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Esse texto pretende discutir a validade do princípio educativo do trabalho e 

questões a ela associadas a partir do debate brasileiro recente com especial atenção às 

recusas apresentadas por LESSA (2007) e TUMOLO (2003). 

Antes, é importante assinalar que entendemos por princípio educativo do 

trabalho1 a qualidade inerente à atividade vital – primeira das formas de objetivação 

humana, operada pelo ser social em intercâmbio com a natureza para a produção e 

reprodução da sua existência - de formar/transformar/educar, enfim, tornar o ser social 

enquanto tal. 

Essa qualidade, segundo nos parece, é inerente ao trabalho em geral e pertence 

universalmente ao ser social, pois esse se faz enquanto tal a partir das diferentes 

maneiras - definidas historicamente - sob as quais se objetiva no mundo. Mesmo sob a 

forma social capitalista o trabalho segue sendo a mais determinante das formas de 

objetivação, portanto, decisiva para a formação/transformação/educação humana. 

Nesse caso, porém, evidentemente, o caráter ou princípio educativo do trabalho 

assume a forma alienada/estranhada com todas as conseqüências negativas dela 

decorrentes. Contudo, como reverso da medalha, permanecem postas pelas contradições 

do trabalho as possibilidades de superação da forma capital e a emancipação social. O 

trabalho, dessa maneira, mantém sob a forma societal do capital um princípio ou caráter 

educativo marcado pela contradição: miséria, flagelo e possibilidade de elevação 

consciente do sujeito social potencialmente revolucionário, noutras palavras, o trabalho 

no capitalismo funda a vida social alienada e estranhada, mas, também, a possibilidade 

da emancipação social. 

A contribuição marxista que vislumbra no trabalho um princípio educativo é, de 

fato, importantíssima. Marx foi seguramente dos grandes pensadores aquele que se 

                                                 
1 Já por trabalho como princípio educativo entendemos a utilização da experiência do/no trabalho como 
fundamento de uma proposta pedagógica. A distinção entre os dois princípios não será discutida aqui 
primeiro por que a afirmação do trabalho como princípio educativo só é possível a partir da afirmação do 
princípio educativo do trabalho; e, depois, porque nas citadas recusas aquela distinção é ignorada. Ver 
TITTON (2008). 
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confrontou de maneira mais contundente e sistemática com as visões gerais de que os 

trabalhadores eram indivíduos inferiores e o trabalho atividade desprezível, simples 

processo de produzir mercadorias. 

Marx percebeu que as classes trabalhadoras viviam objetivamente em condições 

de miséria física e moral, mas que mesmo aí a experiência do trabalho poderia favorecer 

o desenvolvimento de qualidades de sociabilidade diferentes e superiores. Marx e 

Engels sistematizaram uma teoria sobre as contradições do trabalho dentro das relações 

capitalistas capaz de demonstrar o quanto da experiência de trabalho - por maior que 

fosse o embrutecimento por ela causado – se podem extrair ricos elementos para a 

formação/educação dos trabalhadores. 

A idéia hegeliana do trabalho como modo de efetivação humana mais a 

contribuição da economia clássica com a teoria do valor trabalho foram fundamentais 

para Marx desde o início da formação do seu pensamento. 

Todavia, a perspectiva materialista aberta a partir da influência feuerbachiana 

permitiu a Marx superar as não pouco importantes noções apreendidas de Hegel. Por 

sua vez, a noção econômica estreita do trabalho como mero produtor de mercadorias 

pôde ser superada – em parte - graças aos fundamentos filosóficos reelaborados desde 

Hegel: o trabalho não cria apenas o mundo das riquezas objetivas, o trabalho cria o 

próprio homem. 

A teoria do valor trabalho deu o salto importante para o desenvolvimento do 

pensamento social superando as noções fisiocratas e mercantilistas, mas não foi capaz 

de reconhecer o trabalho como modo de objetivação humana fundamental, marcante 

para a formação/educação do ser social. 

A concepção de trabalho em Marx, portanto - como de resto toda sua obra - é a 

superação de Hegel, Feuerbach e economia política clássica – fontes principais de sua 

formação. Sua contribuição reside, fundamentalmente, na idéia de que o trabalho é a 

gênese de toda a vida histórico-social e que no capitalismo ele põe a um só tempo a 

degradação física e moral e a possibilidade da superação do capital. 

Em Marx percebe-se uma forte expectativa positiva em torno do potencial 

contraditório do trabalho a qual, por sua vez, jamais, sob qualquer hipótese se 

desvincula da inapelável crítica da degradação física e moral do trabalho 

alienado/estranhado. Essa expectativa positiva, com efeito, não se deve a qualquer fé no 
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progresso capitalista ou idealização dos trabalhadores, ela resulta da análise concreta 

das contradições sociais postas no e pelo trabalho no capitalismo. 

A dimensão pedagógica do trabalho (seu caráter ou princípio educativo), ponto 

ao qual voltaremos depois, está incrustada tanto na idéia do processo de 

construção/formação/transformação do homem e do mundo histórico-social, quanto na 

idéia de que na experiência do trabalho alienado/estranhado estão postos o processo de 

degradação física e moral, que não deixa de ser um processo de formação, ainda que 

negativo, do ser social, assim como a possibilidade de formação/educação do sujeito 

social potencialmente revolucionário. 

A explicitação dessa dimensão exposta acima é uma das grandes contribuições 

da pedagogia marxista e o postulado do caráter educativo do trabalho atravessa a 

tradição marxista que se debruça sobre esse tema. 

O princípio educativo do trabalho sob a recusa de Lessa 

Sérgio Lessa procura investigar a tese do princípio educativo do trabalho a partir 

de uma discussão com Saviani. Sua análise aponta como problema central na construção 

conceitual de Saviani a redução do trabalho a ação teleológica, artifício que permitiria a 

Saviani postular o trabalho como princípio educativo. Lessa entende que aquele 

postulado é feito a partir da identificação conceitual insustentável entre trabalho e 

educação, daí a sua recusa à tese do princípio educativo do trabalho. Não discutiremos 

aqui o conjunto dos problemas apontados por Lessa em relação a Saviani que são 

extensivos a outros autores como Iamamoto e Antunes, dentre outros, discutiremos 

especificamente a sua recusa ao postulado do princípio educativo do trabalho. 

Para Lessa o pecado original de Saviani está na compreensão da categoria 

trabalho. Segundo ele, “Saviani termina reduzindo o trabalho a uma atividade 

teleológica e, ato seguinte, identifica-o à educação. Passo seguinte, pelo argumento da 

‘inteira’ ‘coincidência’, pode postular ser o trabalho ‘princípio educativo’”. (LESSA, 

op. cit. p. 118). 

Dessa identificação astuciosa, entre duas modalidades de práxis pertencentes a 

complexos ontológicos diferentes e inidentificáveis decorreria, segundo Lessa, uma 

série de outros problemas como o “adeus ao proletariado”, a definição da ciência como 

força produtiva e a crença ingênua em “utopias educacionais”. LESSA (op. cit. p. 121) 

entende que: 
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Por estas ilusões, Saviani termina absorvendo várias das teses que, como 
vimos, têm lugar preponderante no pensamento sociológico desde os anos 
1960. Não apenas a concepção da ciência como força produtiva, mas também 
a tese segundo a qual, do próprio desenvolvimento do capitalismo, 
passaríamos ao comunismo, à ‘sociedade regulada’ de Gramsci ou ao ‘reino 
da liberdade’, famosa expressão de Marx. E a mediação desta transição, 
lembremos, seria a absorção das ‘operações intelectuais’ (Saviani, 1999: 64) 
pelas máquinas que, segundo ele, passam a fazer ‘todo o trabalho’. Restaria 
aos homens o ‘não-trabalho’ ou a ‘generalização do trabalho intelectual geral. 

Pelo que está posto no texto de Lessa, toda sua recusa ao postulado do princípio 

educativo do trabalho se constrói a partir da negação do artifício através do qual se 

identificam em Saviani trabalho e educação2. 

Devido a isso se nos perece problemática a recusa de Lessa posto que não se 

confronta com a tese em si, com sua história de elaboração, suas problemáticas, 

inclusive as postas pelos novos desafios da atual fase da acumulação capitalista. É na 

medida em que encontra problemas na construção categorial de Saviani que Lessa 

constrói sua recusa. Essa recusa, segundo entendemos, se ressente de um 

desenvolvimento sistemático próprio que se afirme por si mesmo e não apenas pela 

“desconstrução” da argumentação que se propõe a negar. 

Lessa se pergunta: “se a educação, mesmo nas sociedades primitivas, para não 

mencionar as formações sociais mais desenvolvidas, não ‘coincid[e] inteiramente com o 

próprio processo de trabalho’, como, então poder-se-ia conceber o trabalho como 

‘princípio educativo’?” (LESSA, op. cit. p. 118). 

O questionamento acima evidencia toda a motivação da recusa de Lessa. Para 

ele a identificação entre trabalho e educação, caso existisse no real, sustentaria a tese do 

princípio educativo do trabalho, porém, trabalho e educação jamais podem coincidir um 

com o outro, uma vez que pertencem a esferas ontológicas distintas. 

Contrariamente a Lessa, no que concerne ao problema específico que nos 

interessa aqui, não nos parece que Saviani construa aquela identificação como mero 

artifício para poder postular o trabalho como principio educativo até porque esse 

postulado não necessita daquela identificação como artifício de sustentação. 

                                                 
2 Nesse ponto TONET (2005: 220) se expressa igualmente a Saviani: “durante todo o período da 
humanidade primitiva não havia diferença explicitada entre trabalho e educação (...) o homem se educava 
no e pelo trabalho e com todas as atividades que giravam ao redor dele. A crescente complexificação do 
ser social e a divisão da sociedade em classes deram origem à necessidade de um setor separado do 
conjunto da sociedade”. 
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Já de início a própria concepção lukacsiana de trabalho da qual Lessa se vale – a 

qual remonta a Marx - é suficiente para afirmar o caráter educativo da atividade vital. O 

caráter fundante da categoria ontologicamente primaz se afirma exatamente porque ela é 

a atividade através da qual o ser social se faz enquanto tal num processo contínuo e 

constante de auto-formação, auto-transformação. O trabalho move, movimenta, um 

processo pedagógico do homem como ser genérico e como ser social. É através do 

trabalho, da sua ação sobre o mundo natural, como dinâmica do mundo histórico-social, 

portanto, como ação com os outros, mediada linguisticamente e dirigida 

conscientemente que o homem aprende a ser e aprende a operar o/no mundo. Como já 

argumentamos, em Marx e Engels até mesmo o trabalho nas condições mais 

degradantes pode representar uma prática social educativa rica de potencialidades 

transformadoras ou revolucionárias. 

Toda a discussão de Lessa que tem o intuito de fustigar o trabalho conceitual de 

Saviani e aponta uma porção de problemas nas formulações desse é pertinente e 

necessária para o avanço do debate no campo da educação, sem dúvida, mas não parece 

suficiente para sustentar a negação do princípio educativo do trabalho. Se, por um lado, 

o “artifício” de Saviani provocando a identificação entre trabalho e educação não é 

suficiente para sustentar o postulado do princípio educativo do trabalho, tampouco a 

crítica pontual de Lessa é bastante para justificar sua recusa. 

A crítica de Lessa é um exercício acurado e criterioso de análise do modo como 

Saviani expõe e fundamenta suas teses, porém, seu procedimento não cobre as 

principais questões do debate brasileiro em torno do tema trabalho e educação. Passa ao 

largo daquele que, do nosso ponto de vista, é crucial: a concentração excessiva senão 

exclusiva das preocupações educacionais na categoria trabalho, ou seja, a noção de que 

o princípio educativo do trabalho representa tudo o que se pode extrair da contribuição 

marxiana para a educação, posição da qual decorre um grave problema que é o total 

esquecimento da práxis. 

A crítica de Lessa, para adquirir consistência, precisaria enfrentar com o mesmo 

ímpeto toda a tradição marxista que elabora sobre o princípio educativo do trabalho. Se 

Saviani precisou criar um astucioso artifício para sustentar aquele postulado (admitindo-

se que Lessa esteja certo), seguramente esse não foi o procedimento adotado por toda 

aquela tradição. Entendemos, por fim, que a recusa de Lessa ao princípio educativo do 
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trabalho é marcada por uma profunda limitação: baseia-se apenas na crítica pontual do 

“equívoco” de Saviani. 

O princípio educativo do trabalho sob a recusa de Tumolo 

Tumolo pretende em seu texto, fundamentado num dedicado estudo sobre o 

tema do trabalho n’ O Capital, sustentar sua recusa ao “lema do trabalho como princípio 

educativo” que, segundo aponta, tem balizado propostas de formação pretensamente 

“inovadoras e progressistas” desenvolvidas por importantes segmentos dos movimentos 

sociais brasileiros dentre os quais cita CUT e MST. 

Tumolo se junta a Lessa na recusa ao postulado do trabalho como princípio 

educativo, porém, diferentemente daquele não fará da obra de Saviani seu objeto crítico 

e base de afirmação pela negação, mas buscará sustentação na leitura imanente d’O 

Capital, o que não deixará de ser problemático segundo observa FRIGOTTO (2008). 

Além dos movimentos sociais supracitados, Tumolo pretende enfrentar 

criticamente também “os pensadores da educação, sobretudo aqueles que se apoiavam 

num referencial teórico-político marxista com enfoque em Gramsci”, grandes 

responsáveis pela disseminação da tese do trabalho como princípio educativo. 

Tumolo desenvolve sua argumentação a partir de uma citação retirada de uma 

entrevista concedida por Saviani a qual, segundo ele, representaria todo um amplo leque 

de pensadores e práticas sociais, pois “sintetiza a concepção presente no conjunto [dos] 

estudiosos e serve de base, em grande medida, para as propostas educativas dos 

referidos movimentos sociais”. (TUMOLO, op. cit. p. 02). 

Desconfiando do postulado do princípio educativo do trabalho feito por Saviani, 

o qual se baseia no suposto de que o trabalho seria a categoria fundante da vida social e 

a “base da existência humana”, Tumolo se pergunta: “em que medida seria possível 

considerar o trabalho como princípio balizador de uma proposta emancipadora de 

educação no interior do capitalismo?” (TUMOLO, op. cit. p. 02) 

O desenvolvimento posterior do texto é um esforço de compreender o 

significado do trabalho no capitalismo a partir de um estudo do tema trabalho n’O 

Capital. Tumolo percorre os caminhos da exposição marxiana atento ao movimento 

progressivo de determinação das categorias analíticas. Segundo aponta o autor, Marx 

percorre como etapas que se sucedem progressivamente de acordo com o grau de 
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determinação, as categorias trabalho concreto, trabalho abstrato e trabalho produtivo de 

capital, de modo que só esse último seria a expressão real do trabalho no capitalismo. 

Tumolo passa, posteriormente, a analisar o modo como o capital submete o 

trabalho e através de meios diversos degrada a sua condição. Ele aponta a tendência de 

tornar relativamente desnecessárias parcelas da força de trabalho ao mesmo tempo em 

que afeta os trabalhadores empregados pela tendência de rebaixamento do preço da 

força de trabalho. Aqui Tumolo sinaliza a destruição de força de trabalho como um 

aspecto inerente à acumulação de capital. 

Até aí todo o esforço de Tumolo é, em suma, de tentar demonstrar que no 

capitalismo o trabalho (produtivo de capital) destrói todas as qualidades do trabalho 

concreto e elimina toda e qualquer expectativa de que possa pelas suas contradições 

fundamentar uma proposta de formação de interesse dos explorados: 

Se o trabalho numa forma social genérica... é o elemento determinante na 
constituição da própria natureza humana, no capitalismo a construção do 
gênero humano, por intermédio do trabalho, se dá pela sua destruição sua 
emancipação se efetiva pela sua degradação, sua liberdade ocorre pela sua 
escravidão, a produção de sua vida se realiza pela produção de sua morte” 
(TUMOLO, op. cit. p. 08). 

Curioso observar, contudo, que numa nota de fim de página (nº 29), puxada a 

partir da última sentença da citação acima o autor afirme: “por outro lado, supõe-se, em 

suma, que a produção de sua morte possibilita a produção de sua vida” (Idem, ibidem, 

p. 11). Tumolo imagina, assim, ter restabelecido a dimensão contraditória do trabalho 

aniquilada até então. Não parece aleatório que esse elemento contraditório tenha tido 

uma aparição tão meteórica numa brevíssima nota de fim de página. 

Tumolo parece aceitar que (apenas e tão somente) numa análise genérica sobre o 

ser social o trabalho pode comparecer como a atividade que funda a vida. Entretanto, no 

capitalismo – tal como demonstraria Marx n’O Capital ao analisar não o ser genérico, 

mas o ser social posto historicamente sob a forma capital - o trabalho perderia qualquer 

potencialidade positiva que por ventura existisse como contradição para a 

formação/educação do sujeito social potencialmente revolucionário em busca da 

superação da alienação (apesar da nota meteórica). 

Vale a pena ver como numa penada Tumolo deduz do estudo sobre o percurso 

da categoria trabalho n’O Capital sua recusa ao princípio educativo do trabalho: 

Dado o conjunto de razões expostas, o trabalho não pode ser considerado 
como princípio educativo de uma estratégia político-educativa que tenha 
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como horizonte a transformação revolucionária da ordem do capital. 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... 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, op. cit., p. 09). 

O autor vai seguir o restante do parágrafo fazendo outra afirmação 

extremamente provocativa e curiosa que, infelizmente, não é aprofundada. E não o é 

porque ele parece acreditar resolver a questão através da leitura imanente d’O Capital da 

qual resulta tanto a explicação para o significado do trabalho no capitalismo quanto sua 

recusa ao postulado do princípio educativo do trabalho: 

Penso, entretanto, que, se algum dia a humanidade lograr construir uma 
sociedade nesses moldes, o que, a rigor, é apenas uma possibilidade histórica 
e não uma condição determinística, talvez o prazer seja princípio educativo e 
não o trabalho, tendo em vista que, se este não poderia ser eliminado de todo, 
seria tendencial e acentuadamente minimizado em favor do prazer de viver. 
(Idem, ibidem, p. 09). 

Na sequência da argumentação, para fechar com chave de ouro essa elaboração 

curiosa, Tumolo vai afirmar que: 

Se se puder falar, neste caso de um princípio educativo, este deveria ser, 
dentro da compreensão aqui arrolada, a ‘crítica radical do trabalho’, que 
implica a ‘crítica radical do capital e do capitalismo (Idem, ibidem, p. 09). 

Inacreditável como uma análise marxista tão competente para apreender o 

movimento categorial d’O capital consegue desprezar de maneira tão radical uma 

categoria da maior importância para Marx como a práxis3. 

Quando se permite imaginar a sociedade emancipada em que o trabalho passa a 

ocupar menor parcela de tempo no cotidiano dos indivíduos, nem aí Tumolo desconfia 

que a práxis em suas diversas modalidades poderia ser um importante princípio 

educativo daí lançar mão surpreendentemente de uma nova categoria para preencher o 

espaço vazio do trabalho. Qual seria então essa nova categoria? Eis que se nos aparece o 

“princípio do prazer”. 

Logo em seguida Tumolo se nos aparece com a recusa do trabalho como 

princípio educativo para substituí-lo pela “crítica radical”. E o que viria a ser essa crítica 

radical? Dentro da tradição marxista, seguramente a resposta seria a práxis. Mas essa 

                                                 
3 DUARTE (2009) critica o uso do termo grego como que para indicar uma categoria marxiana 
específica. Sua crítica, contudo, não esvazia nosso questionamento a respeito da exclusividade da 
categoria trabalho para se pensar a educação. 
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resposta, essa possibilidade de pensar a práxis como princípio educativo a partir de 

Marx que, via de regra, escapa à tradição dos estudos marxistas sobre educação escapa 

também à crítica de Tumolo. 

Essa seria uma boa oportunidade para a crítica do princípio educativo do 

trabalho preencher uma lacuna real da tradição dos estudos marxistas sobre educação: o 

resgate da práxis. Como pensar essa “crítica radical” em termos marxianos senão como 

práxis? A solução da “crítica radical” seria válida desde que saísse do plano da 

abstração, se estabelecessem as devidas mediações e suas formas concretas de 

realização. Nesse caso, certamente encontraríamos ações coletivas de organização e 

formação/educação do sujeito social potencialmente revolucionário de modo que a tal 

“crítica radical” se traduziria necessariamente na práxis e inevitavelmente se articularia 

ao trabalho. 

Trabalho, práxis e princípio educativo 

De acordo com o que já foi anunciado, o interesse central desse texto é discutir 

as recusas de Lessa e de Tumolo ao postulado do princípio educativo do trabalho, 

reunindo nesse coreto outras vozes que problematizam a questão. 

A posição que defendemos é de afirmação daquele postulado pelos motivos já 

expostos, portanto, neste ponto em particular, nos identificando com a tradição dos 

estudos marxistas da educação. Porém, nos afastamos dessa tradição quando 

questionamos a exclusiva atenção dedicada à categoria trabalho como a categoria 

suficiente para se pensar a educação a partir de Marx. 

Essa centralidade absoluta da categoria trabalho acaba apagando totalmente a 

possibilidade de se pensar a práxis como princípio educativo tão importante quanto o 

trabalho. Disso decorre que, tanto na citada tradição quanto nas críticas que em geral 

são feitas ao postulado do princípio educativo do trabalho, a práxis é sempre esquecida 

ou ocultada no trabalho4. 

FRIGOTTO (2008), que também é citado na crítica de Lessa, posiciona-se ante 

suas questões e as de Tumolo. Não é oportuno, entretanto, reproduzir aqui a riqueza da 

sua contradita, nos ateremos especificamente ao problema da relação práxis e trabalho. 

                                                 
4 Especialmente no campo dos estudos em trabalho e educação percebe-se a “obscuridade conceitual das 
definições da práxis e do trabalho: o trabalho é definido como práxis, e a práxis nos seus elementos 
característicos, é reduzida a trabalho” (KOSIK, op. cit. p. 222). 
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A certa altura de seu texto, quando vem desenvolvendo contra-argumentação às 

críticas de Lessa e Tumolo, Frigotto expõe uma posição interessante quanto à primazia 

ou exclusividade da categoria trabalho enquanto princípio educativo. Aponta o autor 

que: 

Por isso que também as teses de que o movimento social, a greve, as lutas são 
educativos e o são, mas não fazem como “princípio educativo” da mesma 
natureza do trabalho produtor de valores de uso. Aqui reside a necessária 
distinção entre trabalho e práxis, já que o trabalho não esgota a construção do 
ser social, mas o mesmo é também fundamento da práxis. As greves, as lutas 
dos movimentos sociais tendem desaparecer numa sociedade cujo fim é a 
emancipação humana. O trabalho produtor de valores de uso continuará 
sendo uma necessidade antediluviana para todos os seres humanos pelo 
simples fato que este ser da natureza e com necessidades de elementos da 
natureza ou de produtos desenvolvidos pela criação humana, continuará 
existindo”. (FRIGOTTO, op. cit., p. 33). 

Essa passagem interessa ao debate na medida em que reforça a tese do princípio 

educativo do trabalho, porém, mais que isso, interessa pelo destaque da práxis no 

escopo da problemática. Ela nos ajuda a definir um posicionamento ao mesmo tempo 

lado do pensamento dominante entre os educadores marxistas na defesa do princípio 

educativo do trabalho, porém, colidindo com essa orientação dominante na medida em 

que recusamos a idéia da centralidade absoluta ou mesmo primazia do trabalho como 

princípio educativo a partir de Marx. 

Pelo exposto, Frigotto admite e incorpora a práxis na problemática, mas não 

deixa de demarcar a idéia de que o trono máximo é sempre do trabalho - princípio 

educativo primordial. Ele sustenta sua posição argumentando na seguinte direção: 

As greves, as lutas dos movimentos sociais tendem [a] desaparecer numa 
sociedade cujo fim é a emancipação humana [ao passo que] o trabalho 
produtor de valores de uso continuará sendo uma necessidade antediluviana 
para todos os seres humanos pelo simples fato [de] que este ser da natureza e 
com necessidades de elementos da natureza ou de produtos desenvolvidos 
pela criação humana, continuará existindo. (Idem, ibidem, p. 33). 

Para Frigotto, uma vez superada a forma burguesa e, por conseguinte, as lutas de 

classes da sociedade capitalista, não haveria mais a necessidade da práxis, por outro 

lado, com a superação do trabalho abstrato enquanto forma especificamente capitalista, 

permaneceria como necessidade humana vital o trabalho concreto, eis porque o trabalho 

seria o princípio educativo fundamental antes de qualquer outro tipo de atividade 

humana. 

Discordamos da argumentação de Frigotto e sustentamos essa discordância a 

partir de dois pontos: em primeiro lugar, entendemos que a categoria práxis contém 
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todas as formas de atividades humanas, inclusive a que se considera ser delas a 

protoforma, a atividade vital, primeira, mas não única forma de atividade humana 

porque modalidade de práxis – o trabalho. Todas as formas de objetivação, que não se 

resumem ao momento laborativo são também modalidades de práxis e é através delas 

que o ser social se faz enquanto tal na sua totalidade. 

Até aqui não há discordância com Frigotto, pois também reconhece que há 

outras formas de práxis importantes além do trabalho. O primeiro problema aparece 

quando o autor identifica a práxis com as “greves, as lutas dos movimentos sociais” o 

que reduz significativamente o alcance da categoria. Esses movimentos, assim como de 

resto todo um conjunto de atividades afins como cursos de formação política, 

Congressos, ocupações de terra ou fábrica, até mesmo momentos coletivos de lazer, 

etc., que possam ajudar a consolidar os laços de classes e favorecer a elevação do 

sujeito social potencialmente revolucionário a sujeito social efetivamente revolucionário 

ou, se se preferir, a elevação da classe-em-si a classe-para-si, tudo isso são atividades 

que podemos denominar como práxis político-educativas as quais se constituem em 

dimensão da maior importância, pois fazem parte de um processo educativo/formativo. 

Diferentemente da voz geral das pesquisas em trabalho e educação, Frigotto 

reconhece a importância da práxis, o problema surge quando circunscreve o alcance da 

categoria práxis a algumas ações realizadas pelas classes exploradas em confronto com 

o capital. Poderíamos afirmar, salvo melhor juízo, a partir do que esboçou Frigotto, que 

a práxis até é importante, mas como ela é episódica, isto é, se exerce apenas até o 

momento da destruição da ordem burguesa, tendendo depois disso a desaparecer, logo, 

sua importância é secundária. 

Aqui se encontra o segundo ponto de nossa discordância: a consideração de que 

a práxis, porque foi resumida às “greves, [e] lutas dos movimentos sociais”, 

desapareceria. Essas formas de luta podem até desaparecer, como se espera de fato que 

desapareçam. A extinção das classes provocaria, consequentemente, a abolição das lutas 

de classes, todavia, certamente, não cessaria o exercício político dos indivíduos no 

processo de condução coletiva da nova ordem social. Provavelmente, ainda que sejam 

abolidos os antagonismos classistas, novos desafios, novos embates, divergências 

surgirão para serem debatidos e enfrentados coletivamente e esse exercício representa 

novas formas de práxis. 
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A práxis não morre com o fim da sociedade do capital, até porque ela tem 

dimensões múltiplas que não se resumem às lutas sociais antagônicas. Se retomarmos a 

conhecida elaboração marxiana que pensa o “reino da liberdade” como uma nova etapa 

da sociedade humana em que os homens podem decidir livremente como empregarão 

seu tempo; em que o tempo de trabalho para a produção material será inferior ao tempo 

dedicado ao ócio, ao lazer, às artes, etc., como poderíamos entender aí a formação 

humana senão como uma nova etapa do desenvolvimento humano em que a práxis se 

apresenta – para sermos modestos - tão importante quanto o trabalho na definição do 

princípio educativo? 

Ainda sobre a categoria práxis, nossa discordância reaparece no modo como 

Frigotto pensa essa categoria a partir da referencia em Kosik: “sob esta compreensão o 

trabalho, como nos mostra Kosik (1986), é um processo que permeia todo o ser do 

homem e constitui a sua especificidade. Por isso o mesmo não se reduz à atividade 

laborativa ou emprego” (Idem, ibidem, p. 11). (Grifos do autor). 

Nosso entendimento se diferencia do de Frigotto justamente porque 

consideramos a práxis a categoria que ultrapassa o momento laborativo enquanto o 

trabalho, ao contrário, se define precisamente pela sua identificação com ele (não é 

necessário aludir que trabalho não se reduz a emprego). O próprio KOSIK (1995: 224) é 

quem argumenta que: 

Assim, a práxis compreende – além do momento laborativo – também o 
momento existencial: ela se manifesta tanto na atividade objetiva do homem, 
que transforma a natureza e marca com sentido humano os materiais naturais, 
como na formação da subjetividade humana, na qual os momentos 
existenciais como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança, 
etc., não se apresentam como ‘experiência’ passiva, mas como parte da luta 
pelo reconhecimento, isto é, do processo da realização da liberdade humana. 
Sem o momento existencial o trabalho deixaria de ser parte da práxis” (Grifos 
do autor). 

Esse debate nos remete às posições acerca do problema do princípio educativo 

do trabalho manifestadas por NOGUEIRA (1990) e MAZZOTTI (2001). A primeira 

autora defende que o trabalho seria o princípio pedagógico fundamental em Marx. Mas 

acredita que, para ele, na sociedade futura o tempo livre assumiria o trono máximo. Daí 

sua crítica: 

Se Marx concebe o tempo livre como requisito para o enriquecimento 
cultural de homens, parece-nos que a este nível, ele pensa a cultura geral... 
como algo exterior à produção material e sem ligações com ela. 
(NOGUEIRA, op. cit. p. 135). 
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O segundo autor, por sua vez, recusa a tese do princípio educativo do trabalho 

por considerar que toda a luta de Marx foi contra a forma capitalista de trabalho, 

inclusive num combate incansável pela diminuição da jornada de trabalho. Isso 

demonstraria que Marx acreditava que só fora do trabalho o homem encontraria as 

possibilidades de uma formação plena e livre. 

Mazzotti, então, tenta sustentar que, não o trabalho, mas o tempo livre seria o 

princípio educativo por excelência. Se Nogueira atribui exclusiva importância ao 

trabalho se esquecendo da práxis; e depois (na sociedade emancipada) atribui toda a 

importância ao tempo livre, continuando a negar a práxis e passando a negar também o 

trabalho; Mazzotti abole de uma vez a compreensão dialética do trabalho sob a forma 

capitalista entendendo trabalho e tempo livre, respectivamente, como total negatividade 

e total positividade. 

Tanto a Nogueira, quanto a Mazzotti escapa a categoria da práxis como princípio 

educativo importante. Se o tempo livre é importante para a formação humana, o é 

devido às possibilidades de práxis libertadoras que se exerçam nesse tempo. Portanto, a 

idéia de tempo de livre só é importante se esse tempo for preenchido por formas de 

práxis emancipadoras. De outro modo, sem a afirmação concreta da liberdade humana 

pela práxis a idéia de tempo livre vira um vazio incapaz de exercer qualquer função 

relevante como princípio educativo. 

O ser social se constrói a si mesmo graças ao seu trabalho, mas também às 

múltiplas formas através das quais atua sobre o mundo5. O modo como expôs Frigotto 

indica a redução da práxis a certas formas de luta política realizadas entre trabalho e 

capital, portanto, vinculadas a um dado momento da história da sociedade. Contudo, a 

categoria práxis não é uma criação das relações burguesas, é anterior a elas - 

antediluviana tanto quanto o trabalho6. 

Por fim, não parece razoável imaginar que o exercício político que envolve os 

coletivos humanos na gestão comum das novas questões postas na sociedade 

                                                 
5 “Sendo o modo específico de ser do homem, a práxis com ele se articula de modo essencial, em todas as 
suas manifestações, e não determina apenas alguns dos seus aspectos ou características. A práxis se 
articula com todo o homem e o determina na sua totalidade” (KOSIK, op. Cit. P. 222-223). 
6 “o trabalho é constitutivo do ser social, mas o ser social não se reduz ou esgota no trabalho. Quanto mais 
se desenvolve o ser social, mais as suas objetivações transcendem o espaço ligado diretamente ao 
trabalho. No ser social desenvolvido, verificamos a existência de esferas de objetivação que se 
autonomizaram das exigências imediatas do trabalho – a ciência, a filosofia, a arte, etc.” (Grifos do autor). 
(NETTO e BRAZ, 2008: 43). 
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emancipada desapareceria devido à superação das contradições de classes; assim como 

não parece razoável não considerá-lo como práxis. Se o trabalho concreto permanece 

importante, não menos o serão as atividades desenvolvidas no tempo livre (formas de 

práxis) as quais não abolem a importância do trabalho concreto, mas tendem a ser mais 

determinantes que ele na formação/educação do ser social. 

Conclusão 

Tudo indica que Tumolo e Lessa ignoram ou desconsideram a distinção entre 

“trabalho como princípio educativo” e “princípio educativo do trabalho”. Ao que 

parece, Tumolo até cogitaria a existência do princípio educativo do trabalho em 

sociedades primitivas, o que não teria nenhuma validade no capitalismo. Por sua vez, 

sob a forma capital, o trabalho jamais poderia ser princípio educativo de nenhuma 

proposta emancipadora, sequer progressista. 

Segundo o exposto, as recusas de Lessa e de Tumolo se constroem a partir de 

focos muito específicos e determinados com os quais eles se defrontam. O primeiro 

levanta sua recusa a partir da identificação feita por Saviani entre trabalho e educação. 

O segundo o faz a partir de uma articulação problemática que vai de uma citação de 

Saviani, imaginando-a representativa de toda uma gama de reflexões sobre o tema, 

passando por um estudo imanente d’O Capital, chegando apressadamente na conclusão 

da recusa do princípio educativo do trabalho. 

Dessa forma, os autores propuseram um caminho que lhes possibilitou evitar o 

confronto com toda uma tradição de estudos, significativas elaborações e práticas 

históricas extremamente relevantes: desde as elaborações de Marx e Engels sobre o 

princípio da união trabalho e ensino, a politecnia (ou educação tecnológica) passando 

pelas práticas e teorizações realizadas na Rússia desde o período pré-revolucionário até 

a consolidação revolucionária; as contribuições de Gramsci e de tantos comentadores 

que deram importantes contribuições como Manacorda, Enguita, entre outros; sem falar 

na rica discussão brasileira que não pode ser resumida em frases isoladas de um único 

representante. Toda uma rica tradição que defende e se ampara no princípio educativo 

do trabalho ficou de fora das recusas críticas daqueles autores o que as tornou frágeis e 

incipientes, apesar de extremamente necessárias ao debate. 

Por que ao recusar o postulado do trabalho como princípio educativo os autores 

não discutiram as propostas de Marx e Engels de união trabalho e ensino e de politecnia 
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(ou educação tecnológica) nas quais aqueles autores defendem que mesmo o exercício 

do trabalho alienado se articulado à escolarização (ainda que burguesa) e associado à 

práxis político-educativa representaria uma mistura explosiva contra o capital? 

Por que as críticas de Lessa e Tumolo silenciaram ante a convicção de Marx e 

Engles, exaustivamente exposta em inúmeras obras, de que é em torno do trabalho no 

capitalismo que se colocam todas as possibilidades de emancipação social e que essa 

emancipação não se faz sem a formação/educação política do sujeito social 

potencialmente revolucionário? Os autores parecem ignorar que em Marx e Engels a 

perspectiva da educação conjuga como que programaticamente as categorias trabalho e 

práxis e que para eles toda e qualquer possibilidade de superação da sociedade do 

capital é posta justamente pelas contradições do trabalho. 

A recusa de Tumolo de que o trabalho possa ser princípio educativo de uma 

proposta de educação emancipadora parece conter a recusa do princípio educativo do 

trabalho e isso se deve ao seu entendimento do trabalho no capitalismo como total 

negatividade. Essa posição, por sua vez, parece ocultar uma concepção da educação 

como total positividade. Ora, educar/formar não é apenas construir personalidades 

solidárias, criativas, éticas, etc.. O trabalho tem caráter educativo porque ele põe, 

constrói, afirma ou modifica o ser social independentemente da direção ou perspectiva 

para a qual aponte esse processo. Alienação e estranhamento são as grandes tendências 

da educação do ser social sob a forma capital e o fato de que o trabalho é uma 

modalidade de práxis distinta das demais não modifica esse caráter educativo do 

trabalho. Ademais, as modalidades de práxis não representam ações isoladas, 

desencontradas e estanques do ser social. 

A recusa de Tumolo segundo a qual o trabalho não pode ser princípio educativo 

porque no capitalismo ele é negação humana e porque as tendências da acumulação são 

de “desemprego e arrocho salarial”, que ele fundamenta na leitura imanente d’O 

Capital, na verdade se choca com todo um conjunto de elaborações e posicionamentos 

efetivos de Marx e Engels a respeito da relação trabalho e educação e suas contradições. 

Que Marx e Engels acreditavam nas possibilidades contraditórias do trabalho, 

inclusive como princípio educativo não é difícil sustentar - independentemente do modo 

como Saviani fundamenta sua posição. Contudo, quanto ao princípio educativo, 

acreditamos que duas questões são de grande relevância: uma é a discussão em torno da 

categoria práxis; outra seria a própria atualização do princípio educativo marxiano 
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(trabalho e práxis), dentro do atual estágio da acumulação capitalista. Essa questão, 

todavia, como aponta Frigotto, não se resolverá apenas no plano da leitura imanente. 
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