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VII - Colóquio Internacional Marx Engels 

O trabalho e sua interferência no ensino e instrução na perspectiva marxista: o caso da 

Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves 

DAMASCENO, Lívia Silva
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GT 7:  Educação, Capitalismo e Socialismo 

 

Resumo 

O presente artigo irá discutir o trabalho e sua função educativa na vida social do homem 

partindo inicialmente de uma análise teórica marxista, em seguida a exposição da 

experiência de educação popular na cidade de Belo Horizonte na Escola Popular 

Orocílio Martins Gonçalves (EPOMG). Este artigo é produto da pesquisa de mestrado 

em desenvolvimento intitulada “ A Formação Política de Trabalhadores da Construção 

Civil e a Experiência da Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves”.  

Palavras- chaves: Trabalho, Formação Humana, Política 

 

1. Introdução 

 

Compreender a ligação entre ensino, instrução e educação aliado ao trabalho é 

cada vez mais importante no campo de estudos sobre formação de trabalhadores. A 

necessidade que se tem ao discutir esse tema é analisar e apreender o significado do 

trabalho para o ser social, e entender seu papel educativo e transformador. Na sociedade 

capitalista, intensifica-se cada vez mais um ensino/formação ligados ao mercado de 

trabalho, em que o trabalhador deve adquirir habilidades e capacidades múltiplas aliadas 

à produção. Mas é importante entender que mesmo no interior da organização 

capitalista, o trabalho assume um papel educativo. Neste artigo será debatido sobre o 

papel do trabalho na formação do homem e como este no capitalismo é utilizado na 

formação do trabalhador. A análise aqui apresentada faz parte de nossa pesquisa no 

mestrado em Educação na Faculdade de Educação da UFMG que terá como foco a 

análise experiência da Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves, voltada para 

trabalhadores da construção civil (pedreiros, carpinteiros, armadores, etc.). A escola faz 

discussões sobre o trabalho no seu sentido formativo e político, entendendo a 

necessidade do trabalhador se formar e organizar-se para elevar sua consciência política. 

Utilizamos como metodologia a análise de fontes de informação da escola (site
2
, jornais 

e a própria experiência vivenciada, visto que, uma das autoras é professora nesse 
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espaço). O referencial utilizado é marxista que permite uma visão ampla referente ao 

trabalho, não se prendendo somente à atividade, mas à organização social em que ele se 

insere historicamente. A disposição do artigo será no sentido de iniciar uma discussão 

mais teórica acerca do trabalho e em seguida a ligação desta com a prática por meio da 

experiência da EPOMG.  

 

2.  A perspectiva marxista de trabalho e os reflexos na educação 

2.1. Trabalho e educação na perspectiva capitalista 

 

Embora Marx e Engels não tenham teorizado sobre a educação, ensino e 

processos de instrução é necessário compreender que estes têm relação direta com a 

análise feita por eles da sociedade civil, organização do Estado e da forma as quais o 

homem formula as suas idéias acerca do mundo. Essa assertiva pode ser verificada no 

prefácio da Contribuição à Critica da Economia Política onde é exposto que: 

 

Na produção social de sua existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de 

produção que correspondem a um dado grau de desenvolvimento de 

suas forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de 

produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real 

sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo de vida social, 

política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que 

lhes determina o ser; ao contrário, seu ser social determina sua 

consciência. ( MARX, 2008, P.47)
3
  

 

Partindo dessa citação podem-se fazer ligações com os processos formativos 

vivenciados pelo trabalhador, pois o modo de produção é que condiciona o processo 

intelectual e consequentemente a formação do operário. É a realidade que determina 

idéias, princípios e finalidades que a educação assume na atualidade.  

O intuito da educação formal na organização social em que ela se encontra é de 

formar o trabalhador para que este possua competências requeridas pelo setor produtivo. 

O trabalho embora tenha princípios de formação do ser social, quando se refere à 

instrução se liga aos interesses da elite, de firmar o modo de produção capitalista. Como 

apresenta (MANFREDI, 1998, p.2)
4
 as “expressões tais como "qualificação", 
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"competência", "formação profissional" ocupam lugar de destaque nos discursos e 

documentos dos diferentes agentes e instituições sociais.” Assim temos que:  

 

Para os “homens de negócios” há a necessidade de rever a formação dos 

trabalhadores a respeito de competências necessárias à organização e 

repensar o papel do indivíduo, quanto ao aprendizado e à capacidade de 

assumir responsabilidades. Antes, ao trabalhador da indústria cabia 

deter somente o saber de ofício, isto é, conhecimentos similares ao 

trabalho do artesão, mas hoje, com a reestruturação no modo e nos 

meios de produção, a esse trabalhador coube a capacitação profissional. 

( SAMPAIO E SOUZA, 2007, p.9)
5
 

 

Esse principio que o mundo dos negócios implementou na formação do trabalhador está 

ancorado numa perspectiva que o pensar destes deve ser cada vez mais pró-ativo. O 

capital assim fisga mente e corpo do trabalhador, promovendo a integração de suas 

habilidades à produção de mercadorias. O impacto da organização do mercado na 

educação é cada vez mais evidente, pois:  

 
O reordenamento das relações educativas vem se realizando através 

de noções como competências, capital social, qualidade total, 

empregabilidade, empreendorismo, participação, autonomia, etc., que 

sob a suposta valorização do trabalhador buscam traduzir o impacto 

das mudanças nas relações de produção e das relações sociais e 

amortecer as contradições geradas pela crescente precarização do 

trabalho e pela regressão dos direitos sociais sob o neoliberalismo.  

(PARANHOS, 2010, p. 34)
6
 

 

Partindo dessa assertiva, o homem passa a ter comportamentos de máquina, de forma 

automática, onde não é necessário pensar o fazer, mas executar uma função. O trabalho 

se torna algo estranho, tanto na sua execução, no resultado do trabalho e também o 

produtor não se enxerga como tal. Marx faz análise desse mecanismo e apresenta os 

processos no qual o estranhamento se faz na relação homem/ trabalho e no produto do 

trabalho, e esse tem como conseqüência para o trabalhador, que ele: 

  

                                       [...] só sente, por conseguinte em primeiro lugar, junto a si [quando] 

no trabalho. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha não 
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está em casa. O seu trabalho não é, portanto voluntário, mas forçado, 

trabalho obrigatório. O trabalho, não é por isso satisfação de uma 

carência, mas somente um meio para satisfazer as necessidades fora 

dele. [...] O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se 

exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de mortificação. 

Finalmente, a externalidade do trabalho aparece para o trabalhador 

como se o [trabalho] não fosse seu próprio, mas de um outro, como 

se o [trabalho] não lhe pertencesse, como se ele no trabalho não 

pertencesse a si mesmo mas a um outro. (MARX, 2010, p. 83)
7
 

  

Nesse contexto, se pergunta: Que tipo de formação é relevante para despertar no 

trabalhador novos valores para que ele se reconheça enquanto produtor e ser histórico?  

Que tipo de trabalho deve ser ensinado/aprendido na formação?  

 

2.2. O trabalho como princípio educativo 

As perguntas apresentadas anteriormente trouxeram nos últimos anos reflexões 

em torno da formação do trabalhador. Uma das análises que se fortaleceu foi do 

trabalho como principio educativo, pois nessa perspectiva, visa-se um novo tipo de 

formação e trabalhador, onde a humanização é o foco.  

O trabalho historicamente tem como uma de suas funções educar e transformar o 

homem. Ele é fundamental para a existência humana no mundo. Engels ao escrever 

sobre O papel do trabalho na transformação do macaco em homem expôs como o 

trabalho tem um papel extraordinário na “condição básica e fundamental de toda a vida 

humana” ( ENGELS, 2004, p. 13)
8
 Em certo ponto, pode-se afirmar que o trabalho 

criou o homem, tendo assim uma essência ontológica. Por meio dele, o homem possui 

uma relação com a natureza e se torna um ser social, que passa do biológico ao social. O 

trabalho é uma “atividade especificamente humana e sua dupla dimensão: ontológica, 

ou seja, de criação da vida humana; e histórica, pois é um processo e sua forma de 

organização em uma sociedade traz transformações sociais específicas.” ( SOARES e 

TRINDADE, 2008, p.1)
9
. 

O trabalho além de ser uma passagem do biológico ao social permite ao 

individuo o reconhecimento de si no mundo, admitindo que ele ao longo da história se 

transforme. Tem-se assim que: 
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Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma 

dádiva natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, 

sendo, pois, um produto do trabalho, isso significa que o homem não 

nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-

se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa 

aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do 

homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um 

processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a 

origem do homem mesmo. (SAVIANI, 2007, p. 154)
10

 
 

Como expõe (NETO, 2011, p. 33)
11

 o trabalho como princípio educativo visa preparar o 

trabalhador “ para extrair conhecimento da relação ser- humano/natureza, visando que 

o educando compreenda a totalidade das relações sociais, culturais, científicas e 

práticas do mundo que ele está envolvido”. Essa compreensão de uma estratégia 

político-educativa busca também a transformação da ordem do capital, uma vez que 

forma o trabalhador não para servir, mas para emancipar-se, permitindo uma formação 

plena. Atualmente as experiências de movimentos políticos é que trazem reflexões e 

práticas de formação que intensificam a aliança homem/trabalho/formação. Porém, para 

essa seja uma visão e atuação predominante na formação humana é necessário uma 

nova sociedade, pois:  

 

O trabalho só poderia ser concebido como princípio balizador de uma 

proposta de educação que tenha uma perspectiva de emancipação 

humana numa sociedade baseada na propriedade social, vale dizer, na 

não propriedade dos meios de produção que, dessa forma, teria 

superado a divisão e a luta de classes e, por conseguinte, qualquer 

forma de exploração social, bem como o trabalho produtivo de capital 

e o trabalho abstrato porque teriam sido eliminados o capital e o 

mercado. Tratar-se-ia de uma sociedade que, fundada no trabalho 

como elemento mediador da relação metabólica entre os seres 

humanos e a natureza, teria como objetivo a produção de riquezas 

para a satisfação de todas as necessidades humanas, do estômago à 

fantasia. ( TUMOLO, 2003, p. 9)
12
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A visão apresentada por Tumolo traz reflexões sobre o papel da educação/ensino na 

transformação da ordem social, pois não são estes elementos que modificam o mundo, 

mas sim, o processo de luta de classes e a superação deste estágio.  

 

3. Educação popular e a experiência da Escola Popular Orocílio Martins 

Gonçalves 

 

Partindo do que foi exposto sobre trabalho e a organização da educação/ ensino é 

importante que se faça ligações com a Educação Popular.  Uma vez que esta como 

expõe (ANTONIO e LUCINI, 2007, p.)
13

 se insere nos movimentos sociais que 

tencionam o Estado, e é um campo de luta social que busca transformação de um quadro 

histórico de descaso, que é a educação do povo. Reforça-se a esses princípios a 

pedagogia, pois essa deve contribuir não apenas para questionar a perversa lógica 

excludente do mercado capitalista, mas também cultivar no interior da sociedade de 

classes os germes de uma cultura do trabalho que contrarie a lógica do capital.  

Em meio às várias experiências no país, uma das que se apresentam são das 

escolas populares. A Escola Popular é um espaço de instrução e formação política que 

surgiu da necessidade concreta do povo de ter acesso ao conhecimento escolar. Como é 

sabido, ao povo sempre foi negado o direito a uma educação científica e de qualidade,  a 

conseqüência desse fato histórico e do descaso do Estado é o número de analfabetos no 

Brasil. A escola surgiu da organização de vários movimentos populares no final da 

década de 1990, entre eles a Liga Operária, Liga dos Camponeses Pobres e o 

Movimento de Educação Popular. A luta pela terra no campo e do movimento operário 

classista na cidade, entre outras lutas dirigidas por essas organizações, colocou a 

questão da elevação da politização e do domínio da ciência e da técnica na ordem do dia 

e consequentemente a construção de uma escola com princípios ideológicos classistas. 

No que se refere ao ensino, a compreensão é que este deve estar aliado à prática, que é 

da luta do trabalhador contra a realidade que ele vive, de exploração e desumanização 

gerada pelo capitalismo. O entendimento acerca do conhecimento é que ele deve se 

basear na prática social, e este como sistematizou Mao Tse Tung pode ser classificado 

em três tipos: luta pela produção, luta de classes e  experimentação científica.
14

 E este 
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aliado ao que Makarenko, Pistrak e Krupskaia teorizam sobre trabalho, coletivo e 

política traz à prática maior clareza dos princípios e finalidades da escola, que é ser uma 

escola de politização e  servir à coletividade. A linha de análise da sociedade nas escolas 

é o marxismo-leninismo-maoismo, seguindo a leitura feita por todas as organizações 

que comungam dos mesmos princípios que a escola, que é a construção de uma nova 

sociedade por meio de uma revolução e a construção de uma nova democracia. 

A EPOMG localiza-se em Belo Horizonte, em prédio cedido pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte, principal apoiador da escola. Sua 

fundação foi no ano de 2000, desde então instrui e ensina operários da construção civil 

de Belo Horizonte, através de voluntários e pessoas ligadas às organizações políticas 

que apóiam a escola. São oferecidos cursos noturnos de alfabetização, ensino 

fundamental e leitura e interpretação de projetos arquitetônicos. Tem público composto 

por operários da construção civil com idade entre 30 a 65 anos, com predominância do 

público masculino. 

O objetivo da escola é ser uma escola de politização e formação científica. Seu 

lema é: “A ciência e a técnica a serviço do povo!”. Este lema que é uma tarefa se deve à 

necessidade do trabalhador ter domínio do conhecimento acumulado, uma vez que este 

é financiado e está a serviço dos interesses da burguesia. A EPOMG também expõe a 

necessidade de se ter escolas que sirvam para discutir os problemas enfrentados pelos 

trabalhadores no seu dia- a- dia, sejam eles econômicos ou políticos e como estes tem 

relação com a conjuntura mais ampla e não somente de uma categoria.  

A escola apresenta como princípios: As massas são as que decidem tudo; A 

coordenação escolar deve ser coletiva; Sustentar-se com nossas próprias forças; 

Significando assim que o espaço escolar deve ser democrático, onde trabalhadores 

exercitem a sua voz e decisão relacionada aos rumos da escola, seja por meio da 

Assembléia, que é soberana; ou na participação da coordenação da escola. Não existe a 

figura do diretor, mas de comissões de trabalho, onde cada grupo tem suas 

responsabilidades, contrapondo assim o que é ensinado socialmente, onde o trabalhador 

aceita as regras de algum superior sem questionar, e não participa ou decide sobre o que 

deve ser feito. No que se refere à organização econômica da escola esta se dá por meio 

de atividades de autossustentação (festas, bingos, contribuições de apoiadores, etc.), o 

que permite a independência da escola das organizações de ensino do Estado. Objetiva-

se assim ter uma educação de novo tipo, onde a elevação da consciência política do 

trabalhador e sua participação se efetivem verdadeiramente.  
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Além disso, busca- se construir um coletivo forte nesse espaço, em que 

educandos e educadores assumam a organização da escola. Coletivo é entendido como 

“um organismo social vivo, e por isso mesmo, possuem órgãos, atribuições, 

responsabilidades, correlações e interdependência entre as partes. Sem tudo isso não 

existe, não há coletivo, há uma simples multidão, uma concentração de indivíduos. 

(MAKARENKO, in CAPRILES, 2002, p.13)
15

. O trabalho é um elemento catalisador 

da formação do coletivo, pois ele promove a colaboração,  construção de conhecimentos 

e  ações que permite que o trabalhador reconheça seu papel enquanto produtor, 

permitindo assim a sua identificação com o produto do trabalho.  

 

4.  A experiência do trabalho na Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves 

Compreender o papel que o trabalho tem na EPOMG parte da análise que ela faz 

do processo de ensino- aprendizagem, que tem influência forte do maoísmo. Mao Tsé-

Tung afirma que “o conhecimento começa pela prática, atinge o conhecimento teórico e 

volta à prática” (Mao Tse Tung, 1982, p. 88)
16

.  Baseando na concepção materialista do 

conhecimento esse movimento de  prática-teoria-prática deve estar presente na forma de 

ensinar e aprender, seja no processo de alfabetização, na leitura de um projeto 

arquitetônico da construção civil ou nas práticas escolares. Para exemplificar como o 

trabalho se alia ao ensino e instrução na escola será apresentado a seguir alguns 

exemplos. 

4.1. A prática da escola popular e o trabalho 

Durante o ano de 2009, o prédio da escola passou por reforma, como o valor era 

alto, a escola não tinha condições custear todo o reparo do espaço. A partir dessa 

necessidade, foi decidido em assembléia que educandos e educadores seriam os 

trabalhadores da reforma por meio de mutirões. Aliado a esta decisão, os educandos do 

curso de Leitura e Interpretação de Projetos Arquitetônicos, que aprendem a ler no papel 

a organização estrutural de uma obra, fizeram uma intervenção na prática por meio do 

trabalho na reforma. Nesta ação ocorreu o caminho prática-teoria-prática aliado ao 

trabalho. O trabalho desenvolvido teve objetivos científicos, práticos e coletivos. O 

trabalho da reforma tinha a finalidade de fortalecer o coletivo escolar e permitir que 

todos se sentissem pertencentes e responsáveis pela escola. Além do processo de 
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16
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ensino-aprendizado ser guiado pelos alunos, uma vez que operários ensinaram aos 

professores o trabalho da obra, tornando-se os instrutores de todas as ações.  

Mas o que é mais evidente e forte na escola é o debate sobre o trabalho e a 

condições de vida do trabalhador. São seminários, filmes, textos e palestras que 

envolvem condição da vida do operário da construção civil, greves e paralisações de 

trabalhadores em geral no Brasil e no mundo. Aliado a essa discussão, existe a defesa 

política e classista dos trabalhadores seguindo a linha marxista-leninista-maioista. 

Celebrações como do 1º de maio e do Dia Internacional da Mulher Proletária são 

eventos importantes de comemoração da luta dos trabalhadores que fazem parte do 

currículo escolar. Nesse sentido, existe a centralidade do trabalho, em todas as suas 

ações, e a compreensão que este ensina o homem a ter comportamentos coletivos e 

cooperativos. 

 

5. Considerações finais 

  A educação e o ensino em Marx e Engels não podem ser entendidos enquanto 

categoriais sociais separadas de um modo de produção e de relações sociais 

historicamente determinadas. Ao pensar no trabalho como principio educativo em uma 

sociedade que tem o trabalho como meio de se obter a mais-valia e promover a 

desumanização, é necessário uma formação em que o trabalho tenha a função 

humanizante. A instrução do trabalhador com uma linha classista deve suscitar posturas 

coletivas e de cooperação com todos os trabalhadores, seja da categoria que for, 

permitindo assim que se efetive o que Marx reforçou na sua famosa frase: 

“Trabalhadores de todo o mundo uni-vos!”. 

A experiência aqui apresentada tem a finalidade de elevar a consciência política 

do trabalhador e contribuir para a mudança de posturas deste, para que o ideário 

classista, onde os trabalhadores pensem na coletividade e atuem para modificar a 

estrutura de classe se efetive. A educação classista tem princípios de uma instrução que 

propõem a defesa do processo de humanização do trabalho, diferenciando do ocorrido 

no espaço da fábrica (canteiro de obra). O operário sofre um processo de 

desumanização; ele é educado para servir e não para participar ou colaborar. No que se 

refere aos fins da educação, esses não devem centrar unicamente na formação 

profissional, mas numa educação de novo tipo de comportamento, onde o coletivismo 

seja algo a ser alcançado não só para o espaço da escola, mas para a vida.  


