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RESUMO 
 
A divisão de sociedade em classes baseia-se na manutenção 
da ordem pela classe dominante e na necessidade de negação 
do sistema econômico vigente pela classe dominada. A 
discussão principal, no plano ideológico, reside na decisão 
entre a continuidade ou a ruptura da ordem estabelecida. Ao 
partir desse pressuposto, este artigo demonstra a importância 
da educação como complexo ideológico que pode contribuir 
para formação da classe proletária com o fim de superar a 
ordem social vigente; logo, como um instrumento indispensável 
para elevação da subjetividade da classe trabalhadora, a fim de 
superar as relações aviltantes encontradas na ordem social 
capitalista. 
 
Palavras-chave: Ideologia. Educação. Capital. Emancipação 
humana. 
 
ABSTRACT 
 
The classes in society division are based on the maintenance of 
order by the ruling class and the need for denial of the current 
economic system dominated by the class. The main discussion, 
ideologically, is the decision between continuity and rupture of 
the established order. By this assumption, this article 
demonstrates the importance of education as an ideological 
complex that can contribute to formation of the working class, 
aiming to overcome the social order; therefore, becomes an 
indispensable tool for raising the subjectivity of the working 
class in order to overcome the degrading relationships found in 
the capitalist social order. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para a classe dominante, a importância da ideologia concentra-se na 

possibilidade de adequação da consciência dos indivíduos dominados à passividade e à 

aceitação das estruturas sociais que lhe são impostas, que depende da forma como os 

trabalhadores irão assimilar as ideias, os valores e os comportamentos que são 

disseminados pela lógica dominante do capital. 

Já o papel da ideologia antagônica à dominante é negar radicalmente, através 

de “[...] mediações potencialmente libertadoras e que tenham a capacidade de transcender 

essa ordem, mediações que [...] permaneceriam adormecidas e dominadas pelo poder do 

isolamento da imediaticidade, gerenciada e manipulada pela ideologia dominante” 

(MÉSZÁROS, 2004, p. 239). Para tanto, a ideologia proletária assume uma subjetividade 

contraposta à ordem estabelecida, que não tem por objetivo conduzir alguma classe ao 

lugar de outra, mas sim destituir toda forma de poder sobre outro indivíduo, grupo ou classe 

social.   

Para responder o papel da educação emancipadora na atualidade 

contemporânea, este artigo foi dividido em duas seções. Tanto na primeira quanto na 

segunda seção são discutidos os limites e possibilidades da educação institucionalizada e a 

importância de desenvolvimento de uma contraconsciência nas classes subalternizadas 

contra o capital, a fim de se chegar a uma sociedade emancipada. O complexo da educação 

no ordenamento capitalista enfrenta o desafio de quebrar a lógica dominante e instituir 

condições para elevar a ideologia proletária rumo a uma revolução política com alma social.  

 

2 IDEOLOGIA, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA DE CLASSE 

 

Marx, em sua terceira tese sobre Feuerbach, afirma que “o próprio educador tem 

de ser educado”, explicitando assim a valorização do caráter subjetivo da educação com o 

propósito da superação da ordem capitalista, pois, para ele, os homens não são 

simplesmente subprodutos das circunstâncias materiais (MARX; ENGELS, 2007). Marx, 

nesta crítica a Feuerbach, expõe a necessidade de se ir além, tanto da perspectiva teórica 

material-mecanicista, como do idealismo herdeiro do pensamento hegeliano.  

Para o filósofo alemão, não se pode sequer supor alguma mudança na 

subjetividade dos indivíduos sem uma realidade material e um momento histórico que deem 

suporte para que tal evento ocorra. No entanto, também não se pode pensar nalgum tipo de 

transformação da sociedade sem a intervenção subjetiva dos homens. Portanto, se não 



 

 

                  

existissem as condições já citadas, a sociedade humana seria regida por ocorrências 

aleatórias ou pela interferência de alguma entidade transcendental. De acordo com o 

pensamento de Marx, as categorias da subjetividade e da objetividade agem uma sobre a 

outra em absoluta reciprocidade, encontrando-se nesta última o momento fundante do ser 

social e de todos os complexos sociais do mundo dos homens. Isso explica a relação do que 

é fundante e do que é fundado, na perspectiva do materialismo histórico e dialético, 

distinguindo-se da teoria dialética desenvolvida pelo sistema filosófico hegeliano. 

Dessa maneira, não basta que as condições objetivas estejam postas 

adequadamente para qualquer tipo de transformação social, se não houver um impulso 

subjetivo que desencadeie o processo de mudança, ruptura e até de continuidade. Contudo, 

a alienação produzida e reproduzida numa sociedade do tipo capitalista impede, por vezes, 

que haja capacidades subjetivas qualitativas para a superação da ordem vigente, ainda que 

não elimine as possibilidades que surgem do terreno de conflitos entre as classes 

ontologicamente antagônicas, pois a própria tarefa histórica, diante das decisões 

alternativas dos indivíduos, pode conduzir ao rompimento com a ordem econômica 

estabelecida. 

O que se está querendo dizer é que, dadas as condições objetivas para a 

transformação da realidade, cabe à consciência, ideologicamente orientada e definida sob a 

perspectiva do trabalho, uma significante responsabilidade no desencadear do processo de 

transformação social, que nunca poderá iniciar-se de modo espontâneo.  

De modo que a ação dos homens é medida por sua capacidade teleológica em 

todos os processos históricos, de acordo com as necessidades práticas com que são 

confrontados no seu cotidiano, ainda que essas necessidades estejam localizadas em 

condições das mais alienantes possíveis, o que não retira as possibilidades históricas dos 

homens, haja vista que a consciência não deve ser entendida como um mero epifenômeno 

do desenvolvimento econômico (MÉSZÁROS, 2008).  

Entende-se que, mesmo a partir da premissa de que o educador deve ser 

educado, se não houver uma consciência desenvolvida que intervenha numa transformação 

radical das estruturas que fundam e nutrem a ordem econômica capitalista, não será por 

ajustes naturais ou pelo simples desejo de mudança que a história tomará outros rumos. A 

educação, em sentido stricto ou lato, cumpre uma função ambivalente fundamental na 

sociedade contemporânea, tanto na formação doutrinária burguesa como na formação de 

uma consciência que leve à superação da ordem estabelecida.  

O que está bem claro é que a educação institucional no interior do capital 

reproduz sempre os interesses ideológicos da sociedade burguesa, o que não inviabiliza a 

existência de atividades que se contraponham às ideias dominantes, já que a própria 



 

 

                  

dinâmica social do capitalismo proporciona as condições que geram essas possibilidades. 

Para isso, devem existir educadores envolvidos com as classes subalternas e com o 

compromisso ético-ontológico de superação da sociedade de classes. Assim, tornam-se 

necessários educadores educados que proponham uma ação pedagógica emancipada. 

Nesse sentido, segundo Tonet: 

 

Propor, hoje, uma “educação emancipadora” não pode passar da simples projeção 
de um desejo, de um discurso humanista abstrato. O que é possível fazer, hoje, a 
nosso ver, são atividades educativas que apontem no sentido da emancipação 
(além, obviamente, da disputa com o capital no terreno dos políticas educacionais 
[...] É melhor fazer pouco na direção certa, do que muito na direção errada [...] Sua 
realização, porém, depende do que anda na cabeça das pessoas. Pois é lá que 
estão as ideias, os conhecimentos, os valores, as convicções que permitem fazer 
escolhas. (TONET, 2007, p. 35). 

 

Para Tonet, uma educação institucional emancipadora nos limites do capital não 

encontra um solo firme em que se ampare, uma vez que as escolas sob a égide deste 

sistema econômico não esperam formar indivíduos que se voltem contra o seu próprio modo 

de produção. Entretanto, as próprias contradições sistêmicas possibilitam as atividades que 

o pensador identifica como emancipadoras, entendendo que tais atividades podem conduzir 

os educandos na direção de uma sociedade emancipada. A objetivação desse intento pelos 

educadores depende muito de uma ideologia elevada que impulsione o desenvolvimento 

social e as forças produtivas no sentido de subverter a ordem capitalista.  

Constata-se, portanto, “[...] que o papel da consciência torna-se cada vez maior 

com o desenvolvimento das forças produtivas humanas” (MÉSZÁROS, 2008, p. 58), 

provando assim que a consciência não está completamente subsumida à esfera econômica, 

já que é dotada de uma autonomia relativa (MÉSZÁROS, 2008) − “a consciência pode ser 

colocada a serviço da vida alienada, da mesma forma que pode visualizar a suplantação da 

alienação” (Ibidem, p. 58). Mészáros ainda afirma que 

 

[...] Marx, ao contrário, define, por um lado, as condições objetivas de uma ruptura 
em termos da determinação recíproca do ser social e da consciência social. [...] Por 
outro lado, Marx enfatiza a necessidade de uma ruptura na cadeia das 
determinações econômicas; uma ruptura sem a qual ele não poderia definir a 
característica crucial do proletariado como “autoextinção”, nem a sua consciência de 
classe como percepção da tarefa histórica de extinção de todas as limitações de 
classe – as limitações da sociedade de classe – no processo de extinção de si 
mesma como classe. (Ibidem, p. 58-59, grifo do autor).  

    

Sendo assim, não é suficiente desenvolver uma consciência de classe se não 

romper com as determinações econômicas que originam as classes sociais ontologicamente 

antagônicas. O desenvolvimento de uma consciência revolucionária apenas tem sentido se 

as ações empreendidas estiverem conectadas à realidade objetiva de um determinado 



 

 

                  

momento histórico. É imprescindível que qualquer levante contra a ordem estabelecida 

esteja ciente da direção a ser tomada. Porém, a maioria dos educadores que se aventuram 

a problematizar a educação escolar sem antes se apropriar do mundo objetivo e da 

realidade que funda todos os fenômenos sociais, sempre se depara com um beco sem 

saída.  

Diante da complexidade das determinações econômicas encontradas no 

capitalismo e da reação imprecisa que cada indivíduo singular manifesta nas relações 

sociais, sobretudo nos processos que remetem a algum tipo de instrução, o que de fato se 

deve ter em mente é que o capital pretende, com suas instituições de ensino, envolver os 

educandos em seus valores, convicções, ideias etc. o máximo que for possível.  

A tarefa a ser cumprida pelos educadores comprometidos com a verdadeira 

emancipação humana está em transmitir os mais elevados conhecimentos, só que 

diferentemente de uma pedagogia estritamente burguesa, está claro que os valores a serem 

perseguidos apenas podem ser conquistados fora da sociedade capitalista, pois conceitos 

como igualdade e liberdade ultrapassam os aspectos formais do Estado de Direito. A 

educação consiste num instrumento ideológico importante no que diz respeito à formação de 

indivíduos “[...] comprometidos – teórica e praticamente – com a construção de uma forma 

de sociabilidade [...] – o comunismo – em que aquela formação integral possa efetivamente 

ser realizada” (TONET, 2007, p. 82).  

Como, forçosamente, as ideias dominantes representam, em cada época, o 

poder material dominante (MARX; ENGELS, 2007), de maneira geral, a consciência 

produzida nas escolas nunca irá de encontro a essa lógica. A educação institucional requer 

uma demanda de indivíduos qualificados a agir, pensar e a se comportar sob os rigores 

subjetivos exigidos pela ordem dominante. Logo, a consciência proletária desvirtua-se, 

confunde-se e se perde das reais finalidades históricas, e de pouco valem as condições 

objetivas se não houver uma consciência da necessidade da superação. Segundo 

Mészáros: 

 

[...] as próprias condições objetivas não podem atingir sua maturidade total sem o 
desenvolvimento da autoconsciência como consciência da necessidade de 
desalienação. Assim, o fator “subjetivo” adquire uma importância crucial como pré-
condição necessária de sucesso nesse estágio altamente avançado do 

desenvolvimento humano, quando a questão em pauta é a extinção – a autoextinção 
– das condições de desumanização. (MÉSZÁROS, 2008, p. 64, grifo do autor). 

 

Isso não significa que os elementos subjetivo-ideológicos sejam superiores se 

comparados aos aspectos objetivos, mas, seguramente, sem uma consciência de classe de 

todos os proletários ou de alguns proletários, as condições materiais por si mesmas não são 

suficientes para legar à humanidade uma ordem social superior à existente.  



 

 

                  

As crises do capital, como resultado contraditório do desenvolvimento cada vez 

mais ampliado das forças produtivas, não possuem em si mesmas as condições para elevar 

a consciência individual ou a de uma classe inteira; de forma contrária, como se tem 

percebido nas últimas décadas, há um rechaço do nível de consciência, devido às 

estratégias capitalistas para a manutenção orgânica de sua estrutura socioeconômica, seja 

no próprio ambiente produtivo, seja na superestrutura responsável por adequar, formar e 

doutrinar os indivíduos nos paradigmas da produção capitalista. Esperar que esse 

desenvolvimento de consciência de classe se dê espontaneamente é algo pouco provável. 

Numa análise das condições alienantes no capital, Mészáros anota: 

 

Vivemos sob condições de uma desumanizante alienação e de uma subversão 
fetichista do real estado de coisas dentro da consciência (muitas vezes também 
caracterizada como “reificação”) porque o capital não pode exercer suas funções 
sociais metabólicas de ampla reprodução de nenhum outro modo. Mudar essas 
condições exige uma intervenção consciente em todos os domínios e em todos os 
níveis da nossa existência individual e social. (MÉSZÁROS, 2005, p. 59). 

 

Percebe-se que, para Mészáros, a educação formal consiste num importante 

elemento para a intervenção na consciência dos educandos que serão futuros 

trabalhadores. Ainda, num campo bem limitado, pode-se desenvolver uma consciência de 

classe quando existem educadores comprometidos com tal fim. Em contraposição à 

ideologia capitalista, as atividades derivadas de uma educação emancipadora buscam 

alcançar o reino da liberdade numa sociedade de verdadeira igualdade substantiva, não 

formal. O que se pretende, mesmo no interior do capitalismo, é criar nas instituições de 

ensino as condições subjetivas para uma transformação social: “Portanto, desde o início o 

papel da educação é de importância vital para romper com a internalização predominante 

nas escolhas políticas circunscritas à „legitimação constitucional democrata‟ do Estado 

capitalista, que defende seus próprios interesses [...]” (Ibidem, p. 61). 

Portanto, a educação como instrumento ideológico deve sempre ter em mente os 

conflitos constituídos no contraditório desenvolvimento econômico do capital. A luta, apesar 

de também se manifestar no campo das ideologias, é objetivada no mundo real, cujas 

classes sociais se encontram em lados absolutamente opostos, cada qual defendendo seus 

interesses de classe. Não basta eliminar a classe que detém o poder dominante, sendo os 

capitalistas apenas a expressão personificada do capital e não os controladores do sistema 

em sua totalidade. Mészáros analisa as posições encontradas pelo proletariado e pela 

burguesia da seguinte maneira: 

 

[...] a burguesia não pode se transformar de classe em si em classe em si e para si, 
uma vez que seu modo de existência como classe em si privilegiada pressupõe 



 

 

                  

necessariamente a preservação da subordinação estrutural do proletariado à 
burguesia, dentro da ordem social vigente. Da mesma forma, o proletariado é uma 
classe em si e para si apenas na medida em que é objetivamente capaz de 
estabelecer uma alternativa histórica viável à sua própria subordinação estrutural, 
bem como à necessidade de subordinar qualquer classe a qualquer outra. (Ibidem, 
p. 79, grifo do autor).   

 

Isso significa que a burguesia como classe em si tem como princípio apenas o 

auto interesse e a necessidade de manter seus privilégios e, consequentemente, a 

sociedade de classes, de modo que para existir necessita que as estruturas do capital 

continuem reproduzindo todas as relações sociais e a ideologia dominante, ainda quando 

essa ideologia traz discursos supostamente não ideológicos. A classe trabalhadora, como 

classe universal, em si e para si, jamais poderá se opor apenas à burguesia, pois é forçada 

a lutar com sua própria condição de classe (MÉSZÁROS, 2008). Sobre a perspectiva de a 

classe trabalhadora romper com a subordinação imposta pelo capital, Mészáros 

compreende que 

 

[...] o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 
apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como 
para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de 
uma ordem social metabólica radicalmente diferente. É isso que se deve dizer com a 
concebida “sociedade de produtores livremente associados”. Portanto, não é 
surpreendente que na concepção marxista a efetiva transcendência da 
autoalienação do trabalho seja caracterizada como uma tarefa inevitavelmente 
educacional. (MÉSZÁROS, 2005, p. 65, grifo do autor). 

 

Fica claro que para Mészáros as transformações sociais não dependem com 

exclusividade das ideias e das boas intenções que um indivíduo possui numa determinada 

sociedade. As transformações só podem tomar corpo a partir de mudanças estruturais de 

uma sociedade, de outra forma, não passam de pura ilusão. “Uma „possibilidade objetiva‟ 

que não é formulada em termos de uma necessidade histórica real não é nem objetiva nem 

possível”, ensina Mészáros (Ibidem, p. 85).  

Para que uma posição seja tomada com o intuito de projetar uma sociedade 

efetivamente emancipada, é necessária uma atitude conscienciosa dos homens, tendo em 

vista que o desenvolvimento das forças produtivas não pode, por si só, superar as 

desigualdades sociais. Nunca é demais lembrar Marx: “A arma da crítica não pode, é claro, 

substituir a crítica da arma, o poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas 

a teoria também se torna força material quando se apodera das massas” (MARX, 2010, p. 

151), isto é, não se pode fazer uma transformação da realidade a partir de críticas ou 

simplesmente de uma ideologia avançada, quando não se transforma esta crítica e esta 

ideologia em ações concretas contra o poder dominante.  



 

 

                  

Por isso a educação cumpre, dentro de rigorosos limites, uma função singular 

para a conscientização dos trabalhadores na busca de uma sociedade emancipada; por 

outro lado, obriga-se a seguir, em sua forma institucional, os paradigmas produtivos e 

ideológicos do capitalismo. Isso não exclui de nenhuma maneira as possibilidades de 

desenvolver nos filhos dos trabalhadores um intelecto revolucionário, onde os educadores 

comprometidos com a transformação social devem instigar a constituição e manutenção de 

movimentos sociais que possam interferir objetivamente na ordem socioeconômica 

estabelecida.  

Compete agora aos educadores comprometerem-se com a transformação do 

mundo que origina esta realidade; de outro modo, não há como elevar as condições 

humanas se não for através de uma ação radical que extinga definitivamente a sociedade de 

classes. Ainda assim, compreende-se a fundamental importância que a educação tem para 

o desenvolvimento da consciência socialista, já que ela permeia todas as relações do 

homem, desde o aparecimento do ser social até os dias atuais. Este será o tema da próxima 

seção. 

 

3 A CONTRACONSCIÊNCIA SOCIALISTA NA EDUCAÇÃO: UM DESAFIO HISTÓRICO 
PARA A CONTEMPORANEIDADE 
 

A partir do exposto, percebe-se que a educação é fundamental à formação 

intelectual-ideológica, quando conduzida de forma apropriada aos interesses universais dos 

trabalhadores, com o fim preciso da superação radical da ordem capitalista. Entretanto, o 

que pode ser visto no atual momento histórico é a constituição de uma educação atrelada à 

continuidade do sistema econômico, como se não houvesse uma proposta de sociedade 

que perseguisse condições humanas superiores à existente. Não resta dúvida que a 

educação possui todas as condições possíveis de elevar a consciência dos indivíduos, não 

se limitando apenas a um momento na vida dos educandos, mas buscando efetivar uma 

subjetividade para além da perspectiva do capital. Tonet considera que: 

 

[...] veremos que uma proposta de educação emancipadora só poderá ser 
explicitada em seus elementos gerais, mas nunca levada à prática como um 
conjunto sistematizado. A disputa certamente pode e deve ser efetuada, mas não se 
pode ter a ilusão de que é possível estruturar uma educação emancipadora como 
um conjunto sistematizado e largamente praticável, em oposição a uma educação 
conservadora. (TONET, 2007, p. 66). 

 

Para Tonet, a proposta de uma educação que se contraponha à ordem 

econômica vigente pode e deve ser estabelecida, reconhecendo-se os limites desta posição, 

que nunca se efetiva de maneira formal pelos sistemas de ensino ofertados pelo Estado 



 

 

                  

capitalista. Qualquer esforço neste sentido não passa de ilusão ou de desconhecimento da 

realidade em que se fundam as relações sociais postas pelo capital. Pois, de acordo com os 

pressupostos teóricos de Marx e Engels (2007), não se parte daquilo que se pensa, imagina 

ou representa, mas da realidade objetiva; assim, os empreendimentos forçosamente 

idealizados que propõem uma educação emancipadora, no sentido estrito do termo, no 

interior do capitalismo, não passam de puro devaneio ou de uma proposta reduzida às 

dimensões da política (neo)liberal, tendo no sofisma ideológico da cidadania um quesito 

necessário que garante a igualdade e a liberdade dos homens, sob a égide do Estado de 

direito. Ainda segundo Tonet (2005, p. 81), “A teoria liberal da cidadania tem como ponto de 

partida o pressuposto de que todos os homens são iguais e livres por natureza. As 

desigualdades sociais que hoje presenciamos seriam o resultado do próprio desdobramento 

da igualdade e da liberdade naturais”. 

Portanto, não se deve perder de vista que a educação, na ordem hegemônica da 

atualidade, é constituída para servir à produção e à reprodução social da classe dominante, 

de modo que a educação com uma proposta emancipadora tem de percorrer o interior 

desses processos, aproveitando-se das próprias contradições da sociedade capitalista. 

Sobre as soluções parcializadas comumente defendidas por educadores idealistas ou por 

aqueles assumidamente defensores do capital, Mészáros assim se posiciona: 

 

A utopia é inerente a todas as tentativas que oferecem remédios meramente parciais 
para problemas globais – de acordo com as limitações sócio-históricas do horizonte 
burguês –, encurtando a distância entre a parcialidade das medidas ad hoc 
defendidas e os resultados gerais, antecipando arbitrariamente um resultado ao seu 
próprio gosto. É precisamente isso que caracteriza os esforços ideológicos da 
“engenharia social”. (MÉSZÁROS, 2006, p. 270, grifo do autor). 

 

Soluções de ordem estrutural requerem uma intervenção direta nas estruturas do 

sistema econômico, e isso só é possível com uma transformação radical no modo de 

produção, cuja interferência não pode tomar corpo a partir de soluções setorizadas, 

atribuindo à educação, ao direito ou à política, mudanças que nada mais fazem do que dar 

continuidade ao projeto burguês.  

Assim, o verdadeiro sentido educativo vê-se frustrado ante a finalidade de 

desenvolver nos indivíduos as condições para a existência numa sociedade superior ao 

capital, pois, no atual modo de produção, as diretrizes curriculares submetem-se às 

transformações no setor produtivo e ao sentimento de pertencer a uma democracia que 

ratifica o poder das classes superiores.  

O desafio histórico que se impõe está no desenvolvimento de uma concepção de 

educação completamente distinta dos ideais apregoados pela lógica capitalista, uma vez 

que, por mais qualidade que pareça possuir, sempre estará situada nos limites do capital, 



 

 

                  

indo do nada para lugar nenhum. Assim, exige-se uma transformação significativa na 

estrutura do sistema, e não apenas mudanças num isolado complexo social. István 

Mészáros (2008) sustenta a defesa de uma educação socialista que coloque em questão 

todas as possibilidades de ruptura com o capital, o que não implica dizer que não deve 

existir uma ação imediata na luta contra o regime dominante, valendo-se de uma atividade 

emancipadora de contraconsciência, necessária para o desvelamento e para a 

desnaturalização da ideologia defendida pelo modo de produção capitalista: 

 

[...] a moralidade da educação socialista se preocupa com a mudança social de 
longo alcance racionalmente concebida e recomendada. Seus preceitos se articulam 
com base na avaliação concreta das tarefas escolhidas e da parte exigida pelos 
indivíduos em sua determinação consciente de realizá-las. É desse modo que a 
educação socialista pode definir-se como o desenvolvimento contínuo da 
consciência socialista que não se separa e interage contiguamente com a 
transformação histórica geral em andamento em qualquer momento dado. 
(MÉSZÁROS, p. 89, grifo do autor). 

 

Segundo Mészáros, a educação é um fator decisivo em todo o processo de 

transformação social, inclusive em momento posterior a uma possível superação da ordem 

estabelecida. A priori, a educação com uma proposta de constraconsciência ao ideário 

capitalista cumpre a incumbência de desconstruir a falsa consciência que acomete os 

sujeitos potencialmente revolucionários, quando estes se submetem a condições reificantes 

que os impedem de perceber a realidade, para pôr em ação uma radical mudança nas 

estruturas da sociedade.  

 A educação em sua plenitude, onmilateral, não tem espaço para uma ordem 

estruturalmente contraditória e excludente, em que o homem se acha submetido a níveis de 

pobreza e alienação que o impedem de ter uma existência essencialmente rica. Uma 

educação realmente plena não se realiza no indivíduo particularizado, inserido numa 

sociedade estranhada sob o controle do capital, pois, para Tonet: 

 

É de sua natureza não apenas limitar o acesso quanto ao número de pessoas, mas 
também quanto à qualidade do conteúdo, tendo sempre em vista que o objeto último 
[...] não é a realização plena de todos os indivíduos e, pois, do gênero humano, mas 
a sua própria reprodução. (TONET, 2005, p. 224). 

 

Com isso, à medida que há um enriquecimento social igualitário, a miséria 

espiritual que se produz numa sociedade de classes deixará de existir, pois as 

transformações quantitativas e qualitativas de um modo de produção igualitário resultarão 

num desenvolvimento significativo material, e subjetivamente nos indivíduos, e, por 

conseguinte, na totalidade social.  Por outro lado, a incapacidade do capitalismo para 

resolver os problemas de suas crises estruturais e sociais impossibilita-o de construir uma 



 

 

                  

educação onmilateral e sem contradições. E é sempre bom não esquecer que mesmo que o 

trabalho assuma o papel central no advento de uma sociedade socialista e, posteriormente, 

comunista, a educação terá uma importância bastante específica nos momentos cruciais 

que irão anteceder e também suceder à nova estrutura social.  

A educação como instrumento de desenvolvimento contínuo de consciência 

socialista possui responsabilidades significativas no processo de emancipação da 

sociedade, como força desmistificadora contra uma cultura de servidão (que naturaliza as 

relações no capitalismo), proporcionando uma consciência social contínua. Para Mészáros 

(2008, p. 110), “o único órgão social capaz de satisfazer o preceito histórico vital em questão 

é a educação firmemente orientada ao desenvolvimento contínuo da consciência socialista”. 

Dessa forma, o que se deve colocar como uma questão ineliminável para se 

chegar à verdadeira emancipação do homem em sua generidade é a superação da 

sociedade capitalista, pois estando subsumidos aos estreitos limites do capital, de forma 

genérica, os indivíduos são levados a uma perspectiva que não vislumbra um horizonte 

pródigo para a humanidade, de modo que o futuro aponta tão só para a barbárie.  

A educação socialista, de modo distinto à educação numa perspectiva 

capitalista, reconhece o processo histórico e suas necessidades imediatas, mas sem perder 

o objetivo maior, em longo prazo, e fundamentalmente vinculado ao momento temporal 

adequado. Isso não significa que a busca da igualdade substantiva se perca num futuro 

remoto. Um dos fatores mais importantes para a realização do projeto socialista é a 

capacidade de os sujeitos envolvidos, num processo de consciência e autoconsciência, 

assumirem o momento de transformação ampla da realidade, pois a função da educação no 

desafio histórico de sair da pré-história, em que todos se encontram, está no 

desenvolvimento contínuo da consciência socialista, completamente fundada na realidade 

social (MÉSZÁROS, 2008).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para se pensar uma ruptura radical do modo de produção vigente, deve-se ter 

no centro da transformação social a classe proletária de forma consciente e autoconsciente 

de sua tarefa histórica. Ainda que o sistema educacional sustentado pelo Estado capitalista 

esteja ideologicamente orientado para inculcar nos filhos da classe trabalhadora, e na 

própria classe trabalhadora, somente habilidades técnicas, cognitivas e a reprodução da 

ordem dominante, não implica acreditar que as contradições que regem toda a ordem 

econômica do capital também não se espelhem nos complexos sociais que se desenvolvem 



 

 

                  

no núcleo do sistema, sejam estes ligados direta ou indiretamente a produção de 

mercadorias.  

No complexo da educação, a dupla tarefa de formar para o trabalho abstrato e 

internalizar os valores burgueses é afrontada com as próprias contradições do capital e sua 

incapacidade de impedir que não se desenvolva um processo de contraconsciência que 

coloque a classe trabalhadora contra o regime econômico burguês, já que as relações 

sociais estabelecidas pelo capital não pode ter um caráter inexorável e de infalibilidade.  

Portanto, a intervenção da educação, institucional e/ou não institucional, como 

caminho para suprimir a reprodução social da ordem burguesa, contrapondo-se a um 

sistema de desigualdades, contribui significativamente rumo a outra forma de sociabilidade 

que, ao contrário do capitalismo, deve se estabelecer sobre uma igualdade substantiva, cuja 

humanidade possa usufruir de todos os bens materiais e espirituais produzidos por toda 

sociedade e compartilhada de maneira igualitária. Assim, o êxito do projeto socialista 

depende da consciência dos indivíduos focada numa efetiva transformação social. 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

MARX, Karl. Crítica da filosofia do Direito de Hegel – Introdução. In: ______. Crítica da 
filosofia do Direito de Hegel. Tradução: Rubens Enderle e Leonardo de Deus. São Paulo: 
Boitempo, 2010. 
 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Tradução: Rubens Aderle, Nélio 
Schneider e Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social: ensaios de negação e 
afirmação. Tradução: Ester Vaisman. São Paulo: Boitempo, 2008. 
 
______. Educação: o desenvolvimento contínuo da consciência socialista. In: MÉSZÁROS, 
István. Educação para além do capital. Tradução: Isa Tavares.  2. ed. São Paulo: 
Boitempo, 2008. 
 
______. A teoria da alienação em Marx. Tradução: Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 
2006. 
 
______. A educação para além do capital. Tradução: Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 
2005. 
 
______. O poder da ideologia. Tradução: Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 
2004. 
 
 
TONET, Ivo. A educação numa encruzilhada. In: TONET, Ivo. Educação contra o capital. 
Maceió: Edufal, 2007. 
 
______. Educação, cidadania e emancipação humana. Ijuí: Inijuí, 2005. 



 

 

                  

 

 

 

 

 

 


