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RESUMO

A comunicação vai apresentar um ensaio em que são analisadas duas abordagens ontológicas contemporâneas, a perspectiva fenomenológica sartreana e a concepção

marxiana, para verificar as relações entre educação e trabalho. O trabalho é a categoria central da ontologia do ser social como estudada por Lukács, a partir dos escritos de

Marx. Também abordando a ontologia do ser social, ou da realidade humana, Sartre, explicitará a dialética do ser-para-si-para-outro que em sua existência produz o seu próprio

ser como historicidade, negação de seu passado, projeção de seu futuro, transformação e construção de si mesmo. Não por acaso, os dois autores dialogam com Hegel. Sartre

afirmava que compreendia o existencialismo como uma filosofia a ser inserida no marxismo, o que ele buscou fazer com sua obra Crítica da Razão Dialética. Por outro lado,

teóricos marxistas como José Chasin recusaram a possibilidade de uma compatibilização das duas correntes. Para além dos conflitos das duas abordagens ontológicas e sem

buscar apenas repetir as perspectivas dos dois autores, a pesquisa possibilitou traçar aspectos que indicam uma aproximação na compreensão ontológica do ser social como ser

que produz a si mesmo. Ampliando a discussão para a questão da educação, o artigo questiona a compreensão de educação tradicionalmente abordada sob a perspectiva

gnosiológica para apontar a matriz ontológica da educação como transformação de si mesmo e da realidade exterior, ou seja, como trabalho. A educação se constitui em uma

atividade teleológica que transforma não somente o indivíduo, mas a sociedade que ele compõe. O texto desenvolve a compreensão de que a educação transforma a sociedade

e não se limita a ser uma atividade contemplativa. Partindo da abordagem ontológica da educação como trabalho, o texto progride para explorar as consequências que tal

perspectiva traria em termos de políticas públicas e concepções pedagógicas. Entre as consequências avistadas destacam-se o reconhecimento do estudante como trabalhador

pelo ato de estudar, sem necessariamente ter que se dedicar a outra atividade produtiva, e a proposta de uma pedagogia transformadora, integrando estudos teóricos e práticos,

como o que chamamos hoje de educação técnica e 

tecnológica, mas considerando que toda educação é ou deveria ser uma educação cuja centralidade é o trabalho. 

O estudo ontológico do texto marxiano desenvolvido por Lukacs revela a centralidade da categoria trabalho e autores como Ivo Tonet partem dessa análise para sugerir propostas

para a área de educação. No entanto, podemos observar que os modelos de abordagem contemporânea ainda se encontram vinculados ao passado, com fundamentos

positivistas e uma priorização das discussões epistemológicas. Aprofundar a pesquisa sobre os pressupostos ontológicos da educação, compreendendo a realidade humana

como uma construção social mediada pelo trabalho permite um rompimento com os padrões e a proposição de ações libertárias e transformadoras. O ensaio, neste sentido,

contribui para uma perspectiva que não reproduz a desigualdade social, busca a vivência igualitária e vencer o desafio de uma educação inclusiva e significante.
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