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A QUESTÃO DO MÉTODO EM MARX E LUKÁCS:
o desafio da reprodução ideal de um processo real

GT 9: Trabalho e educação
Liana Brito de C. Araújo (UECE)

1.	Introdução.
	Como conhecemos? Como nos é possível pensar o movimento do real? Que elementos constituem a base para o conhecimento científico? Na busca de respostas para essas questões, encontramos hoje encaminhamentos diversos.  
A chamada crise dos paradigmas das ciências sociais, que perpassa o debate sobre o conhecimento, enfatiza a problemática da relação entre subjetividade e objetividade e as diversas formas de aborda-la.  Marcada pela presença do sujeito (homem que conhece) e do objeto (o real a ser conhecido), essas abordagens ora se centram na figura do sujeito, numa perspectiva racionalista, idealista, subjetivista, relativista, e ora se centra no objeto-factual, numa visão empirista, naturalista, materialista. 
Diante da problemática posta pela crise dos paradigmas hoje, pretendemos nesse trabalho, defender a atualidade do método em Marx, pois acreditamos que se trata de um terceiro caminho, que supera o dualismo entre sujeito e objeto na construção do conhecimento. O que está subjacente nesse debate é, de fato, a questão da relação entre a consciência e a realidade objetiva, a qual tomaremos como ponto básico da nossa exposição. Para isso pretendemos responder às questões: como reproduzir idealmente um processo real? Quais as implicações desse processo para a práxis humana, para a práxis educativa? 
Nosso objetivo é abordar a relação subjetividade/objetividade a partir da proposta marxiana. Para tanto, apresentamos os pressupostos básicos presentes no texto "O Método da Economia Política" (Marx,1997), em que Marx anuncia seu percurso, constituindo assim um método para apreensão e conhecimento da realidade. O método é entendido como um instrumento de mediação entre o homem que quer conhecer e o objeto desconhecido, como uma parte do real a ser investigado. Para Lukács, o método não é critério de verdade (Lessa, 2001 a), o critério de verdade  encontra-se na própria objetividade do real. 

2.	Em busca dos pressupostos marxianos: a relação trabalho/conhecimento e suas categorias ontológicas.

O homem como ser natural, tem necessidades básicas materiais como qualquer ser vivo. A satisfação de suas necessidades será mediada pelas condições objetivas dadas pelo mundo concreto e pela sua ação de buscar, na natureza, elementos que satisfaçam suas necessidades. O homem é um “ser natural ativo” (Markus, 1974: 8) que através da sua atividade vital apropria-se das riquezas naturais, de suas causalidades, onde suas ações estão orientadas por uma intencionalidade, por isso é um ser teleológico. O trabalho permite ao homem ir para além de suas necessidades imediatas. Diferencia-se da atividade dos outros animais, marcada pela imediaticidade da satisfação das necessidades de cada espécie (portanto estão submetidos aos determinantes da natureza), O trabalho, como ação mediada pela teleologia e causalidade, é uma atividade criadora, que tem uma exterioridade objetivada. O resultado dessa ação humana se torna concreto e externo àquele que a criou, isto é, constitui-se como um novo elemento das causalidades postas a serem incorporadas pelas atividades futuras. Temos aí, portanto, a retroação sobre o próprio ser social, de toda objetivação humana. 
As objetivações humanas passam a se constituir como forças essenciais (habilidades humanas), e como elementos externos de mediação da sua práxis. Novas necessidades vão surgindo constituindo o próprio movimento da vida social. Segundo Lukács (1976; Lessa, s/d;61) “o trabalho - já como ato do indivíduo- é por sua essência, social: no homem que trabalha se realiza a sua auto-generalização social, a elevação objetiva do homem particular à generalidade”. O resultado de sua ação passa a ser incorporado à vida dos outros homens, do ser social (gênero humano).
Ao se evidenciarem as categorias ontológicas do trabalho: teleologia, causalidade, objetivação/exteriorização, não podemos deixar de considerar que, imbricado nesse processo de relação do fazer-se humano, está o conhecimento. Este é resultado da atividade dos homens no mundo, movidos por necessidades objetivas. No seu intercâmbio com a natureza, os homens buscam a satisfação de suas necessidades. O trabalho exige, daquele que o realiza, um certo domínio das causalidades postas e dadas pelo real, o que representa um certo grau de conhecimento das condições objetivas da natureza. Esse conhecimento, apropriado pelo sujeito, passa a ser incorporado à vida e servirá de base para outras atividades. Ao agir sobre o mundo os homens vão conhecendo-o, transformando-o e, ao mesmo tempo, vão se transformando. Assim, a vida social vai se efetuando como processo histórico – construído, e não dado imediato pela imposição da natureza. 
Encontramos nesse movimento de efetivação da vida humana o primeiro pressuposto apresentado por Marx: o da historicidade. O homem como sujeito é real, vive numa realidade objetiva concreta, material, e tem sua historicidade, é processual- construída, objetivada. O objeto do conhecimento é a realidade do sujeito, é o espaço material no qual está inserido. Além de estar inserido  em dada realidade, esta é construída pelos próprios homens, não por suas vontades individuais, mas a partir das condições materiais que lhe são postas pela natureza, pelas conquistas e transformações anteriormente objetivadas e acumuladas,  pelas suas necessidades e pelas novas relações que vão estabelecendo com o mundo e com os outros homens (Marx, 1987). 
A realidade constitui-se um objeto histórico, em construção, e ao mesmo tempo concreto, que existe independente do sujeito que a conhece, e pretende conhecer exatamente porque o real, como pressuposto de sua própria existência, se mostra ao sujeito de forma complexa, confusa, caótica (Marx, 1991).
Temos então a tese de que o conhecimento não é fruto apenas da subjetividade do sujeito, mas é resultado do fato de este sujeito estar em um mundo no qual a sua relação com ele não ocorre pela imediaticidade. Portanto, historicidade e totalidade são duas categorias básicas do método em Marx. O homem age sobre o mundo objetivo e o transforma em um mundo humanizado, que retroage sobre ele mesmo, ele está sempre modificando-o e se modificando, num processo permanente de criação e superação de novas necessidades. Aqui nos deparamos com uma grande desafio: Se a realidade humana é  histórica, e o movimento do real é, na sua essência, resultado da práxis social dos homens,  como conhecer esse todo, que está em movimento? 
Primeiro consideramos que a historicidade do mundo e das relações do ser social, se realiza como um processo de construção, continuidade e ruptura. O real, espaço de vida e prática dos homens, não está pronto, acabado, está sempre sendo criado e (re)pondo novas possibilidades para a atividade social. O resultado da atividade humana se materializa no mundo objetivo, incorporando-se ao tempo e à vida, à história, tornando-se único e singular. Heller (1970: 2/3) destaca que “A história é a substância do sociedade. A sociedade não dispõe de nenhuma substância além do homem, pois os homens são os portadores da objetividade social, cabendo-lhe exclusivamente a construção e transmissão de cada estrutura social“ e acrescenta que o “tempo é a irreversibilidade dos acontecimento. O tempo histórico é a irreversibilidade dos acontecimentos sociais”.
Temos, portanto, a concepção de homem como ser histórico, processual, cuja essência é histórica. Segundo Politzer (1986:142) “A história mostra que o tempo não passa sem deixar marca. O mundo, a natureza, a sociedade constituem um desenvolvimento que é histórico”.
A historicidade é uma categoria ontológica do ser social, portanto é parte da própria vida dos homem. É a marca da atividade dos homens objetivada no mundo concreto. A historicidade é uma categoria do ser e está presente no conhecimento, na medida em que este é concebido como uma relação reflexiva entre o sujeito e o objeto. 
O mundo dado e transformado se configura como uma totalidade para o ser social. Trata-se de um todo composto por uma série de relações complexas, processos complexos, nomeado por Lukács como complexo dos complexos. Redunda daí a segunda categoria do método marxiano: a totalidade, que representa uma unidade de complexos. Portanto, para o sujeito  conhecer a realidade na sua totalidade, necessita desvendar os complexos que a compõe. 
Lukács propõe um percurso, a partir de Marx, de desvelamento do real, que tem dois fundamentos ontológicos: a totalidade e a historicidade. O real é uma síntese de muitos complexos, muitas mediações e relações, e para conhecê-lo é necessário considerar essa sua complexidade que compõe uma unidade, uma totalidade, uma síntese de muitos processos. Lukács (1979:28) afirma que Marx parte 
“da totalidade do ser, e busca apreendê-la em todas as suas intricadas e múltiplas relações, no grau da máxima aproximação possível. Onde a totalidade não é um fato formal do pensamento, mas constitui a reprodução mental do realmente existente, as categorias não são elementos de uma arquitetura hierárquica e sistemática; ao contrário, são na realidade ‘formas de ser, determinações da existência’, elementos estruturais de complexos relativamente totais, reais, dinâmicos, cujas inter-relações dinâmicas dão lugar a complexos cada vez mais abrangentes, em sentido tanto extensivo quanto intensivo” 

Todo ser, por mais singular que pareça, é um complexo e tem uma totalidade. Segundo Lessa (2001:8) “Ser, totalidade e devir... estão em Lukács, rigorosamente articulados: o ser é uma totalidade em desenvolvimento e a história, em sua acepção mais genérica, o movimento do ser”. Esses elementos constituídores do ser, serão os pressupostos fundamentais para a construção do conhecimento.
É interessante percebermos que a busca de entendimento de uma categoria nos remete à outras. Assim, no processo de conhecimento, além da historicidade e da totalidade, outras categorias vão aparecer no centro da reflexão marxiana sobre o método: são a contradição e a mediação. A contradição e a mediação estão presentes na totalidade do real e no seu movimento histórico, sendo o seu próprio “recheio” (Konder,1981). Portanto, para conhecermos o real na sua totalidade, é imprescindível conhecermos a sua historicidade, percebendo a complexidade das relações, mediações, e das contradições que o fazem ser movimento. 
A contradição é o princípio básico do movimento. Trata-se de uma categoria, não inventada mas definida por Marx, pois a contradição é  própria da realidade, como dimensão concreta da sua totalidade. Nessa perspectiva, não se pode imaginar o real sem seu permanente movimento de construção do novo, de auto-construção e de superação. O novo só pode ser vislumbrado a partir do velho, numa relação de contradição, um nega o outro, e nessa negação, tanto ocorre uma ruptura quanto uma continuidade. Na realidade estamos o tempo todo encontrando o movimento entre tese, antítese e síntese. 
A mediação pode ser compreendida como a relação reflexiva entre os processos sociais, os complexos sociais. A totalidade do real se constitui pelas relações de interdependência (mediações) das esferas que compõem a vida social.

3.	O método em Marx e sua função social: conhecer para transformar.

O método marxiano tem como base a tese de que “a  produção do conhecimento é parte integrante do desenvolvimento histórico do mundo dos homens...”, quando no intercâmbio entre o homem e a natureza (sujeito e objeto), se efetiva, ao mesmo tempo, tanto o sujeito, que se (re)constrói, quanto o mundo dado e transformado pela ação do sujeito, e “nessa relação sujeito-objeto se radica a produção do conhecimento” (Lessa, 2001:24). 
A produção do conhecimento se dá a partir das condições objetivas da vida social, e dos próprias desafios que a vida impõe para os homens, que resultam de uma série de relações complexas objetivadas pelos homens na dinâmica social. O conhecimento produzido pelo sujeito terá o limite posto pelo contexto em que se encontram, tanto o sujeito quanto o objeto.
	Para Marx e Lukács, a realidade, que é o objeto do sujeito, tem sua existência objetiva independente do sujeito que a investiga. A realidade é uma totalidade, ou seja, é uma síntese de muitas relações, ou seja é um complexo de complexos (Lukács, 1976). O real é complexo porque é resultado de múltiplas determinações, de muitas relações sociais, históricas, econômicas (de produção), políticas, culturais, ideológicas, etc. Essas relações se interligam e constituem as mediações da sociabilidade humana. 
	Nesse percurso para a construção do conhecimento Lukács afirma ser necessário que se faça uma abordagem genética da complexidade do objeto real, que "é a  descoberta da processualidade histórica que articula a sua gênese com a configuração presente. Conhecer o objeto significa também conhecer o processo histórico que lhe consubstancia- e não apenas a sua forma presente. (LESSA, 2001:9). Outro elemento metodológico da pesquisa, proposto por Lukács, é "a crítica radical das metodologias", que vai sendo necessariamente construída quando se busca uma abordagem genética. Pois aí há uma “recusa de toda dedução da estrutura, do ordenamento das categorias/.../ partindo do seu conceito geral considerado em abstrato. Pois ao se deduzir logicamente o real, termina-se por substituir a gênese histórico-social das categorias por hierarquias conceitual-sistemática” (LESSA, 2001:10)
	Marx, ao propor um novo olhar sobre o real, chama atenção para a função social do conhecimento no sentido do enriquecimento da práxis  humana, na sua dimensão transformadora. Essa idéia está presente nas teses à Feuerbach "A questão do saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do pensamento...não basta interpretar, o que importa é transformar” (Marx e Engels, 1987:12,14).
Vários autores destacam que a produção teórica de Marx teve dois momentos que não se deram de forma separada, isolada, mas em relação, quais sejam, o método de investigação e o método de exposição (Müller, Teixeira, Oliveira). O método de exposição só é possível depois de um longo percurso de investigação, que exige trabalho analítico rigoroso. Dessa forma Marx se apropriou da investigação das Ciências Modernas, fez sua observação do movimento da realidade tendo contato com essa realidade, estudou empresas capitalistas de seu tempo e, foi construindo um método próprio método de compreensão do real. Nesse processo lhe foi possível expor os passos necessários para pensar o real.

4.	O ponto de partida para compreensão do real.

No texto “O Método da Economia Política”, Marx considera criticamente o método da Economia Política e o toma como ponto de partida para a construção do seu próprio método. Na sua exposição ele considera que, em um certo momento, o caminho apresentado como método no referido texto  parecia correto. Entretanto, Marx percebe que no percurso sugerido como possibilidade de  conhecimento do real, apresentava-se o que ele denominou de "caminho de ida", porém, faltava "o caminho de volta".  Para Marx, o "caminho de volta", representa a completude do processo de conhecimento, uma vez que  representa o retorno ao objeto, possibilitando uma síntese, uma visão da sua totalidade complexa.
Como, então, ir desvelando esse real tão complexo senão pela percepção e conhecimento das determinações que compõem sua unidade, sua totalidade? O percurso feito por Marx  parte de um constante questionamento acerca das relações componentes do real, tornando-o cada vez menos complexo e cada vez mais simples. Isso é possível na medida em que percebemos e compreendemos as suas várias determinações, relações reflexivas, com suas interrelações. 
A população é o real do qual parte, tentando fazer o percurso da economia política. Marx afirma que seu resultado é caótico, pois não foi possível desvelar as determinações que constituem a população. Então, qual a sua proposta?
Marx apresenta seu método partindo do mesmo real, afirmado na categoria população. Estamos diante da população, e o que é a população sem suas classes sociais que a compõe? E as classes sociais sem o trabalho assalariado que as constituem? E o trabalho assalariado sem o capital que o engendrou? Tudo é mera abstração se não vamos questionando cada categoria  que se nos apresenta, relacionando-a com a realidade da qual pertence, e assim vamos encontrando relações cada vez mais simples. Nesse percurso de levantar questões acerca do real a partir da categoria população, Marx vai encontrando relações determinantes dessa representação do real e, assim, "chegaria analiticamente, cada vez mais, a conceitos mais simples" (Marx, 1997: 7). Isso nos possibilita a aproximação com a totalidade do real concreto e complexo.
O real é concreto porque é um dado objetivo, que existe independentemente do sujeito. Sua objetividade se refere, no nosso entender, a sua dimensão empírica, factual. Esse real é gerado por muitas relações humanas, sociais, econômicas etc, e, por isso é histórico e complexo. No real encontramos não só as condições concretas para nos constituirmos como sujeitos de ação, mas também nele encontramos o material empírico, o dado real, para a construção do conhecimento. O processo histórico é um processo dialético de agir, de conhecer, de transformar-se, e assim vai sendo enriquecido um novo agir, reeditando, sob outras condições, o mesmo processo. A objetividade do real é dado pelo real e não pela construção do sujeito. Ela é posta pela dinamicidade da vida que vai desafiando os próprios homens na sua cotidianidade. Trata-se do critério de verdade para o conhecimento científico: a realidade objetiva e não o método de investigação (Lessa, 2001 a)
Como o real é histórico, complexo, ele se configura, no pensamento marxiano, como uma síntese, "uma síntese de múltiplas determinações, logo uma unidade de múltiplos" (Marx, 1997:9). O exemplo da população e do percurso construído por Marx (diferentemente dos economistas clássicos ingleses, que  consideravam a população como um conceito já claro), para revelar a concreticidade do real, demonstra a síntese que a categoria população representa. Só é possível conhecê-la, de fato, na medida em que vamos identificando e compreendendo suas determinações. Esse real concreto é o verdadeiro ponto de partida. 
	Mas esse real não nos é dado de imediato na sua complexidade, , nas suas determinações, ele nos aparece apenas na sua aparência fenomênica. O nosso grande desafio é ir desvelando a "pseudococreticidade" do real (Kosik, 1995). A partir dessa aparência é que nos é possível chegarmos à essência do nosso objeto. Como afirma Kosik, 
"o mundo da pseudococreticidade é um claro-escuro de verdade e engano. O seu elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou apenas sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive apenas graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno e, portanto, se manifesta em algo daquilo que é" (Kosik, 1997:15).

	Este é o nosso grande desafio. Marx enfatizou bem isso quando afirmou que "Se os homens apreendessem imediatamente as conexões (do real), para que serviria a ciência?" (Marx, Engels In Kosik, 1995:15). Na verdade o real é um dado construído historicamente pelos homens e está sempre em transformação, ao mesmo tempo em que os próprios homens também o estão. Daí ser o processo de conhecimento ser histórico e complexo, por que é processo-movimento.
Por que Marx, ao discutir o método de conhecimento da realidade, afirma ser o real, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o ponto de chegada? É a partir da relação do homem com o mundo real que as indagações vão surgindo, juntamente com a necessidade de respondê-las. 
O real é, portanto, o  pressuposto (o ponto de partida) para a construção do conhecimento, ao mesmo tempo é o ponto de chegada porque, de posse de suas determinações, no final do processo de conhecimento, é fundamental realizar a síntese do próprio real do qual partimos, e que ao final se nos apresenta com muito mais clareza e propriedade. 
Nesse processo de construção do conhecimento, Marx destaca que o caminho de ida e de volta são traçados numa relação de simultaneidade e complementariedade entre sujeito e objeto. O caminho de ida começa no real, no objeto, do qual tencionamos compreendê-lo, identificando suas múltiplas determinações, relações. Na medida em que nos apropriamos idealmente dessas relações, construindo as categorias, vamos tecendo o caminho de volta, pois é necessário confrontarmos, o tempo todo, as categorias de análise com o próprio real. Quando já estão esgotadas as possibilidades de outras determinações, que medeiam o nosso objeto, vamos construindo nossa síntese, agora, no nível ideal do concreto do qual partimos. Estaremos, assim, diante do mesmo real concreto, mas não mais caótico, mas um concreto pensado, conhecido na sua totalidade.
Poderíamos perguntar: em que momento saberemos que está na hora de realizarmos o caminho de volta? Essa é uma questão que apenas o pesquisador, na sua relação com o seu objeto, estará apto a responder. Acreditamos que, ao estabelecermos, continuamente no caminho de ida uma relação com o nosso objeto de estudo (caminho de volta), quando este se nos apresentar com suas diversas relações e mediações, no nosso pensamento, poderemos construir, então, nossa síntese, que é o caminho de volta final. No entanto, é fundamental destacarmos um importante aspecto do método dialético: o real está em movimento, é contraditório e possui historicidade, portanto, conhece-lo significa um processo de sucessivas aproximações. Por mais que nos aproximemos do real, novas questões estarão surgindo para complementar a nossa síntese. Nesse sentido, é fundamental o reconhecimento da provisoriedade que tem o conhecimento que construímos. Caso contrário estaríamos negando o próprio movimento do real e do conhecimento.
Considerando o conhecimento inacabado, e, ao mesmo tempo, reconhecendo a possibilidade de conhecermos o real, é que Marx dedica-se ao detalhamento dos passos em que se realiza o conhecimento humano. Retomemos, pois, esse processo, no intuito de esclarecermos os usos do método marxiano na atividade da pesquisa científica. Falamos anteriormente do caminho de ida e volta como luzes para a elaboração da síntese que representa a totalidade do ato de conhecer. Marx afirma, então, que o caminho de ida começa no real concreto mas, através da capacidade do sujeito de analisar, pensar, ele vai construindo  abstrações, categorias, que dizem respeito a aspectos desse real, dos complexos que o constituem, da suas determinações. É nesse sentido que o autor afirma que o caminho de ida e de volta é um caminho do abstrato ao concreto. O momento que representa "do abstrato" (que não pode ser visto sem sua relação com o real dado, pressuposto), é o momento em que o sujeito pensa, questiona o fenômeno na sua aparência. Nesse caminho "do pensamento", por isso ideal, abstrato, é possível ao pesquisador construir representações do real – suas categorias -  a partir de sua capacidade de intuição e percepção. 
No processo de descoberta das relações que determinam o fenômeno o sujeito constrói as suas categorias de análise. As categorias são,  por esse  processo de análise, resultado da atividade do pesquisador de estar no mundo real, olhar o fenômeno a ser investigado, pensá-lo na sua complexidade e relacioná-lo com o movimento da realidade (portanto não como um dado congelado, pronto e acabado, mas como processo). Nesse percurso vamos intuindo, percebendo, analisando, conhecendo seu movimento e identificando as categorias mais complexas, que representam relações mais complexas, pois determinadas por outros processos, o que não nos permite conhecê-las senão a partir da descoberta de suas determinações. Assim chegamos às categorias mais simples, que são determinantes para a compreensão das categorias complexas. Só então, de posse dessas categorias mais simples vamos realizando o caminho de volta, chegando às determinações mais complexas, o que nos  possibilita a apropriação do real, na sua totalidade, como concreto pensado, que é o ponto verdadeiramente de chegado do pesquisador.
Mas o que significa uma categoria simples e como chegar a elas? O que determina uma categoria mais simples é a sua "pobreza" de determinação, ou seja, é uma categoria que de certa forma dispensa outras determinações. Chegamos às categorias mais simples pelo processo de questionamento do real a partir de sua aparência, quando estabelecemos a pergunta: quem o determinou? Repetindo essa indagação, até o seu esgotamento, vamos identificando as determinações do fenômeno investigado, desse "real complexo". Dessa forma é possível chegarmos àquelas categorias  mais simples, que representam relações/ processos menos complexos, que não carecem de outras determinações de outros complexos, para serem compreendidas, na sua riqueza.
Realizamos, portanto, até aqui, um processo de decomposição do real, para então recompô-lo como concreto pensado. No entanto, estando de posse das categorias mais simples não nos é possível conhecer o real, a não ser fazendo o caminho de volta.  Dessa forma, vamos re-construindo no pensamento a compreensão das categorias (mais complexas, determinadas) encontradas no momento anterior, pela decomposição. Nesse retorno, ainda abstrato, por se realizar no pensamento, vamos nos apropriando dessas determinações mais complexas, representadas nas categorias complexas.
Nesse caminho de volta, relacionamos tanto abstrato/abstrato (categorias complexas e simples), quanto abstrato/concreto, ou seja, categorias e suas determinações presentes no real concreto (Cardoso, 1977). Assim a percepção do real nos aparece de forma muito mais clara e rica, pois vamos nos apropriando, idealmente, do concreto – o real, o nosso ponto de chegada. O concreto, como verdadeiro ponto de partida, já era desde o princípio rico de determinações, dessa riqueza nos apropriamos apenas quando realizamos todo esse percurso, do pensamento, necessário para o conhecimento científico.
Marx (1997:9) afirma que "o método de se elevar do abstrato ao concreto é apenas a maneira de o pensamento apropriar-se do concreto como concreto espiritual (pensado)", ou seja, de reproduzir idealmente algo concreto, real. 
O concreto pensado é "produto da elaboração conceitual da intuição e da representação" (Marx, 1997:9) do sujeito que conhece e pensa o real, e permanece ainda presente no real enquanto sujeito independente, e estabelece uma relação permanente  com o mundo. No processo de construção teórica do real "é preciso que o sujeito, a sociedade, esteja sempre presente como pressuposto" (Marx, 1997:11). 
Conclusivamente isso significa dizer, que em nenhum momento do processo de construção do conhecimento científico na perspectiva marxiana, ocorre a negação da participação, da mediação (como relação concreta) do sujeito com a realidade objetiva, enquanto relação dialética, reflexiva. Como sujeito e objeto são históricos, todo conhecimento elaborado, traz em si, uma esfera desconhecida, pois ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de percepção do real, esse apresenta novos elementos que exigem novos olhares e novas elaborações teóricas.

5.	Algumas elementos acerca do método marxiano e da educação.

A nossa exposição acerca do método marxiano nos remete a uma série de relações que podemos estabelecer com a educação. O método representa uma postura específica de olhar e agir no mundo, que traz subjacente uma visão de homem e de mundo, visão materialista-dialética. Nessa perspectiva tem-se a clareza de que o conhecimento científico não é neutro, tem o componente da ideologia nele inserido.
Pensar o mundo pelas suas relações e seus processos é um desafio para os educadores. Isso implica em, não só, pensar dialeticamente o seu fazer pedagógico, mas estar sempre com uma postura investigativa diante dos elementos novos que emergem no cotidiano escolar, permitindo que o aluno, efetivamente, participe do processo de objetivação e apropriação do conhecimento.
É fundamental perceber e experienciar, cotidianamente, o fato de que toda a nossa história é marcada por uma maneira muito específica de viver e pensar as coisas, orientada predominantemente por uma visão imediatista, fatalista, burguesa, com seu viés conservador, e que a abordagem marxiana vai exigir do educador e do educando uma postura de ruptura. Por exemplo, quando observamos nossos alunos em suas práticas de estágios escutamos com freqüência o antigo discurso da dicotomia entre teoria e prática. A prática termina sendo, na verdade, conduzida e alimentada por um conhecimento ‘intuitivo’ (que foi sendo forjado no decorrer dos anos dos alunos), e que, por uma série de limitações e determinações, os alunos não conseguem, em geral, ir para além da intuição e da espontaneidade, principalmente por não perceberem as contradições do real e sua processualidade. Intuição e espontaneidade são elementos importantes no poder criativo dos sujeitos. Quando alimentados por uma capacidade crítica de análise do movimento do real dão um salto de qualidade para a prática profissional. 
A articulação do conhecimento científico da formação acadêmica com a experiência prática cotidiana (marcada pela imediaticidade e alienação) vai exigir dos sujeitos uma postura nova frente o mundo. É um desafio a ser enfrentado e superado a partir de uma série de mediações que não dependem apenas do espaço pedagógico. No entanto este pode contribuir quando possibilita ao aluno intuir, pensar, analisar criticamente sua vida concreta e histórica, e conviver com uma série de atividades que lhe dêem elementos de percepção da dialeticidade da vida, tanto processos históricos mais amplos e complexos aos mais simples (aparentemente)  do cotidiano da família, do grupo e da sala de aula. O desafio é conseguir fazer esta mediação do macro com o micro, com suas ricas e complexas mediações. Esta capacidade de análise, que é uma habilidade humana, é apropriada e objetivada pelo sujeito na sua relação com os outros, com o saber, que o leva a um agir deliberado.
A escola é o lugar, posto hoje, por excelência, da transmissão do saber. E qual a forma que esta transmissão do conhecimento toma no espaço da sala de aula ? Qual a função social que o conhecimento, efetivamente, tem assumido aí ? A função do enriquecimento da prática humana e da transformação,  ou da reprodução das relações de dominação para a garantia da ordem estabelecida ? Nem um, nem outro... os dois. Contraditoriamente é assim que se processa. 
Estamos criando espaço para o questionamento das relações estabelecidas, inclusive as relações entre nós e nossos alunos? É um velho debate que, me parece ainda não superado, até porque está permeado por outras questões velhas e novas (papel da família na questão dos limites do filhos, a escola empresa, o uso da informática, etc). Os alunos estão conscientes e convencidos do por quê  do estudar e para quê ? Sabendo da sua eterna condição de aprendiz da sua humanidade, garantida pelas suas relações com os outros homens e com o saber acumulado historicamente, para que possam avançar no processo histórico ? São questões a serem refletidas cotidianamente e respondidas de acordo com os momentos históricos que enfrentamos, os quais impõem particularidades também específicas.
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