doenças cardiovasculares, sofrimento psí-
quico e outras), todas elas relacionadas à aceleração do processo produ-
tivo posto em ação pelas formas flexíveis de acumulação e pelas novas 
tecnologias de gestão e organização do trabalho (NAVARRO, 2006; AL-
VES, 2013; HELOANI, 2005).

É frente a esse quadro de destruição da força de trabalho e, por-
tanto, de dilaceramento da corporalidade do homem-que-trabalha, que 
as empresas desenvolvem medidas contratendenciais de prevenção do 
conflito, por meio de ações educativas que compõem as políticas de 
produção. Essas ações se manifestam como tecnologias de gestão que 
incidem sobre a corporalidade dos trabalhadores, tais como ginástica 
laboral, avaliações e prescrições ergonômicas do trabalho e estratégias 
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de qualidade de vida no trabalho, com a finalidade de educar para o 
consenso. 

A racionalização do trabalho e a conformação do nexo psicofísico 
dos trabalhadores

É possível verificar que nos diferentes modos de produção pelos 
quais o sistema do capital produziu revolucionamentos nos processos 
produtivos se procurou, de diferentes maneiras, adequar o trabalhador 
coletivo e individual à produção de valor. Esse processo exige a educa-
ção do homem inteiro dedicado à valorização do capital por meio de 
uma pedagogia para a docilização, a submissão e a subserviência. 

A formação de um “novo tipo humano, adequado ao novo tipo 
de trabalho e de processo produtivo”, observada naquilo que Gramsci 
(2001, p. 248) caracterizou como o bloco histórico hegemônico cimen-
tado na concepção do mundo do “americanismo e fordismo” exemplifi-
ca isto. O modo como são articuladas as esferas da produção e do Estado 
na regulação das relações e processos produtivos bem como das condi-
ções de reprodução da força de trabalho necessárias, com implicações 
sobre o modo de vida das classes trabalhadoras e, consequentemente, 
sobre a formação de individualidades pessoais de classe corresponde à 
formação de um trabalhador de novo tipo. 

A civilização industrial7 do século XX exemplifica o modo como 
são articuladas as esferas da produção e do Estado na regulação das re-
lações e processos produtivos, bem como das condições de reprodução 
da força de trabalho necessárias. 

É nesse mesmo sentido que Burawoy (1990) elabora a noção de 
política de produção para compreender os elementos políticos e ideoló-

7 De acordo com Souza (2009, p. 29-30), “O industrialismo é um estágio da vida em socieda-
de determinado pelo seu patamar de desenvolvimento científico e tecnológico e pelo seu nível de 
complexificação das relações de poder na sociedade civil. No contexto do conflito de classe, o in-
dustrialismo pressupõe, em sua dimensão estrutural, as condições objetivas e subjetivas para a 
sustentabilidade da acumulação de capital e, em sua dimensão superestrutural, a efetividade dos 
mecanismos de mediação do conflito capital/trabalho, de modo a sustentar a hegemonia da con-
cepção de mundo burguesa, obtida por meio do consentimento ativo das camadas subalternas e 
de seus dirigentes, como modo de vida socialmente aceito”.
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gicos em disputa no interior dos aparelhos ideológicos da produção que 
constituem o conceito de regime fabril. Esse autor procura estabelecer 
uma leitura relacional entre Estado e produção, identificando no con-
ceito de regime fabril elementos para estabelecer uma leitura concreta 
da periodização do desenvolvimento do sistema do capital. Para esse 
autor, a política de produção é o que determina a intervenção do Estado 
na criação de políticas sociais e regulação social do trabalho, de acordo 
com as necessidades de produção de hegemonia de uma determinada 
conformação histórica do capital. Essa tese coincide com a compreen-
são de Gramsci (2001, p. 247) de que “A hegemonia nasce da fábrica 
e necessita apenas, para ser exercida, de uma quantidade mínima de 
intermediários profissionais da política e da ideologia”.

Por isso, em momentos de crise de capacidade de acumulação e 
de manutenção da hegemonia, o sistema do capital produz modifica-
ções no interior da política de produção, tais como as diversas formas 
de reestruturação produtiva, de inovação tecnológica na produção, de 
reengenharia organizacional etc. Tais modificações, por sua vez, exigem 
novas formas de regulação social do trabalho e da própria alteração do 
modo de vida da classe trabalhadora. Conforme observa Souza (2009), 
ao buscar recompor suas bases de acumulação e de hegemonia, o ca-
pital produz novas culturas de trabalho e da produção no sentido de 
recriar a conformação psicofísica do trabalhador e, ao mesmo tempo, 
reconfigura os mecanismos de mediação do conflito entre trabalho e 
capital, propondo mecanismos de amoldamento ético-político da classe 
trabalhadora. 

Cumprem um papel importante na política de produção os qua-
dros técnico-científicos envolvidos na produção de ideias, noções e re-
presentações, bem como em práticas, métodos e desenhos de gerencia-
mento e organização da produção. Embora não sejam desprezíveis os 
investimentos em tecnologia produtiva (mecânica, elétrica, eletrônica, 
microeletrônica, biogenética etc) ao longo do desenvolvimento do ca-
pital, o cerne dos processos denominados de racionalização e moderni-
zação do trabalho se constitui em um complexo diversificado e multi-
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forme de tecnologias de controle social do trabalho, com o objetivo de 
ampliar o domínio do capital sobre os trabalhadores e ampliar as formas 
de extração de valor.

Daí a necessidade permanente de revolucionar as forças produti-
vas, do investimento em tecno-ciência produtiva e organizacional (diria 
formativa/educativa, também) capaz de disciplinar, controlar e subme-
ter o trabalhador às necessidades do capital, “capturando” a subjetivi-
dade do trabalho (ALVES, 2000; 2005) ou a manipulando, conforme os 
registros de Heloani (2011).

Como o capital se impõe sobre o trabalho vivo, efetivando-se 
numa relação social de poder e dominação, a forma como esse processo 
se concretiza envolve não apenas uma dinâmica de coerção, mas tam-
bém de persuasão e, portanto, de consentimento; isto é, de gestação de 
um tipo de individualidade, constituída no interior da sociabilidade 
do metabolismo social do capital. As formas de produção do consen-
timento são realizadas em diversas esferas da vida social, notadamente 
no Estado e no processo de produção, como analisam Gramsci (2004) e 
Burawoy (1990).

Em estudo sobre a gestão e a organização do trabalho, desde o 
taylorismo-fordismo até as formas recentes de regulação da organização 
do trabalho, Heloani (2011, p. 13) observa que as históricas abordagens 
de racionalização do trabalho se manifestam como um “reordenamento 
da subjetividade no interior do processo produtivo”, ou seja, “um pro-
jeto de poder, ou manipulação da subjetividade da classe trabalhadora, 
pelo que denominamos ‘reprocessamento da percepção do espaço pro-
dutivo’”. Para isso, fora necessário ora fragmentar, ora tentar reatar o 
nexo psicofísico que compõe o trabalho (ALVES, 2005). 

Nesse sentido, a fábrica (e mesmo as demais organizações, como 
bancos, comércios, escolas, hospitais) se constitui como agência educa-
tiva cuja organização e gestão do processo de trabalho expressam mo-
dos intencionais de conformar hábitos, valores, habilidades e identida-
des, ou seja, uma pedagogia da fábrica (KUENZER, 2002) ou pedagogia 
fabril. 
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Como o capital se impõe sobre o trabalho vivo, efetivando-se 
numa relação social de poder e dominação, a forma como esse processo 
se concretiza envolve não apenas uma dinâmica de coerção, mas tam-
bém de persuasão e, portanto, de consentimento; isto é, de gestação de 
um tipo de individualidade, constituída no interior da sociabilidade do 
metabolismo social do capital.

A corporalidade humana é degradada em função da exploração 
do trabalho e dos mecanismos de extração de trabalho excedente. Ou 
seja, as condições de realização do trabalho sobre as determinações da 
sua forma abstrata, “com suas condições e exigências, rotiniza e amor-
tece o sentido da vida, deixando no corpo do trabalhador marcas de 
sofrimento que se manifestam em variadas doenças ocupacionais, po-
dendo, até mesmo, atentar contra sua saúde mental” (HELOANI, 2005, 
p. 20). Esse sempre foi um fator evidente da exploração da força viva de 
trabalho, na qual o trabalhador tomava uma consciência primária de 
sua espoliação dada a fadiga, esgotamento e mesmo morte no trabalho.

Até mesmo o avanço das forças produtivas, por meio do desen-
volvimento científico e tecnológico investido na produção, significou a 
maquinização (coisificação) da corporalidade humana nas condições da 
hegemonia do fordismo-taylorismo como momento predominante da 
forma de produção capitalista. Ainda, assim, os trabalhadores sentiam, 
pensavam e criticavam, teórica e socialmente, esse estado de coisas. 
Mas, de fato, enquanto a máquina-ferramenta roubava a corporalidade 
humana, a sociabilidade do capital lançava (e ainda lança) o trabalhador 
para o consumo alienado/alienante da corpolatria, do lazer, da porno-
grafia, do esporte como meio aparente e estranhado de reapropriação 
do corpo (CODO; SENE, 1985).   

Ao tomar como referência o Toyotismo como momento predo-
minante do complexo de reestruturação produtiva (ALVES, 2000), po-
de-se verificar que as mudanças dos padrões produtivos e as alterações 
nas formas de gestão do trabalho investem, sobretudo, na expropriação 
da dimensão intelectual do trabalho vivo, em virtude da aparente inte-
lectualização do trabalho operada pela incorporação da microeletrônica 
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e das tecnologias da informação e comunicação no processo produtivo, 
conforme apontam Antunes (2003) e Kuenzer (2002a). No entanto, isso 
parece não ter significado a secundarização da corporalidade humana 
no processo de produção. 

A corporalidade, já incorporada na máquina, passa a ser objeto 
de investimento formativo no chão da fábrica (o que era feito predomi-
nantemente na esfera do consumo, sob a vigência do fordismo-tayloris-
mo) possibilitando a aparente reapropriação do corpo (de si mesmo!?) 
durante o tempo de trabalho. Isso é feito por um conjunto de investi-
mento em ciência e ideologia articulado em atividades formativas (gi-
nástica laboral, ergonomia, exigência de aparência corporal na seleção 
do emprego etc) que se articulam na constituição de uma subjetividade 
subsumida e manipulada (ALVES, 2000; HELOANI, 2003). Seria a vi-
gência da formação do homem inteiro a serviço do capital, a omnilate-
ralidade às avessas?

 
Trabalho reestruturado, dilaceramento e manipulação da corporali-
dade dos trabalhadores

Tomando como referência a impostação gramsciana (GRAMSCI, 
2001) de que a hegemonia é produzida na produção, isto é, na fábrica, 
e se estende para as dimensões sociorreprodutivas como determina-
ções recíprocas, entende-se aqui que o processo de trabalho capitalis-
ta engendra um determinado processo educativo que procura efetivar 
o trabalhador como força de trabalho a serviço do capital. No interior 
da fábrica, os quadros técnico-científicos e educacionais (intelectuais 
orgânicos do capital) mobilizam as forças produtivas, o conhecimen-
to científico e os modelos organizacionais com o objetivo de efetivar 
a hegemonia, articulando coerção e consenso e materializando aquilo 
que Kuenzer (2002) categoriza como pedagogia da fábrica ou pedagogia 
do trabalho capitalista. Institui-se, no interior do aparelho produtivo, 
um processo pedagógico “[...] que se fundamenta na articulação entre 
política e produção e cujo objetivo é educar o homem capaz de ajustar-
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se à produção racionalizada, constituindo-se em uma das formas pelas 
quais a classe burguesa busca concretizar o seu projeto hegemônico” 
(KUENZER, 2002, p. 60).

Ao longo do desenvolvimento do modo de produção capitalista, 
desenvolveram-se, na vigência dos diferentes modos de regulação do 
trabalho e do processo de produção, as formas necessárias de educar as 
individualidades pessoais de classe (ALVES, 2012) para a composição 
da ordem produtiva e sociorreprodutiva do metabolismo social do ca-
pital. Pode-se observar essa processualidade nas análises desenvolvidas 
por Kuenzer (2002, p. 50) a respeito da pedagogia do trabalho capitalista 
no interior da fábrica taylorista-fordista: 

Em função de novo tipo de produção racionalizada surgiu a 
necessidade de elaborar um novo tipo de homem, capaz de 
ajustar-se aos novos métodos da produção, para o que eram 
insuficientes os mecanismos de coerção social. Por isto, ela 
deve ser combinada com a persuasão e como o consentimen-
to, o que se dá, entre outras coisas, pela remuneração mais 
alta da força de trabalho que lhe permita alcançar o nível de 
vida adequado aos novos modos de produção que exigem 
uma forma particular de dispêndio de energias musculares e 
nervosas. (KUENZER, 2002, p. 51)

 
O caráter educativo dos processos de organização e gestão do 

trabalho determina-se não apenas pelo desenvolvimento de habilidades 
técnicas e de conhecimentos que tornem o operário capaz de desempe-
nhar sua tarefa na produção, mas significa a conformação do homem 
inteiro ao processo de produção do capital, isto é, o processo de valori-
zação. 

Além do conhecimento do trabalho, todo o comportamento 
compatível com o processo produtivo industrial precisa ser 
ensinado: organização, disciplina, cuidados com a saúde fí-
sica e mental, utilização correta dos instrumentos de traba-



283DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A DEGRADAÇÃO DA PERSONALIDADE VIVA DOS 
TRABALHADORES: CORPORALIDADE, TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

lho e equipamentos de segurança e trabalho com qualidade. 
(KUENZER, 2002, p. 61)

A constatação de que as formas de organização e gestão do tra-
balho no interior do processo produtivo fabril engendra uma atividade 
educativa expressa a problemática de que as mudanças das formas de 
organização e controle do trabalho determinadas pelo sociometabolis-
mo do capital alteram também o conteúdo e a forma da educação que 
acontece no trabalho. Isso significa que cada novo complexo de rees-
truturação produtiva tende a significar mudanças na objetividade e na 
subjetividade do trabalho e, portanto, do homem que trabalha. 

Embora Kuenzer (2002) tenha identificado que as determinações 
do processo produtivo mediado pelas formas de organização e gestão 
inerentes ao modelo fordista-taylorista de acumulação (re)produza uma 
determinada pedagogia, processos formativos que têm gênese e se de-
senvolvem desde o chão da fábrica, as investigações sobre como as mu-
danças nos padrões de acumulação e nos modelos produtivos afetam a 
subjetividade do trabalhador geralmente reproduzem a separação ou a 
predominância de um dos polos da relação entre indivíduo e sociedade, 
objetividade e subjetividade, próprias da disciplinarização e especializa-
ção do conhecimento científico. 

No entanto, percebe-se, na literatura, que os recentes proces-
sos de mudança no mundo do trabalho alteram não apenas a ob-
jetividade dos processos de produção, as dinâmicas de emprego e 
desemprego e as relações salariais, mas também reverberam sobre a 
subjetividade do trabalhador, dados os mecanismos internos à lógica 
consensual, envolvente, participativa e manipulatória do toyotismo e 
de suas regras, valores e dispositivos organizacionais (ALVES, 2013; 
ANTUNES, 2002, 2003).

Nos estudos sobre a relação entre trabalho e educação é qua-
se inexistente a preocupação investigativa a respeito de que o caráter 
educativo do processo de produção desenvolve ações educacionais que 
buscam adaptar e disciplinar o corpo do operário à maquinaria produ-
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tiva, que se configura como o novo sujeito da produção8. Poderíamos 
dizer, acompanhando a provocação teórico-metodológica que Taborda 
de Oliveira (2003) faz sobre a negligência do tema da corporalidade nos 
tempos e espaços escolares, que a corporalidade é um termo ausente no 
mundo do trabalho. “Mais do que um termo ausente, parece-me que a 
corporalidade tem sido historicamente negada como a própria expe-
riência humana no mundo” (Ibidem, p.170) do trabalho.  

É importante observar, porém, que o distanciamento das inves-
tigações sobre a questão do corpo em relação àquelas sobre o mundo 
do trabalho não é uma predominância histórica na sociologia. Breton 
(2006) observa que as investigações que deram origem ao campo por ele 
denominado de sociologia do corpo teve como contributo central, entre 
outros, os estudos de Marx e Engels sobre os processos de exploração 
capitalista do trabalho humano e a degenerescência da classe trabalha-
dora, devido à chamada condição operária. Caracterizando essas pri-
meiras contribuições como uma “sociologia implícita do corpo”, Breton 
(2006, p. 16) afirma que, no decorrer do século XIX:

Numerosas são as pesquisas sociais que apontam a miséria 
física e moral das classes trabalhadoras, a insalubridade e a 
exiguidade das moradias, a vulnerabilidade às doenças, o re-
curso ao álcool, a prostituição frequentemente inevitável das 
mulheres, o aspecto miserável dos trabalhadores duramente 
explorados, a terrível condição das crianças obrigadas a tra-
balhar desde a mais tenra idade. [...] Em O Capital (1867), 
Marx faz uma análise clássica da condição corporal do ho-
mem no trabalho. Seus estudos têm objetivos mais urgentes 
que o de encontrar ferramentas suscetíveis de pensar o corpo 
de maneira metódica, no entanto, contém a primeira condi-
ção para a abordagem sociológica do corpo. Corpo que, de 
fato, não é pensado somente do ponto de vista biológico, mas 
como uma forma moldada pela interação social.

8  De acordo com Kuenzer (2002, p. 44): “A máquina passa a ser sujeito da produção, da qual o 
trabalhador passa a ser mero apêndice: transfere-se, portanto, para a máquina, a ‘virtuosidade’ 
que pertencia ao trabalhador”.
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Muito embora a questão da corporalidade viva do trabalho seja 
secundarizada ou considerada desimportante nos estudos sobre o mun-
do do trabalho, especialmente àqueles fundamentados nos pressupos-
tos teórico-metodológicos do marxismo, como observa Herold Júnior 
(2012), bem como para as formas de organização política da classe 
trabalhadora (sindicatos, partidos, movimentos sociais), as formas de 
ofensiva do capital na produção dela não se descuidam. 

Se a captura da subjetividade do trabalho pela lógica do capital 
se configura como elemento estratégico do novo tipo de ofensiva do 
capital na produção, – num contexto de crise estrutural do capital e, 
consequentemente, de reestruturação produtiva com base nos princí-
pios toyotistas de racionalização da produção – a corporalidade como 
elemento imanente da individualidade pessoal de classe se torna objeto 
de manipulação; “nesta nova implicação subjetiva, o corpo parece ser a 
última fronteira de subversão do capital” (ALVES, 2005, p. 420). 

Alguns exemplos da evidência que a corporalidade assume para 
os mecanismos toyotistas de captura da subjetividade do trabalho no 
cotidiano dos processos produtivos (não apenas na fábrica, mas tam-
bém em outros setores econômicos) são os investimentos científicos, 
ideológicos e educacionais da empresa, expressos em: análises ergonô-
micas e ergológicas do trabalho, para “adaptar” os desenhos produtivos 
ao corpo do trabalhador; as sessões de ginástica laboral que antecedem 
ou sucedem turnos de trabalho; realização, por parte da empresa, ou 
de setores diretamente ligados a ela (notadamente SESI e SESC), de 
atividades esportivas e de lazer; os workshops de “saúde do trabalha-
dor” promovidos pelos recursos humanos, centrados em pedagogias 
higienistas e de responsabilização individualizantes; a exigência de uma 
determinada aparência corporal como requisito a ser contabilizado na 
contratação de novos trabalhadores, entre outras.  

Essas estratégias de intervenção no interior do processo de tra-
balho são aqui consideradas como políticas de produção com vistas a 
produzir consentimento ativo, baseadas em tecnologias de gestão de re-
cursos humanos.
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Essas questões podem ser verificadas tanto no cotidiano das em-
presas como em pesquisas científicas vinculadas aos “campos de conhe-
cimento” da Educação Física, Atividade Física e Saúde, Administração, 
Psicologia, Ergonomia, Medicina do Trabalho e Engenharia da Produ-
ção (MULLER, 2008). 

Sob o discurso de modernização e humanização da empresa, 
instituem-se, no interior dos processos produtivos, durante as jornadas 
de trabalho, intervenções com o objetivo de desenvolver saúde ocupa-
cional. É preciso observar que tais ações contêm um conteúdo indivi-
dualizante, biologicista e moral. Ações como estas, sejam por meio do 
desenvolvimento de exercícios físicos no ambiente corporativo, ou pela 
inserção de tecnologias de gestão de recursos humanos, tais como ergo-
nomia e qualidade de vida no trabalho, descontextualizam os processos 
de trabalho do conjunto das relações sociais, econômicas, políticas e 
ideológicas do capitalismo flexível, mundializado e em crise. Elas res-
ponsabilizam os indivíduos (o chamado fator humano) pela sua saúde e 
manutenção da capacidade de trabalho e reproduzem a imagem de uma 
empresa “amiga” do trabalhador.

Não por acaso, as finalidades do desenvolvimento de análises 
ergonômicas do trabalho, de ferramentas de qualidade de vida no tra-
balho e de práticas de exercícios físicos e atividades de recreação no 
interior das organizações empresariais estão relacionadas à associação 
entre elevados níveis de produtividade e prevenção e redução de aci-
dentes e doenças no trabalho. São essas ideias e práticas desenvolvidas 
como políticas de produção caracterizadas como “o exercício da gestão 
da força de trabalho que tentam reduzir a força útil, produtiva e dócil” 
(ROSA, 1990, p. 33).

A questão a ser apresentada não é a eficácia ou funcionalidade 
dessas tecnologias de gestão, mas, sob a lógica do capital, é possível fazer 
coincidir maximização da produção e desenvolvimento pleno das capa-
cidades corporais e intelectuais dos trabalhadores? E mais: no contexto 
de um processo de precarização social do trabalho, que associa níveis 
elevados de desemprego, subcontratação, redução de direitos trabalhis-
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tas e sociais e um alto grau de intensificação dos processos de trabalho, 
as tecnologias de gestão de recursos humanos modernizantes, próprias 
da ideologia orgânica do toyotismo, teriam a finalidade de diminuir a 
penosidade e o sofrimento no trabalho e promover o desenvolvimento 
humano dos trabalhadores?

 Destaca-se que, ao assumir a questão da corporalidade como 
algo importante nos processos de reestruturação produtiva, o capital 
procura reproduzir a hegemonia no interior da fábrica no sentido de 
elevar a produtividade e os mecanismos de extração de mais-valia a ní-
veis insustentáveis do ponto de vista do trabalhador. Isso significa que 
a corporalidade se apresenta na produção de uma dupla forma: positi-
vamente, para o capital, como corporalidade integrada aos processos de 
elevação da produtividade; e, negativamente, para o trabalhador, como 
corpo desgastado, adoecido e destroçado. 

Os resultados dessa processualidade se expressam nos casos 
recorrentes de adoecimento laboral, com consequências drásticas 
sobre a organização da vida pessoal do trabalhador (ALVES, 2012). 
As promessas de um trabalho mais intelectualizado, a possibilida-
de de mais tempo livre e de redução do desgaste físico e mental do 
trabalhador envidada pela chamada Terceira Revolução Industrial e 
pelas formas hodiernas de organização do trabalho vêm sendo frus-
tradas, em função do limite estrutural inerente ao próprio modo de 
ser do metabolismo social do capital. O que caracteriza o mundo 
do trabalho nessas condições é sua hiperprecarização mediada pelas 
formas atípicas e flexibilizadas de empregos, pelo desemprego crôni-
co/estrutural e pela intensificação da exploração da força de trabalho 
(ANTUNES, 2002, 2003; ALVES, 2000). 

O aumento, bem como a diversificação, das formas de exploração 
do trabalho tem se constituído como parte do processo de destruição da 
força viva do trabalho significando não apenas a precarização do mun-
do do trabalho, mas, fundamentalmente, a “precarização do homem-
que-trabalha” (ALVES, 2009). 
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A intensificação do trabalho e o aumento da jornada, obser-
vados no período [desde a década de 1970 H.L.], repercutem 
nas condições de trabalho e na saúde dos trabalhadores: as 
LERs (lesões por esforços repetitivos), que tomaram pro-
porções epidêmicas nas últimas décadas, são exemplos em-
blemáticos dessa situação. A precarização do trabalho criou 
condições para o incremento da probabilidade de aciden-
tes causadores de incapacidade temporária, permanente ou 
morte de trabalhadores. Neste contexto cresceu também a in-
cidência, entre os trabalhadores, de doenças como a depres-
são, a síndrome do pânico, o estresse, a hipertensão arterial, 
as doenças cardiovasculares e o alcoolismo que apresentam 
comprovada relação com as precárias condições de trabalho. 
(NAVARRO, 2006, p. 56) 

A “precarização do homem-que-trabalha”, conforme se pode 
observar na passagem supracitada, caracteriza-se pela degradação da 
corporalidade do trabalhador. Pode-se objetar que essa degradação está 
presente desde as origens do sistema do capital, especialmente quando 
observamos as análises de Marx (2013, p. 261) a respeito da jornada 
de trabalho e da produção de mais-valor em O Capital. De fato, como 
observa o autor, o modo de produção capitalista significa “o horror civi-
lizado do sobretrabalho”.

Para Marx (2013, p. 284), “em seu impulso cego e desme-
dido, sua voracidade de lobisomem por mais-trabalho, o capital 
transgride não apenas os limites morais da jornada de trabalho, 
mas também seus limites puramente físicos. Ele usurpa o tempo 
para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção saudável 
do corpo”. Nesse sentido, é verdade que o metabolismo social do 
capital, por sua lógica imanente de acumulação e autoexpansão, 
não tem preocupação com a duração da vida da força de trabalho, 
mas apenas a extração do máximo de trabalho excedente. O traba-
lhador é apenas meio de produção, sua individualidade é apagada 
pela mediação do trabalho abstrato.
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A novidade presente no estágio atual de mundialização do ca-
pital e do modo de organização e gestão de trabalho toyotista é que a 
intensificação da exploração do trabalho está associada a mecanismos 
estruturais e ideológicos de captura da subjetividade do trabalho pelo 
capital, a tal ponto que, mesmo sendo degradado a condições desuma-
nas, o trabalhador tende a se sentir parceiro, colaborador ou associado 
de sua empresa. E um dos mecanismos de captura da subjetividade do 
trabalhador pela lógica do capital é a promessa (frustrada pela lógica do 
sociometabolismo do capital) da “compressão psicocorporal”, isto é, a 
unidade objetividade-subjetividade, trabalho intelectual-trabalho ma-
nual, corpo-mente, fragmentada pelo modelo de acumulação taylorista-
fordista (ALVES, 2005).

O modelo de organização da produção taylorista-fordista tem 
como princípio primordial a divisão entre trabalho manual e trabalho 
intelectual, materializado pela separação entre concepção e execução. 
As análises sobre a expropriação do saber e das habilidades do traba-
lhador – incorporados na máquina-ferramenta e na gerência científica 
– como elemento inerente ao modelo de racionalização da produção e 
do trabalho e de subsunção do trabalho ao capital, já foram longamen-
te realizadas (ver: BRAVERMAN, 1987; KUENZER, 2002; MORAES 
NETO, 1989). Mas, conforme observa Alves (2005), a separação entre 
corpo e mente no processo produtivo é um dos elementos de crise do 
modelo taylorista-fordista. 

O trabalhador caracteriza-se como apêndice da máquina produ-
tiva. Nesse sentido, esse modelo de produção também se caracteriza por 
desenvolver em seu grau máximo, no trabalhador, os comportamentos 
maquinais e automáticos, quebrar a velha conexão psicofísica do tra-
balho profissional qualificado, que exigia uma certa participação ativa 
da inteligência, da fantasia, da iniciativa do trabalhador, e reduzir as 
operações produtivas apenas ao aspecto físico maquinal. (GRAMSCI, 
2001, p. 266) 

A questão é que logo que se termina o processo de adaptação da 
execução de uma tarefa, quando se mecaniza o gesto físico, o trabalha-
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dor fica livre para pensar, limitando o controle objetivo e subjetivo da 
força de trabalho. 

O taylorismo-fordismo se constituiu como a busca de controle 
de todos os tempos e movimentos do trabalhador, buscando efetivar a 
transformação do homem em fator da produção. Entretanto, esse mo-
delo de regulação da produção e do trabalho se configurou como uma 
racionalização inconclusa, pois não conseguiu incorporar as variáveis 
psicológicas do comportamento operário (ALVES, 2005).

O contexto da crise estrutural do capital e da sua mundialização 
criou as condições de materialização do padrão de acumulação flexível, 
instaurando assim o sistema toyotista como momento predominante do 
novo complexo de reestruturação produtiva, nova ofensiva do capital na 
produção e valor universal da produção e reprodução do capital.

 Como nova ofensiva do capital na produção, o toyotismo sig-
nifica, para o sociometabolismo do capital, a busca pela efetivação 
de uma nova forma (mais complexa e completa) de subsunção real 
do trabalho vivo à sua lógica: “O que surge é um ‘estranhamento 
pós-fordista’ sob o toyotismo, que possui uma densidade manipu-
latória maior que em outros períodos do capitalismo monopolista.” 
(ALVES, 2005, p. 416)

Com a constituição do toyotismo como ofensiva do capital na 
produção, tem-se a captura da subjetividade do trabalho vivo como 
seu nexo essencial. Isso significa, nos termos da análise de Alves 
(2005), a composição de um novo tráfico entre corpo e mente não 
caracterizada pela rígida divisão do padrão de acumulação fordista-
taylorista, mas sim uma nova relação psicocorporal demarcada pela 
flexibilidade toyotista. O problema é que essa mudança é caracteri-
zada por esse autor como uma promessa frustrada de compressão 
psicocorporal, porque preserva um componente essencial das socie-
dades do capital no que diz respeito à dimensão corporal do homem 
que trabalha: a formação no processo produtivo de um corpo útil, 
produtivo e submisso.



291DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A DEGRADAÇÃO DA PERSONALIDADE VIVA DOS 
TRABALHADORES: CORPORALIDADE, TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

Considerações Finais

Conforme pudemos observar, as diferentes formas de organiza-
ção do processo de trabalho e da produção desenvolvidas no âmbito da 
sociedade capitalista se constituíram não apenas em bases tecnológicas 
responsáveis pelo aumento de produtividade, mas, também, em com-
plexas concepções e práticas educativas com a finalidade de educar os 
trabalhadores na e para a produção. E são, sobretudo, as concepções e 
métodos de gestão do trabalho, as chamadas tecnologias de gestão, que 
cumprem esse papel educativo no interior das relações na produção. 

Se, de fato, pode-se verificar nos diferentes locais de trabalho mo-
dernizados uma maior exigência de escolarização e qualificação pro-
fissional para os trabalhadores, o aspecto educativo que sobressai no 
tempo-espaço do trabalho não é o conteúdo cognitivo ou a habilidade 
específica para uma determinada tarefa ou um complexo de tarefas (no 
caso da polivalência), mas sim as formas de comportamento, afetos e 
gestos envolvidos com as metas e a própria existência da empresa. Por-
tanto, predomina-se a educação para o consentimento, um processo de 
transformismo da subjetividade de classe dos trabalhadores.

No entanto, tal processo não reflete apenas na assim chamada 
subjetividade operária (ou dos trabalhadores e trabalhadoras), como 
tem apontado uma parte significativa da literatura sobre as mudanças 
no mundo do trabalho. É a própria individualidade social do trabalha-
dor que é decomposta e recomposta de modo a se adequar à produção 
capitalista num quadro mais geral de crise estrutural do capital. Para 
isso, os mecanismos de envolvimento do trabalhador com o capital não 
corresponde apenas a um novo conteúdo psíquico de caráter ideológico, 
mas uma intervenção (de)formativa sobre sua corporalidade, isto é, sua 
personalidade viva. 

Nesse sentido, destacamos que algumas das tecnologias geren-
ciais que atuam sobre a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores 
são elementos-componentes dos chamados modelos flexíveis de pro-
dução e possuem um caráter contratendencial em relação aos conflitos 
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gerados em torno da evidente destruição da força viva de trabalho. Os 
níveis crescentes de acidentes, morte e adoecimento laborais, conforme 
as estatísticas apontadas na primeira parte deste texto, fazem recrudes-
cer estratégias coletivas e individuais de resistência entre os trabalha-
dores. Diante disto, o capital responde com tecnologias de gestão busca 
educar para o consentimento sob o discurso de “empresa humanizada”. 

Embora sustentadas por um discurso pretensamente científico, 
técnicas de gestão da força de trabalho tais como a ginástica laboral, 
ergonomia e as ferramentas de qualidade de vida no trabalho, visam 
adequar os trabalhadores moral e fisicamente à produção flexível por 
meio da intervenção educativa sobre sua corporalidade. Portanto, não 
apenas a subjetividade é “capturada”, mas a personalidade viva dos tra-
balhadores se constitui em objeto de disputa no interior da produção.

Referências 

ALVES, Giovanni. Dimensões da precarização do trabalho: ensaios de sociolo-
gia do trabalho. Bauru: Canal6, 2013.

______. Juventude e nova precariedade salarial no Brasil: elementos da condi-
ção de proletariedade no século XXI. In: ALVES, G.; ESTANQUE, E. (Orgs.). 
Trabalho, juventude e precariedade: Brasil e Portugal. Bauru: Canal6, 2012. p. 
11-32.

______. A condição de proletariedade: a precariedade do trabalho no capitalis-
mo global. Londrina: Práxis. Bauru: Canal6, 2009.

______. Trabalho, corpo e subjetividade: toyotismo e as formas de precarieda-
de no capitalismo global. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 3 n. 2, 
p. 409-428, 2005.

______. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e 
crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2000. 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? ensaio sobre a metamorfose e a cen-
tralidade do mundo do trabalho. 9. ed. São Paulo: Cortez; Edunicamp: Cam-
pinas, 2003.



293DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A DEGRADAÇÃO DA PERSONALIDADE VIVA DOS 
TRABALHADORES: CORPORALIDADE, TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

______. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do tra-
balho. 5. ed. São Paulo: Boitempo, 2002.

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do tra-
balho no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1987.

BRETON, David Le. Sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2006.

BURAWOY, Michael. A transformação dos regimes fabris no capitalismo 
avançado. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 13, 1990. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_13/rbcs13_02.htm>. 
Acesso em: 8 dez. 2013.

CODO, Wanderley;SENNE, Wilson. O que é corpolatria? 2. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. 

FERNANDES, Sarah; NUZZI, Vitor. Onde a modernização não chega. A pres-
são no trabalho ainda fere e estressa. Rede Brasil Atual. Revista do Brasil, s.l., 
15 dez. 2013. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/90/
onde-a-modernizacao-nao-chega-5521.html>. Acesso em: 13 dez. 2014.

GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. Vol. 4. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001.  

HELOANI, Roberto. Organização do trabalho e administração: uma visão 
multidisciplinar. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

______. Corpo e trabalho: instrumento ou destino?. Psicol. hosp. (São Pau-
lo), São Paulo,  v. 3,  n. 2, ago.  2005 .   

______. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da mani-
pulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003.

HEROLD JUNIOR, Carlos. Corpo no trabalho e corpo pelo trabalho: perspec-
tivas no estudo da corporalidade e da educação no capitalismo contemporâneo. 
Trabalho, educação e saúde, Rio de Janeiro,  v. 10,  n. 1, jun.  2012. 

KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a 
educação do trabalhador. 6. ed. São Paulo: Editora Corte/Autores associados, 
2002.

______. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade 
estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: LOM-



294 Hugo Leonardo Fonseca da Silva

BARDI, José Claudinei.; SAVIANI, Dermeval; SANFELICE, José Luís. (Orgs.) 
Capitalismo, trabalho e educação. Campinas: Autores Associados, 2002a. p. 77-
96

LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: Boitempo, 
2013.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. Trad. Rubens 
Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

______.  Contribuição à crítica da economia política. 3. ed. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2003.

______. O Capital: crítica da economia política. Vol. 1, Livro 1. Trad. Regis 
Barbosa e Flávio Kothe. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.

______. Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: 
Boitempo, 2004.

MORAES NETO, Benedito Rodrigues. Marx, Taylor e Ford: as forças produti-
vas em discussão. São Paulo: Brasiliense, 1989.

MULLER, Hermmann Vinicius. O. Trabalho e educação física: a ginástica la-
boral na forma social do capital. 2008. 161 f. Dissertação (Mestrado em Edu-
cação) – Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Floria-
nópolis, 2008. 

NAVARRO, Vera Lúcia. Trabalho, saúde e tempo livre sob os domínios do capi-
tal. In: PADILHA, Valquíria (org.). Dialética do lazer. São Paulo: Cortez, 2006.

NUZZI, Vitor. Doença profissional mata 2 milhões de pessoas por ano em todo 
o mundo. Rede Brasil Atual, s.l., 23 abr. 2013. Disponível em: < http://www.re-
debrasilatual.com.br/trabalho/2013/04/doenca-profissional-mata-2-milhoes-
de-pessoas-por-ano-em-todo-o-mundo> Acesso em: 13 dez. 2014.

RESENDE, Anita Cristina Azevedo. Para a crítica da subjetividade reificada. 
Goiânia: Editora UFG, 2009.

ROSA, Maria Inês. Condições de trabalho e penalização do corpo.  Psi-
cologia: ciência e profissão,  Brasília,  v. 10,  n. 1,  p. 33-35,     1990.    Dis-
ponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1414-98931990000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  5 jun.  2015.  



295DIALÉTICA ENTRE A FORMAÇÃO E A DEGRADAÇÃO DA PERSONALIDADE VIVA DOS 
TRABALHADORES: CORPORALIDADE, TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: consequências pessoais do traba-
lho no novo capitalismo. Trad. Marcos Santarrita. 11ª ed. Rio de Janeiro: Re-
cord, 2006.

SOUZA, José dos Santos. O sindicalismo brasileiro e a qualificação do traba-
lhador. Londrina: Práxis; Bauru: Canal6, 2009.

TABORDA DE OLIVEIRA, Marcus Aurélio. Práticas pedagógicas da 
Educação Física nos tempos e espaços escolares: a corporalidade como 
tempo ausente? In: BRACHT, Valter. & CRISORIO, Ricardo. A Educa-
ção Física no Brasil e na Argentina: identidade, desafios e perspectivas. 
São Paulo: Autores Associados; Rio de Janeiro: PROSUL, 2003. p. 155- 
177.






