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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo “a natureza da atividade docente 

exercida no capitalismo” e apresenta como objetivo geral: “analisar a atividade 

docente exercida no modo de produção capitalista, a partir da categoria trabalho, no 

sentido de verificar como está sendo discutida a natureza dessa atividade nas 

produções acadêmicas”. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujas fontes são 

secundárias. Apropria-se do materialismo histórico-dialético como método, o que 

implica afirmar que a realidade é o ponto de partida de toda a análise. Os capítulos 

apresentados versam sobre desenvolvimento do processo de sociabilidade humana 

cuja categoria central é o trabalho, as modificações advindas com o modo de 

produção capitalista, tratando de duas categorias centrais para compreendê-lo na 

atualidade: trabalho produtivo e improdutivo. Abordam a natureza da atividade 

docente a partir dessas categorias e dialogam com as produções acadêmicas que 

tratam da temática e se encontram disponibilizadas no Banco de Teses da CAPES. 

A pesquisa possibilita caracterizar a atividade docente como uma ação situada no rol 

das posições teleológicas secundárias; argumentar que embora seja assalariado, o 

docente não é trabalhador produtivo, visto que não produz valor nem tampouco 

mais-valia; e afirmar que somente há uma natureza da atividade docente que sofre 

determinações diferenciadas a depender da esfera a que esteja submetida. 

 

Palavras-chave: Natureza da atividade docente. Trabalho. Capitalismo. Trabalho 

produtivo. Trabalho improdutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research present have study object "the nature of the teaching activity performed 

in capitalism" and has as its general objective: "to analyze the teaching activity 

carried on in the capitalist mode of production, from the work category, in order to 

verify how it is being discussed the nature of this activity in academic productions". 

This is a literature whose sources are secondary. Appropriates historical and 

dialectical materialism as a method, which involves asserting that reality is the 

starting point of the whole analysis. The chapters presented deal with the 

development of human sociality process whose central category is the work, the 

resulting changes to the capitalist mode of production, addressing two central 

categories to understand it today: productive and unproductive labor. Approach the 

nature of teaching activity from these categories and dialogue with the academic 

productions that deal with this theme and are available at the Bank of CAPES thesis. 

The research allows to characterize the teaching activity as a situated action in the 

list of secondary teleological positions; argue that although it is employed, the 

teacher is not productive worker, since it does not produce nor asset value, and 

assert that there is only one nature of teaching activity determinations suffering 

differentiated depending on the sphere to which it is subjected. 

 

Keywords: Nature teaching activity. Work. Capitalist. Productive Work. Improductive 

WorK. 
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Introdução 

 

O estudo se propõe a discutir a natureza da atividade docente exercida no 

modo de produção capitalista. O interesse pela temática perpassou diferentes 

momentos da trajetória acadêmica e profissional. Teve como ponto de partida os 

resultados de uma pesquisa monográfica realizada no âmbito do Departamento de 

Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe – UFS, a saber: “Formação 

Profissional no período de 2003-2007: uma análise do curso noturno de Serviço 

Social da Universidade Federal de Sergipe”.  

Na ocasião, realizou-se um resgate do histórico da política educacional no 

país correlacionando as mudanças ocorridas no seio da educação a elementos 

conjunturais vigentes em cada momento específico, especialmente do ensino 

superior, para se chegar ao ensino superior noturno e ao relato da Escola de Serviço 

Social no país, com as particularidades da abertura do curso noturno de Serviço 

Social na UFS, além de terem sido traçados os perfis discentes e docentes do 

Departamento de Serviço Social da referida universidade. Todo esse trajeto foi 

percorrido com o intuito de se perceber as limitações e possibilidades da formação 

profissional. 

Um dos resultados dessa pesquisa demonstrou o processo de 

mercantilização da educação que irrompeu em nível mundial como resultado das 

transformações capitalistas, especialmente no pós-1970, quando ocorreu uma crise 

de superprodução no modo de produção capitalista1 e houve uma reestruturação na 

sua forma de produzir. Os efeitos da crise não se restringiram à economia, afetando 

todas as esferas da vida humana. Antunes (2010, p. 107) aponta que “os serviços 

públicos, como saúde, energia, telecomunicações também sofreram, como não 

poderia deixar de ser, um significativo processo de reestruturação, subordinando-se 

à máxima da mercadorização, que vem afetando fortemente os trabalhadores do 

setor estatal e público”.  

 É a partir dessa crise que a ideologia neoliberal é introduzida na sociedade 

capitalista. No caso do Brasil, os esforços de apropriação desse ideário datam da 

década de 1990. A educação se ajustou aos moldes ditados pelos organismos 

                                                           
1
 As crises são constitutivas desse modo de produção, a esse respeito consultar, entre outros: Netto e 

Braz (2007). 
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multilaterais, a exemplo do Banco Mundial, que passou a ser o Ministério da 

Educação Internacional.   

Desse modo, a educação passou a subordinar-se mais diretamente as 

demandas do capital tendo em vista a necessidade de formar os trabalhadores 

minimamente para a produção. Esse novo cenário repercute diretamente na 

atividade docente, na desqualificação profissional, na criação de mecanismos 

externos de controle e avaliação, precarização da sua atividade etc. 

Destaque-se que diante desse quadro, os professores não ficaram inertes. No 

período compreendido entre 1990 - 2005 ocorreram 08 greves gerais somente nas 

universidades públicas federais (ANDES-SN). E, a primeira greve nacional dos 

docentes vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, após o 

Programa de Reestruturação das Universidades Federais - REUNI, ocorreu entre 17 

de maio e 17 de setembro de 2012, cujas principais reivindicações tocavam as 

condições de trabalho docente, reestruturação do Plano de Carreira, defesa da 

universidade pública, gratuita e de qualidade (ADUFS, 2012). Os temas em 

discussão nesse período pelos docentes tratavam, especialmente, da precarização 

das condições de trabalho, das consequências do “produtivismo” acadêmico para a 

saúde e produção do conhecimento. 

Nessa direção, em um primeiro momento a pretensão desse estudo foi 

pesquisar como vinham se efetivando as condições de trabalho dos docentes 

vinculados à UFS, contudo, a partir da leitura de textos relacionados à docência e da 

participação em atividades da categoria na greve citada, a motivação deslocou-se 

para investigar se a natureza desta atividade, de um modo geral, está sendo 

discutida e a partir de quais vieses teórico-metodológico, visto que foi perceptível a 

utilização de termos como “trabalho docente”, “produtivo e improdutivo” sem uma 

remissão aos seus fundamentos, nas produções acadêmicas e em muitos 

discursos2. Observe o trecho de um texto veiculado nas Assembleias da Categoria: 

 

[...] aprisionados pela lógica do “produtivismo” acadêmico, os 
pesquisadores tornam-se operários de uma linha insana de 
montagem. E quem não se mostrar agitado e sobrecarregado, imerso 
em inúmeros projetos e atividades será prontamente cunhado de 
improdutivo, apático e preguiçoso (JUNIOR, s/d, grifos não originais). 

                                                           
2
 Convém ressaltar que essas são observações da autora que não se aplicam de forma mecânica a 

todos os docentes presentes nestas discussões. 
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A utilização destes termos indiscriminadamente e sem diferenciações pode 

levar a colocar no mesmo patamar trabalhos/ trabalhadores que possuem naturezas 

distintas. 

Além disso, alguns discursos levavam a crer que somente no contexto pós-

1970 a atividade docente se pôs a serviço da reprodução do capital encontrando 

dificuldades de operacionalizar, especialmente, sua função social de produção do 

conhecimento para a emancipação humana. E, induzindo a pensar que caso fossem 

resolvidas as questões relacionadas à precarização das condições de trabalho seria 

possível a realização dessa função, atribuindo, inclusive uma conotação forte no que 

toca à responsabilidade do professor na transformação social. Observe o trecho 

abaixo: 

 

[...] os professores retomam a sua mobilização, cresce muito a 
indignação, e cobram um novo patamar de carreira, que seja o 
instrumento que permita um sentido humano e transformador, que 
possibilite trabalhar por algo além da reprodução das estruturas 
vigentes, para superá-las e a elas sobrepor novas configurações 
sociais de vida melhores para todos (INFORMANDES, 2012, p. 2, 
grifos não-originais). 

 

Tais afirmações podem contribuir para uma compreensão equivocada da 

natureza da atividade docente e levar a maiores frustrações no exercício da 

docência. Diante desses elementos, considerou-se a importância de se apropriar da 

discussão da natureza da atividade docente. E embora a modalidade de ensino 

responsável por suscitar o interesse pela temática tenha sido o ensino superior, a 

pesquisa não se restringiu a ele tendo em vista a dificuldade de encontrar materiais 

que pudessem fornecer subsídios à pesquisa.   

Portanto, a dissertação parte da seguinte questão: qual a natureza3 da 

atividade docente exercida nos marcos do capitalismo? A intenção é problematizar 

como a atividade docente exercida no modo de produção capitalista se configura 

desde o princípio a serviço dessa sociedade ainda que não produza lucro e não 

somente após a introdução da lógica gerencial do capital na educação.  

O estudo apresenta como hipótese norteadora:  

                                                           
3
 Por natureza compreende-se o conjunto de propriedades que definem a essência de um grupo e às 

características que o fundam em dado contexto histórico visando atendimento de necessidade social 
específica (MIRANDA, 2005; 2011). 
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1 - “As teses e dissertações produzidas no período compreendido entre 2001-

2011, que versam sobre a atividade docente, não têm discutido a natureza dessa 

atividade”.   

A pesquisa tem por objetivo geral analisar a atividade docente exercida no 

capitalismo, a partir da categoria trabalho, no sentido de verificar como está sendo 

discutida a natureza dessa atividade nas produções acadêmicas. 

E, como objetivos específicos: mapear as teses e dissertações produzidas 

sobre a temática no período 2001 a 2011 e disponibilizadas no Banco de Teses da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; 

identificar nas teses e dissertações o referencial teórico e categorias utilizadas na 

análise da atividade docente. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem por base a Teoria Social de 

Marx e alguns autores da tradição marxista, e como objetos de análise, produções 

acadêmicas disponibilizadas no Banco de Teses CAPES. Portanto, as fontes são 

secundárias.  

O universo da investigação é composto por 054 teses e dissertações 

elaboradas no período 2001 a 2011, e disponibilizadas no Banco de teses da 

CAPES. A seleção se fez mediante utilização das seguintes palavras-chave: 

“natureza do trabalho docente”, “natureza da atividade docente”, “atividade docente”, 

“condições de trabalho docente”, “precarização da docência”, “trabalho improdutivo 

docente”.  

A partir da leitura de seus títulos e resumos foram selecionadas as produções 

que versam sobre a natureza da atividade docente. E, para o diálogo com as 

produções selecionadas foi realizada a leitura do sumário, resumos, introdução e 

capítulos que tratavam diretamente a temática. 

O caminho escolhido para desenvolver a dissertação segue o método 

marxiano de análise da realidade. Este não se confunde com um conjunto de 

procedimentos metodológicos que aprisionam o objeto de estudo no plano ideal, tal 

qual outros métodos de abordagem, mas constitui-se num modo de compreensão 

dos fenômenos  a partir de sua aparência para apreender a sua essência. Veja 

como Netto (2011, p. 22, grifos originais) refere-se ao método de Marx, 

 

                                                           
4
 Foram encontradas seis produções, contudo não possível acessar a sexta em virtude de não estar 

disponibilizada na versão on-line. 
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Numa palavra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento 
teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto. 
Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura 
e dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a sua 
síntese, o pesquisador a reproduz no plano do pensamento [...].  

 

E mais: “[...] a teoria tem uma instância de verificação de sua verdade, 

instância que é a prática social e histórica [...]” 5. Com isso, reafirma-se a prioridade 

ontológica do real. Sobre isto, Lukács (1981, p.75) se pronuncia: “para conhecer 

realmente um objeto é necessário considerar, estudar todos os aspectos, todas as 

suas ligações e as suas „mediações‟. A isto não chegaremos completamente, mas a 

exigência de considerar todos os aspectos nos colocará em guarda dos erros e 

fossilização”.  

Ademais, a partir da leitura imanente buscou-se a coerência do pensamento 

do autor no tocante às categorias estudadas, a exemplo do trabalho, trabalho 

produtivo e improdutivo, trabalhador coletivo, mais-valia etc. Desse modo, todo 

esforço de apropriação teórica caminha no sentido de captar as mediações que 

permeiam o objeto de estudo. 

Saliente-se com Ávila (2010, p.15) que:  

 

Muito embora haja uma intensa produção teórica a respeito de tal 
matéria, é necessário reconhecer que ainda estamos muito distantes 
de alcançar uma dimensão satisfatória de apreensão deste 
fenômeno, não só pela sua atualidade, mas pelo seu alto grau de 
complexidade, o que exige um contínuo esforço investigativo. 

 

Nessa direção, buscando agregar elementos a essa discussão, a dissertação 

se estrutura em três capítulos. O capítulo I intitulado “Fundamentos do trabalho na 

sociabilidade capitalista” versa sobre o desenvolvimento do ser social, apontando 

como elemento fundante desse processo o trabalho.  Demonstra que na medida em 

que se desenvolve o processo de trabalho, novas determinações passam a integrá-

lo e culmina com a análise dos caracteres essenciais da produção capitalista, o que 

inclui as categorias trabalho produtivo e improdutivo, trabalho coletivo etc. 

consideradas necessárias para uma melhor compreensão do objeto de estudo. 

Nota-se que o referencial teórico adotado permitiu uma maior compreensão acerca 

dessas categorias, não obstante a não consensualidade existente entre os autores 

                                                           
5
 Ibid. p. 23. 
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marxistas sobre as mesmas, especialmente com relação ao trabalho produtivo, 

categoria referida por Marx no Livro I de O Capital sem maiores aprofundamentos; e 

no capítulo Inédito, do Livro I, e no Cap. IV do que seria o livro IV do Capital – 

Teorias sobre a mais-valia, embora faça maiores considerações, apresentando o 

trabalho improdutivo, não fecha a discussão sobre ambos, obviamente que o fato de 

serem rascunhos e manuscritos, publicados a posteriori sem uma revisão do autor 

deve ser levado em consideração. O que implica dizer que a maioria das discussões 

pautadas nessa pesquisa segue a linha de raciocínio desenvolvida pelo autor em 

sua obra mais acabada, qual seja Livro I de O Capital. 

Posteriormente, no capítulo II – “Atividade docente e modo de produção 

capitalista: elementos para o debate da natureza desta atividade”, buscam-se as 

mediações necessárias para se compreender a atividade docente com as categorias 

analisadas no capítulo anterior. Apresenta a imbricada relação entre educação e 

trabalho, e entre estes e a atividade docente. Considera, dentre outras coisas, que a 

natureza dessa atividade sofre determinações históricas e, portanto, não é imutável.  

O último capítulo – “Produções acadêmicas disponibilizadas no Banco de 

Teses da CAPES no período 2001-2011: debate acerca da natureza da atividade 

docente no capitalismo”, expõe o pensamento dos autores das teses e dissertações 

pesquisadas no que diz respeito à atividade docente ao tempo em que estabelece o 

diálogo com os mesmos a partir do quadro teórico construído. 

E, na sequência, as considerações finais apontam os resultados da pesquisa 

quanto aos objetivos propostos e a hipótese norteadora do estudo. 
 



CAPÍTULO I  

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DO TRABALHO NA 

SOCIABILIDADE CAPITALISTA 

 

 

 

“O motivo que incita um homem livre a trabalhar é muito mais violento 

que o que incita o escravo: o homem livre tem que escolher entre 

trabalhar no duro e morrer de fome [...], um escravo tem de escolher 

entre e uma chicotada” (MARX, 2004). 
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O caminho percorrido para atingir o propósito de identificar e discutir a 

natureza da atividade docente tem início no debate sobre o trabalho, categoria 

central no processo de sociabilidade humana e fundante de todas as práxis sociais. 

Uma discussão necessária para se compreender o que demandou o surgimento do 

complexo educacional e, por conseguinte, da atividade docente. Em momento 

posterior há uma problematização sobre o trabalho no capitalismo, tendo em vista a 

complexificação das relações sociais e o surgimento de categorias novas que 

repercutem diretamente no delineamento da atividade docente exercida nesse modo 

de produção.  

 

1.1 Sobre o trabalho 

 

Inicialmente, a relação homem-natureza ocorria de forma direta sem qualquer 

mediação. O homem satisfazia suas necessidades tal qual os outros animais, para 

citar um exemplo: se sentia fome colhia o fruto/folha diretamente na árvore.  No 

momento em que estabelece uma relação mediada, ou seja, cria instrumentos que 

se interpõem na sua relação com a natureza, inicia-se o processo de humanização, 

a passagem do ser-em-si ao ser-para-si6. Não é possível precisar uma data que 

marque o início desse processo, isto é, do salto ontológico, contudo pode-se 

demarcar a categoria central que possibilitou essa transformação, qual seja: o 

trabalho7.  

De acordo com Lukács8 “a essência do salto ontológico é constituída por 

[uma] ruptura com a continuidade normal do desenvolvimento e não pelo 

nascimento, de forma imediata ou gradual, no tempo, da nova forma de ser”. Em 

outras palavras, já existia um ser orgânico, que ao seguir seu curso normal, foi 

agregando possibilidades na luta pela existência, culminando numa nova relação 

com a natureza e causando uma ruptura com o seu desenvolvimento habitual. Lessa 

(2007b, p.141) corrobora: “trata-se, mesmo, de um salto: o surgimento da espécie 

humana não configura uma necessidade de evolução biológica nem o 

                                                           
6
 Denomina-se “ser-em-si” aquilo que existe, mas não tem consciência sobre este fato e somente 

responde de modo automático/mecânico aos estímulos do ambiente. E, “ser-para-si”, a partir do 
momento em que este ser desenvolve a consciência sobre si mesmo e o ambiente que o circunda, 
estabelecendo uma nova relação entre seus pares e o meio (LUKÁCS, G. Para uma Ontologia do 
Ser Social. Cap. I. Vol. II. Tradução Profº Dr. Ivo Tonet [UFAL]. s/d).  
7
 Ibid. 

8
Ibid. p. 4. 
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desdobramento de uma programação genética – é uma autêntica ruptura nos 

mecanismos e regularidades naturais [...]”. Assim, nesse processo, o homem, ser em 

potencial, foi desenvolvendo suas capacidades e diferenciando-se cada vez mais 

dos outros animais.  

Lukács (s/d) continua argumentando que não se pode ter um conhecimento 

preciso dessa passagem do ser orgânico ao ser social, ainda que se façam 

experimentos ideais com animais visto que são incapazes de reproduzir em 

laboratório a luta pela existência do homem e sua autoatividade, elementos estes 

que marcam a essência do trabalho. 

Categoria central desse processo, o trabalho é definido por Marx (2013, p. 

255) como sendo o “[...] processo entre o homem e a Natureza, processo este em 

que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com 

a Natureza [...]”. E, “através dele realiza-se, no âmbito do ser material uma posição 

teleológica que dá origem a uma nova objetividade” (LUKÁCS, s/d, p. 04). 

Cabe aqui uma ressalva quanto à distinção da atividade em geral e da 

atividade exclusivamente humana. A primeira corresponde ao “ato ou conjunto de 

atos em virtude dos quais o sujeito ativo (agente) modifica uma matéria-prima dada” 

9. Não há especificação do tipo de agente (pode ser orgânico ou inorgânico), da 

matéria prima e tampouco do tipo de ato (físico, psíquico ou social). Já a segunda, 

“apenas se verifica quando os atos dirigidos a um objeto para transformá-lo se 

iniciam com um resultado ideal, ou fim, e terminam com um resultado ou produto 

efetivo, real” 10. 

Para nortear melhor o entendimento, 

 

O que caracteriza e determina a especificidade da atividade humana 
é a transformação da atividade natural em uma “atividade posta”, ou 
seja, é a configuração de um fim previamente estabelecido – o pôr 
teleológico. O trabalho é a unidade entre o pôr efetivo de uma dada 
objetividade e a atividade ideal prévia diretamente regida e mediada 
por uma finalidade específica. A natureza, que tem na causalidade o 
princípio geral de seu movimento, passa a ser mediada pela 
consciência [...] (VAISMAN; FORTES, 2010, p. 24). 

 

Lukács (s/d, p. 14) evidencia que: 

                                                           
9
 VÁSQUEZ, A. Filosofia da Práxis. – 1ª ed. – Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências 

Sociales – CLCSO; São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 2007, p. 219. 
10

 Ibid. p.220. 
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Somente no trabalho, quando põe os fins e os meios de sua 
realização, com um ato dirigido por ela mesma, com a posição 
teleológica, a consciência ultrapassa a simples adaptação ao 
ambiente – o que é comum também àquelas atividades dos animais 
que transformam objetivamente a natureza de modo involuntário – e 
executa na própria natureza modificações que, para os animais, 
seriam impossíveis e até mesmo inconcebíveis. O que significa que, 
na medida em que a realização de uma finalidade torna-se um 
princípio transformador e reformador da natureza, a consciência que 
impulsionou e orientou um tal processo não pode ser mais, do ponto 
de vista ontológico, um epifenômeno. 

 

Isso posto, infere-se o papel fundamental da consciência no processo de 

sociabilidade humana. Sua intervenção possibilita que o resultado da ação seja 

pensado, planejado antes de ser executado, o que caracteriza a prévia-ideação. Ou 

seja, o resultado existe duas vezes, idealmente e concretamente, ainda que o 

resultado e/ou produto final possa não ser idêntico ao que foi idealizado11 

(VASQUEZ, 2007).  

Saliente-se que a prévia-ideação tem uma finalidade a cumprir originada de 

uma necessidade e se dirige a satisfazê-la. E, para isso, precisa de determinado 

grau de conhecimento sobre a realidade que vai ser modificada (LUKÁCS, s/d).   

Através do trabalho o homem transforma a natureza, a si mesmo e os sujeitos 

com os quais entra em relação (MARX, 2013). A linguagem, o modo de satisfazer a 

fome, de se vestir são exemplos dessas mudanças. Na medida em que se 

desenvolve, o homem descobre novas necessidades e novos meios de satisfazê-las, 

o que vai impulsionando seu desenvolvimento e o da sociedade à qual pertence. 

Trata-se do processo de reprodução do ser social que cada vez mais impõe 

exigências com as quais o homem se depara e oferece respostas por intermédio do 

trabalho. Dito em outras palavras, significa que posições teleológicas sempre geram 

novas posições teleológicas donde se origina o aprofundamento da complexificação 

social. Esse movimento permite a continuidade do desenvolvimento do ser social, 

cujo processo é constante (LUKÁCS, 1981).  

Um aspecto importante a considerar diz respeito à unidade indissolúvel 

existente entre ser orgânico e ser social. Não obstante a relação do homem com a 

                                                           
11

 O fato do resultado de uma ação humana não ser idêntico ao que foi pensado originalmente não 
caracteriza a inexistência da prévia-ideação. Ao contrário denota a imbricada relação do pôr 
teleológico e a causalidade posta, isto é, com o “princípio de automovimento que repousa sobre si 
mesmo e que mantém este caráter mesmo quando uma série causal tenha o seu ponto de partida 
num ato de consciência” (LUKÁCS, s/d, p. 05). 
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natureza apresentar-se cada vez mais mediada, a reprodução biológica, física, 

constitui o momento predominante do ser social. Sobre isso, Lukács assevera: 

 

[...] afirmar a prioridade ontológica de um modo de ser em relação a 
outro não significa, absolutamente, tomar posição, nem em sentido 
positivo nem em sentido negativo, no interior de qualquer hierarquia 
de valor. É simplesmente a verificação de um fato: a reprodução 
biológica da vida forma a base de ser de todas as manifestações 
vitais; a primeira sem a segunda é possível, o contrário, não [...] 12. 

 

Trata-se de saber determinar a prioridade ontológica de um complexo sobre 

outro/outros. Para Lukács o trabalho é a forma originária do agir humano, e, por isso 

mesmo, fundamento ontológico das diferentes formas de práxis social.  

 

[...] o trabalho se torna o modelo de toda práxis social, na qual, com 
efeito – mesmo que através de mediações às vezes muito complexas 
– sempre são transformadas em realidades posições teleológicas, 
em termo que, em última análise são materiais. É claro [...] que não 
se deve ser esquemático e exagerar este caráter paradigmático do 
trabalho em relação ao agir humano em sociedade; mas mesmo 
assim, ressalvadas as diferenças, que são muito importantes, 
veremos que há uma essencial afinidade ontológica e esta brota do 
fato de que o trabalho pode servir de modelo para compreender as 
outras posições sócio-teleológicas exatamente porque, quanto ao 
ser, ele é a forma originária13. 

 

Vaisman e Fortes (2010, p. 25) afirmam que “nas etapas superiores da 

sociabilidade, [as] formas de teleologia tornam-se mais „desmaterializadas‟, uma vez 

que se desvinculam da relação direta com o momento material da prática social, 

assumindo o papel preponderante na dinâmica do processo social”. Isto significa que 

a complexificação das relações sociais origina outros complexos, a exemplo do 

Direito e da Ideologia, que embora não atuem na transformação direta da natureza, 

contribuem para manter o funcionamento da sociedade (LESSA, 2007a). Algumas 

das características dos complexos parciais são: autonomia frente ao complexo que o 

originou, legalidade e modos de funcionamento específicos.  

Com base nessas premissas, Lukács (s/d, p. 47) classifica o pôr teleológico 

em primário e secundário: “o primeiro contém posições teleológicas que transformam 

a própria natureza, ao passo que o segundo tem como fim primeiro a ação sobre a 

                                                           
12

 LUKÁCS, G. Para uma Ontologia do Ser Social. Cap. II. Vol. II. Tradução Profº Dr. Sérgio Lessa. 
1981, p. 124. 
13

 Id. s/d, p. 4. 
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consciência de outros homens com o fim de induzi-los às posições teleológicas 

desejadas”. Assim, a partir dessa complexificação, a práxis humana se amplia, 

podendo ser produtiva; artística; experimental; política; revolucionária; para citar 

algumas14. 

Não obstante, a práxis ser uma atividade propriamente humana, é necessário 

salientar que nem toda atividade humana se configura como práxis em virtude de 

não resultar numa transformação objetiva, concreta sobre uma realidade material 

e/ou social. O que particulariza a atividade especificamente humana é a intervenção 

da consciência na elaboração de fins com vistas a conhecer uma realidade presente 

– atividade cognoscitiva, e/ou atuar numa realidade futura. 

Para ilustrar o que foi dito segue passagem de Vasquez15: 

 

A atividade da consciência em si tem um caráter que podemos 
denominar teórico, uma vez que não pode conduzir por si só, como 
mera atividade da consciência, a uma transformação da realidade, 
natural ou social. Quer se trate da formulação de fins ou da produção 
de conhecimentos, a consciência não ultrapassa seu próprio âmbito; 
isto é, sua atividade não se objetiva ou materializa. Por essa razão, 
tanto uma como a outra são atividades; não são, de modo algum, 
atividade objetiva, real, isto é, práxis. 

 

Assim, cabe ressaltar que nem todas as posições teleológicas secundárias se 

configuram como práxis, o que irá defini-las enquanto tal é a materialização de 

alguma transformação social concreta, o autor em tela exemplifica como isso ocorre 

ao definir a práxis política. 

Ademais, essa complexificação das relações sociais reflete o movimento da 

reprodução que, no ser social, implica mudanças internas e externas16. Essas 

transformações marcam fases distintas no processo de sociabilidade humana e 

Lukács17 assevera a esfera econômica como complexo responsável pelo 

desenvolvimento de novos modos de produzir e de se apropriar do que foi 

produzido, assim como das relações sociais estabelecidas em cada período. 

Convém reiterar,  

 

                                                           
14

 VÁSQUEZ, A. Filosofia da Práxis. – 1ª ed. – Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências 

Sociales – CLCSO; São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 2007. 
15

 Ibid. p. 225, grifos originais. 
16

 LUKÁCS, G. Para uma Ontologia do Ser Social. Cap. I. Vol. II. Tradução Profº Dr. Ivo Tonet 

(UFAL). s/d. 
17

 Ibid. 
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a economia enquanto sistema dinâmico de todas as mediações que 
formam a base material para a reprodução dos indivíduos singulares 
e do gênero humano [...] é o elo real que conjuga a reprodução do 
gênero humano e a dos seus exemplares singulares (LUKÁCS, s/d, 
p. 138-139).  

 

E, por isso, dá origem a diferentes complexos parciais cujo objetivo é 

contribuir no processo reprodutivo da sociedade, recordem-se os exemplos já 

citados da esfera jurídica e ideológica. 

Afirmar a prioridade ontológica da economia sobre outras esferas não 

significa precipitar-se no determinismo econômico, próprio ao marxismo vulgar, que 

transforma essa prioridade em uma hierarquia de valor, além de desconsiderar o 

papel ativo dos outros complexos. A esse respeito Vaisman e Fortes (2010, p.23) 

assim se pronunciam: 

 

A base econômica permanece sempre como o momento 
preponderante; no entanto, isso não elimina a relativa autonomia das 
superestruturas18, fato que se expressa de maneira definitiva na 
dialética da mútua reciprocidade determinativa existente entre estas 
e a esfera da economia. As esferas superestruturais da sociedade 
não são simples epifenômenos da estrutura econômica. Longe de se 
constituírem um reflexo passivo, elas podem agir (ou retroagir) sobre 
a base material em maior ou menor grau, sempre, entretanto, no 
interior das “condições, possibilidades ou impedimentos” que esta 
lhes determina. 

  

Desse modo, percebe-se que há uma inter-relação entre modo de satisfazer 

necessidades, ou seja, de produzir; e relações sociais. Na história da sociedade às 

diferentes etapas correspondia um modo de produção e, por conseguinte, um modo 

de vida: comunidade primitiva, escravismo, feudalismo, e capitalismo19. Estes, por 

sua vez, se relacionam ao aprimoramento das forças produtivas – conjunto dos 

elementos que compõe o processo de trabalho, a saber, atividade orientada a um 

fim, meios, objetos e força de trabalho; e relações de produção.  

Netto e Braz (2007) chamam atenção para o fato de os modos de produção 

não serem resultantes de um processo harmonioso, linear ou estático, mas sim, 

processos permeados por contradições que se apresentam de modo mais decisivo 

                                                           
18

O termo superestruturas refere-se a “fenômenos e processos extra-econômicos: as instâncias 
jurídico-políticas, as ideologias ou as formas de consciência social” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 61). 
19

 Sobre os modos de produção ver dentre outros Ostravittanov e Leontiev (1983); Netto e Braz 
(2007). Um modo de produção peculiar é o asiático cujas leis de desenvolvimento diferem dos 
demais, para maior aprofundamento ver Marx (2013) e/ou Lukács (1981).  
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na ausência de correspondência entre forças produtivas e relações de produção. A 

esse respeito, Lukács (1981, p. 205) assevera:  

 

[...] a decadência [de determinado modo de produção] é provocada 
exatamente pelo fato que seu próprio desenvolvimento destrói as 
suas bases econômicas peculiares e gradualmente a transforma em 
uma entidade social parasitária, o que no fim comporta a sua 
decadência total [...]. 

 

Foi o que aconteceu na emergência do capitalismo: no interior do modo de 

produção feudal foram sendo gestadas as condições de seu nascimento. 

Do que foi dito até aqui, pode-se elencar como características do trabalho: a 

prévia-ideação, ou seja, a capacidade que o homem tem de projetar o resultado da 

ação em sua mente antes de realizá-la, o que o diferencia dos animais que agem de 

modo predeterminado20; a objetivação – criação de um novo produto; instrumentos 

para a sua execução; objetos ou matérias-primas; a exigência de habilidades e 

conhecimentos adquiridos no processo de aprendizagem.  

Importa ressaltar, conforme dito anteriormente, como resultado do processo 

de sociabilidade humana, o desenvolvimento de posições teleológicas que deram 

lugar a novos complexos sociais que não se confundem com o trabalho em sua 

forma geral, intercâmbio homem-natureza, assim como uma mudança na função 

social desempenhada pelo trabalho.  

Por essa razão, o item seguinte pretende salientar alguns dos elementos 

cruciais para o desenvolvimento da sociedade capitalista e elencar as características 

centrais e necessárias para se compreender o trabalho e a natureza da atividade 

docente na contemporaneidade. 

 

1.2 Sobre o trabalho no capitalismo 

 

O modo de produção capitalista sustenta-se na produção de mercadoria e de 

mais-valia. Observe que não se trata de uma produção que visa somente a 

reprodução do ser social tal como descrito no item anterior quanto ao trabalho em 

                                                           
20

 Destarte, nas considerações acerca da práxis, Vasquez (2007, p.220) observa: “O homem também 
pode ser sujeito de atividades – biológicas ou instintivas – que não ultrapassam o nível meramente 
natural e que, portanto não podem ser consideradas especificamente humanas”. 
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geral, mas para além disso, visa a produção de excedente que não é qualquer lucro, 

mas mais-valia, capital.  

Para que isso aconteça é necessário que haja divisão social do trabalho, 

propriedade privada dos meios de produção e relações de assalariamento21. Essas 

condições são resultado do processo histórico, narradas por Marx no Livro I de O 

Capital, especialmente no capítulo que trata da acumulação primitiva. 

Segundo o autor em tela22, a fase de acumulação primitiva do capital se 

gestou no interior do feudalismo, mais precisamente nos séculos XIV e XV. Marx23 

afirma:  

 

[...] A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, 
mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio 
de produção. Ela aparece como „primitiva‟ porque constitui a pré-
história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. 

 

Supõe a existência de duas classes fundamentais determinadas pela posse 

ou não dos meios de produção: capitalista e trabalhador livre. Saliente-se que a 

divisão da sociedade em classes tem início no escravismo e funda-se na 

propriedade privada, portanto é anterior ao modo de produção capitalista. Sobre as 

classes sociais, Tonet (2012, p.78) afirma: 

 

A entrada da sociedade de classes produziu um duplo efeito na 
história da humanidade. Por um lado, possibilitou um 
desenvolvimento muito rápido das forças produtivas e também da 
riqueza espiritual. Por outro lado, a divisão da sociedade em classes 
excluiu a maioria da população do acesso à riqueza acumulada pela 
humanidade. O que fazia com que essa massa ficasse confinada a 
um nível muito próximo da animalidade. 

  

Essa questão pode ser melhor observada a partir da intensificação da divisão 

de classes no capitalismo. Desse modo, quando Marx escreve sobre a origem do 

capital remete à relação existente entre essas duas classes – capitalistas e 

trabalhadores livres – e enfatiza:  

                                                           
21

 Embora nas sociedades precedentes (escravismo e feudalismo) já houvesse as condições para 
produção de excedente, quais sejam: propriedade privada e divisão social do trabalho; o que 
particulariza essa produção no capitalismo é o aprofundamento do assalariamento (NETTO; BRAZ, 
2007). 
22

 MARX, K. O Capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. Livro I. São 

Paulo: Boitempo, 2013.  
23

 Ibid. p. 786. 
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o ponto de partida do desenvolvimento que deu origem tanto ao 
trabalhador assalariado como ao capitalista foi a subjugação do 
trabalhador. O estágio seguinte consistiu numa mudança de forma 
dessa subjugação, na transformação da exploração feudal em 
exploração capitalista (MARX, 2013, p. 787).  

 

O que sustentou esse processo de sujeição foi a expulsão violenta do 

produtor rural da base fundiária, e a partir daí, o aprofundamento24 das relações de 

assalariamento que se davam no campo ou na manufatura nascente.  

Mas, por que o capitalista precisaria da força de trabalho livre e assalariada 

para produzir mercadoria e gerar mais-valia?  

No escravismo e feudalismo a produção mercantil simples se assentava no 

trabalho pessoal dos artesãos e camponeses, eles mesmos proprietários dos meios 

de produção, o trabalho visava abastecer o mercado local de acordo com o que 

precisavam. E a troca de uma mercadoria por outra se efetuava visando atender 

também as necessidades de consumo dos produtores, caracterizando a expressão 

M-D-M, ou seja, o movimento de venda de uma mercadoria para comprar outra. 

Com a expansão comercial, esse quadro se alterou, surgiu um intermediário no 

processo de troca, o comerciante, que se interpôs entre o produtor e o consumidor, 

no intuito de comprar barato para vender mais caro, tratava-se de comprar para 

revender, D-M-D+. Ao final desse processo de troca, o dinheiro investido 

inicialmente era acrescido. Observe que se tratava de uma transação que ocorria 

somente na esfera da circulação de mercadorias (NETTO; BRAZ, 2007).  

Essas modificações afetaram o produtor direto, os artesãos e os camponeses 

e aqueles que, nesse movimento, não conseguiram enriquecer, sucumbiram à 

expropriação violenta dos meios necessários para produzir, somente lhes restando a 

capacidade de trabalho para pôr a serviço do capital. Essa expropriação ocorreu 

tendo em vista que as relações sociais feudais não permitiam que se ampliasse o 

lucro, objetivo final do modo de produção capitalista. Não se tratava mais de produzir 

visando necessidades imediatas de consumo, mas de aumentar o lucro. E, isso 

somente era possível ampliando a produção do excedente e concentrando sua 

apropriação, por isso tratou-se de retirar dos camponeses e artesãos os meios de 

                                                           
24

 Utiliza-se o termo “aprofundamento” tendo em vista que nos modos de produção anteriores já 
existia uma classe intermediária que era assalariada, o que se modifica a partir do capitalismo, é que 
o assalariamento é um dos elementos sobre os quais se fundamenta esse modo de produção 
(LESSA; TONET, 2012). 
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produção que ainda detinham e de libertar seu processo de trabalho dos limites 

impostos pelas corporações, o que os obrigou a se sujeitarem aos ditames da 

burguesia nascente.  

A questão parece óbvia. Mas, não é tão simples como aparenta. Para 

continuar se reproduzindo, a sociedade demandava a continuidade da produção de 

mercadorias e com a nova configuração das classes, restava aos trabalhadores 

livres essa função. No entanto, no capitalismo não se trata somente de produzir 

mercadorias, e sim de originar um valor que além de cobrir os gastos com os meios 

de produção – aquisição e manutenção; agregue mais valor, ao que se designa 

mais-valia. Esse grande feito, o capitalista somente consegue ao explorar a força de 

trabalho livre, mercadoria especial que gera um valor superior ao que custa. 

Portanto, para produzir mercadoria e gerar mais-valia, ou seja, para transformar 

dinheiro em capital, o capitalista precisa dispor da posse dos meios de produção e 

encontrar 

 

[...] no mercado de mercadorias o trabalhador livre, e livre em dois 
sentidos: de ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de 
trabalho como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que 
não tem outra mercadoria para vender, livre e solto, carecendo 
absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua 
força de trabalho25. 

 

Quanto a isso, Marx26 afirma que “a criação de mais-valor e, por conseguinte, 

a transformação de dinheiro em capital não pode ser explicada nem pelo fato de que 

uns vendem as mercadorias acima de seu valor, nem pelo fato de que outros as 

compram abaixo de seu valor”. Esse movimento, característico do capital 

comercial27, ocorre na esfera da circulação. De acordo com Marx quando se trata de 

formação do capital e de mais-valia, há que se considerar a esfera da circulação e 

da produção “capital não pode, portanto, originar-se da circulação e, tampouco, pode 

não originar-se da circulação. Deve, ao mesmo tempo, originar-se e não se originar 

dela” 28.  

                                                           
25

 MARX, K. O Capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. Livro I. São 
Paulo: Boitempo, 2013, p. 244. 
26

 Ibid. p. 236. 
27

 Explicação mais detalhada desse processo encontra-se no Capítulo IV, do livro I O Capital, sobre 
“Transformação do dinheiro em capital”. 
28

 Ibid. p. 284. 



26 

 

Na esfera da circulação o capitalista encontra tudo que precisa para produzir, 

sejam meios materiais de trabalho seja a força de trabalho viva. E somente pode 

encontrá-la na medida em que esta se apresenta como mercadoria pelo seu 

possuidor. O dono do dinheiro e o dono da força de trabalho precisam se defrontar 

no mercado como possuidores de mercadorias29, onde o primeiro compra e o 

segundo vende30.  Por essa razão se fez tão necessária a expropriação violenta dos 

trabalhadores durante a fase de acumulação primitiva. Do que foi dito, convém 

assinalar ainda que o capital é uma relação social tornada possível com o 

antagonismo entre capitalistas e trabalhadores, onde um explora e o outro é 

explorado.  

Ademais,  

 

[...] o roubo dos bens da Igreja, a alienação fraudulenta dos domínios 
estatais, o furto da propriedade comunal, a transformação 
usurpatória, realizada com inescrupuloso terrorismo, da propriedade 
feudal e clânica em propriedade privada moderna, foram outros 
tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. Tais métodos 
conquistaram o campo para a agricultura capitalista, incorporaram o 
solo ao capital e criaram para a indústria urbana a oferta necessária 
de um proletariado inteiramente livre31. 

 

Marx credita os diferentes momentos da acumulação primitiva aos países 

Espanha, Holanda, Portugal, França e Inglaterra, este último responsável por sua 

forma clássica. Ressalta ainda que,  

 

a descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o 
extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas 
minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a 
transformação da África numa reserva para a caça comercial de 
peles-negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista32. 

 

No decorrer desse processo, a burguesia nascente desenvolveu interesses 

divergentes dos senhores feudais, em virtude da amplitude crescente de suas 

atividades e concentração da riqueza. E, no espaço temporal do século XVI ao XVIII, 

constituiu-se enquanto classe revolucionária e encontrou terreno fértil para 
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 Marx salienta que essa relação não é natural, e sim resultado do desenvolvimento histórico. 
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 Destaque-se que o que está à venda não é o trabalho em si, mas a capacidade de trabalho. 
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 Marx, K. O Capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. Livro I. São 

Paulo: Boitempo, 2013, p. 804. 
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 Ibid. p. 821. 
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conquistar sua hegemonia no campo das ideias e assim liderar e organizar o povo 

para derrubar o feudalismo33. A incongruência entre as forças produtivas e relações 

sociais de produção demarcaram o processo de decadência da sociedade feudal.  

Marx (2013) aponta esse período como o estágio inicial do capitalismo. Cabe 

sinalizar que este modo de produção divide-se em diferentes etapas cujo diferencial 

é o nível de desenvolvimento das forças produtivas, porém ao contrário do que 

ocorreu nos demais modos de produção, ainda não foi possível sua transição.  

Cumpre destacar que as passagens de um estágio a outro não ocorreram de 

modo linear tampouco de uma hora para outra, mas foi fruto de um processo de 

transformação, na base dos meios e relações sociais de produção estabelecidos, 

que alcançou níveis diferenciados nos países capitalistas. A esse respeito, Mandel 

se refere: 

 

O modo de produção capitalista não se desenvolveu em meio a um 
vácuo, mas no âmbito de uma estrutura sócio-econômica específica, 
caracterizada por diferenças de grande importância [nas diversas 
regiões do mundo]. As formações sócio-econômicas específicas – as 
“sociedades burguesas” e economias capitalistas – [...] reproduzem 
em formas e proporções variáveis uma combinação de modos de 
produção passados e presentes, ou mais precisamente, de estágios 
variáveis, passados e sucessivos, do atual modo de produção34. 
 
 

É o que o autor35, corroborando com Trotsky, designa de lógica do 

desenvolvimento desigual e combinado, na qual, 

 

todo o sistema capitalista aparece assim como uma estrutura 
hierárquica de diferentes níveis de produtividade e como a 
consequência do desenvolvimento desigual e combinado de países, 
regiões, ramos industriais e empresas, desencadeado pela busca de 
superlucros. O sistema forma uma unidade integrada, mas é uma 
unidade integrada de partes não homogêneas [...]. 

 
Assim, as diferentes etapas do capitalismo36 – comercial, concorrencial, 

monopolista – aconteceram de modo diferenciado nos diversos países em que se 

desenvolveu visando atender seu objetivo primordial, qual seja a criação de mais-

valia. Observe ainda que,  

 

                                                           
33

 Destaquem-se as revoluções burguesas ocorridas na Inglaterra (1688/89) e França (1789).  
34

 MANDEL, E. O capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 71. 
35

 Ibid. p. 69. 
36

 Netto e Braz (2007) fornecem elementos para uma melhor compreensão desses estágios. 
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A história do capitalismo [...] é produto da interação, da imbricação, 
da intercorrência do desenvolvimento de forças produtivas, de 
alterações nas atividades estritamente econômicas, de inovações 
tecnológicas e organizacionais e de processos sociopolíticos e 
culturais que envolvem as classes sociais em presença numa dada 
quadra histórica (NETTO; BRAZ, 2007, p. 169-170). 

 

Não caberá no limite deste espaço discorrer sobre as características próprias 

a cada fase, mas sim explicitar alguns caracteres gerais e específicos da produção 

capitalista, é do que trata o próximo item. 

 

1.2.1 Produção especificamente capitalista: mercadoria e mais-valia. 

 

Conforme apontado, o modo de produção capitalista sustenta-se na produção 

de mercadoria, mas não somente, trata-se fundamentalmente de geração de mais-

valia.  

Logo de início, cabe considerar o que difere o processo simples de trabalho 

do processo de produção capitalista. Marx37 afirma quanto ao primeiro processo, que 

é composto por: “[...] em primeiro lugar, atividade orientada a um fim, ou o trabalho 

propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto, e em terceiro, seus meios”. Segue 

apontando que a terra é o “objeto universal do trabalho humano” 38, em seus 

elementos preexistentes (peixe, madeira) e/ou já modificados pela ação humana, 

matéria-prima; e que os meios de trabalho podem ser a própria terra juntamente com 

outras ferramentas que se interponham entre o sujeito e o objeto servindo de guia na 

atividade. 

Em seguida, Marx assegura que “a produção de valores de uso ou de bens 

não sofre nenhuma alteração em sua natureza pelo fato de ocorrer para o capitalista 

e sob o seu controle [...]” 39. Contudo, ressalta: 

 

O processo de produção, como unidade dos processos de trabalho e 
de formação de valor, é processo de produção de mercadorias; como 
unidade dos processos de trabalho e de valorização, ele é processo 
de produção capitalista, forma capitalista da produção de 
mercadorias40. 
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A partir daqui, serão elencados os elementos que compõem o processo de 

produção especificamente capitalista. 

Segundo Marx41 a mercadoria é uma coisa que satisfaz determinada 

necessidade humana independente se de forma direta ou indireta. O referido autor 

apresenta as duas faces da mercadoria: valor de uso e valor de troca. O valor de 

uso consiste na propriedade qualitativa, correspondente à utilidade do produto; já o 

valor de troca refere-se à relação quantitativa estabelecida na troca de uma 

mercadoria por outra. 

Marx chama a atenção para a possibilidade de uma coisa possuir valor de uso 

sem, no entanto, ser valor. Isto acontece quando sua utilidade não advém do 

trabalho – a exemplo do ar, da terra virgem; ou, quando o produtor com seu produto 

apenas satisfaz a própria necessidade de consumo. De acordo com o autor: 

 

Para produzir mercadoria, ele tem de produzir não apenas valor de 
uso, mas valor de uso para outrem, valor de uso social. {E não 
somente para outrem. O camponês medieval produzia a talha para o 
senhor feudal, o dízimo para o padre, mas nem por isso a talha ou o 
dízimo se tornavam mercadorias. Para se tornar mercadoria, é 
preciso que o produto, por meio da troca, seja transferido a outrem, a 
quem vai servir como valor de uso.} Por último, nenhuma coisa pode 
ser valor sem ser objeto de uso. Se ela é inútil, também o é o 
trabalho nela contido, não conta como trabalho e não cria, por isso, 
nenhum valor42. 

  

Reforçando: enquanto o valor-de-uso se realiza diretamente entre a pessoa e 

o produto, o valor somente se efetiva por meio de um processo social, através da 

troca 43.  

Esse caráter duplo da mercadoria é resultante do caráter duplo do trabalho – 

trabalho concreto e trabalho abstrato. O primeiro cria valor de uso através do 

intercâmbio orgânico com a natureza; e, o segundo se configura quando o trabalho 

concreto é subsumido à condição de trabalho humano em geral, ou seja, há 

abstração das diferentes qualidades do trabalho e considera-se apenas a 

quantidade de trabalho corporificado na mercadoria, isto somente ocorre a partir da 

intensificação da divisão social do trabalho no capitalismo. Para compreender 

melhor esta questão, faz-se necessário se debruçar sobre a gênese do trabalhador 
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coletivo; para tal recorre-se ao período manufatureiro próprio à fase do capitalismo 

comercial.  

Marx44 demarca dois modos de surgimento da manufatura e como se dava a 

divisão social do trabalho nesse momento. De um lado, aparecia o artífice 

produzindo a mercadoria com o auxílio de um ou dois ajudantes. De outro, ofícios 

autônomos eram reunidos num mesmo local de trabalho onde cada um fazia a parte 

que lhe cabia (costureiro, pintor, serralheiro etc.) apresentando como característica 

comum: o comando do capital. Destaque que se tratava da subsunção formal ao 

capital, ou seja, embora estivesse sob o controle do capital, o trabalhador possuía 

relativa autonomia no desempenho de suas funções visto que tinha o conhecimento 

inteiro do processo de trabalho. 

No decorrer do tempo, o capital demandou modificações em ambas as formas 

visando o aumento da produção. E o trabalhador necessitou aperfeiçoar-se numa 

única função. Se antes, detinha o conhecimento de como produzir uma camisa, a 

partir daí, precisou saber somente como produzir parte dela, bolso ou gola, por 

exemplo. Tornou-se um trabalhador parcial que executava uma função parcial 

necessária ao produto final, com isso diminuiu o tempo e a força gasta para produzir 

tal mercadoria.  

 

Com uma parte de suas muitas mãos munidas de instrumentos, o 
trabalhador coletivo, resultado da combinação de trabalhadores 
detalhistas, puxa o arame ao mesmo tempo que, com outras mãos e 
outras ferramentas, o estica, com outras o corta, o aponta etc. De 
uma sucessão temporal, os diversos processos graduais se 
convertem numa justaposição espacial. Disso resulta o fornecimento 
de mais mercadorias acabadas no mesmo espaço de tempo45. 

 

Marx46 define esse processo cooperativo como “a forma de trabalho da qual 

muitos indivíduos trabalham de modo planejado uns ao lado dos outros e em 

conjunto, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes 

porém conexos [...]”. De modo que fornecem um ao outro a matéria-prima 

necessária para a realização de seus trabalhos. A cooperação pressupôs, portanto, 

a utilização de um espaço maior e comum capaz de agregar um número superior de 
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trabalhadores; disponibilidade de mais recursos, por parte do capitalista, para 

investir na produção e continuar concorrendo com seus pares; controle do processo 

produtivo que culminou com a criação de um grupo de assalariados específicos, 

responsáveis por esse controle e pela continuidade da exploração.  

Um aspecto perverso dessa cooperação é a relação dos trabalhadores entre 

si: 

 

 Como pessoas independentes, os trabalhadores são indivíduos 
isolados, que entram numa relação com o mesmo capital, mas não 
entre si. Sua cooperação começa apenas no processo de trabalho, 
mas então eles já não pertencem mais a si mesmos. Com a entrada 
no processo de trabalho, são incorporados ao capital. Como 
cooperadores, membros de um organismo laborativo, eles próprios 
não são mais do que um modo de existência específico do capital 
(MARX, 2013, p. 408).  

 

Por essa razão, Lessa (2007b, p. 149) demonstra a dificuldade de tradução 

do termo Gesamtarbeiter, referindo-se ao trabalhador coletivo, o que pode denotar 

ideia de solidariedade no processo de trabalho,  

 

[...] enquanto para Marx o trabalhador coletivo é a expressão de uma 
alienação particular, aquela de uma sociabilidade cuja forma 
elementar é a mercadoria. Talvez trabalhador conjunto, combinado 
ou trabalhador global fossem traduções mais próximas ao conceito 
marxiano. 

 

 Não obstante essa observação, no decorrer do texto utilizar-se-á a tradução 

convencional para o termo, qual seja trabalhador coletivo. Sobre este, Marx (2013, p. 

577) afirma: 

 

Enquanto o processo de trabalho permanece puramente individual, o 
mesmo trabalhador reúne em si todas as funções que mais tarde se 
apartam umas das outras. Em seu ato individual de apropriação de 
objetos da natureza para suas finalidades vitais, ele controla a si 
mesmo. Mais tarde, ele é que será controlado. O homem isolado não 
pode atuar sobre a natureza sem o emprego de seus próprios 
músculos, sob o controle de seu próprio cérebro. Assim como no 
sistema natural a cabeça e as mãos estão interligadas, também o 
processo de trabalho conecta o trabalho intelectual ao manual. Mais 
tarde, eles se separam até formar um antagonismo hostil. O produto, 
que antes era o produto direto do produtor individual, transforma-se 
num produto social, no produto comum de um trabalhador coletivo, 
isto é, de um pessoal combinado de trabalho, cujos membros se 



32 

 

encontram a uma distância maior ou menor do manuseio do objeto 
de trabalho. 

 

Do que foi dito, infere-se que o trabalhador parcial individual no capitalismo 

não produz mercadoria, somente o trabalho combinado desses trabalhadores resulta 

num produto, recorde-se que um fornece a matéria-prima do trabalho do outro. Outra 

afirmação daqui decorrente é sobre a separação entre trabalho intelectual e manual. 

Trata-se de um dos temas polêmicos para alguns autores marxistas.  

Netto e Braz47 ao interpretarem a obra marxiana consideram como parte do 

trabalho coletivo tanto o trabalhador intelectual quanto o trabalhador manual48, 

estejam nos limites físicos da fábrica ou não, desde que desempenhem atividades 

indispensáveis à elaboração da mercadoria49. 

 

[...] quanto mais se desenvolve a produção especificamente 
capitalista, mais se expandem as fronteiras do trabalhador coletivo, 
que deixa de se situar apenas nos limites físicos da grande indústria 
e se insere em espaços sócio-ocupacionais muito diferentes (nos 
laboratórios de pesquisa aplicada, nos gabinetes de elaboração de 
projetos etc.) [...] 50. 

 

Esse é o entendimento que norteia a pesquisa em questão: trabalhador 

coletivo é aquele trabalhador parcial cuja função se configura indispensável à 

geração da mercadoria, independente de ser trabalhador intelectual ou manual. 

Ademais, a existência do trabalhador coletivo é resultado da intensificação da 

divisão social do trabalho no capitalismo e na medida em que há a abstração das 

diferentes qualidades do trabalho, perde o controle e a visão total do processo 

produtivo, o que redunda na alienação de seu valor de uso e do produto de seu 

trabalho; em outras palavras, a gênese do trabalhador coletivo possibilita a 

subsunção do trabalho concreto ao abstrato. 

Essa abstração do trabalho de indivíduos singulares apresenta  
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[...] aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como 
caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como 
propriedade sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, 
reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total 
como uma relação social entre os objetos, existente à margem dos 
produtores [...] 51. 

 

Percebe-se ainda outra diferença entre o processo simples de trabalho e o 

processo de trabalho capitalista. Se outrora, a prioridade era dada à satisfação de 

necessidades humanas, a partir daqui a acumulação de capital será o objetivo 

primordial da produção. E, conforme dito, se o trabalhador antes possuía controle do 

processo de trabalho agora ele participará da produção de forma parcial e sob o 

comando do capitalista visto que se configura como trabalhador livre e não dispõe 

de meios de produção. 

Como mercadoria que se apresenta na esfera da circulação em busca de um 

comprador, a força de trabalho terá seu valor definido tal quais as outras 

mercadorias, ou seja, pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir 

os bens que garantirão a manutenção e reprodução do trabalhador. Nesse valor 

estão inclusos gastos com alimentação, vestuário, reprodução, custos de 

aprendizagem. E estes variam de acordo com a cultura, clima etc. de cada formação 

social específica. Contudo, esse valor deve atender52 a um preceito básico: 

 

[...] se o proprietário da força de trabalho trabalhou hoje, ele deve 
poder repetir o mesmo processo amanhã, sob as mesmas condições 
de força e de saúde. A soma dos meios de subsistência deve, pois, 
ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador como indivíduo 
trabalhador em seu estado de vida normal 53. 

  

Salário é o nome dado ao preço da força de trabalho, Marx o define assim: 

“quantia em dinheiro que o capitalista paga por um determinado tempo de trabalho 

ou pela execução de determinada tarefa” 54. E afirma ainda: “[...] o trabalho 
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assalariado é condição necessária da formação do capital, é um pressuposto 

necessário e permanente da produção capitalista [...]” 55. 

Conforme dito antes, a mercadoria força de trabalho produz um valor superior 

ao que custa, isto é, no processo de produção além de gerar o correspondente ao 

seu salário, cria um valor excedente. Isso pode ser evidenciado quando se analisa a 

jornada de trabalho no capitalismo. 

Marx56 afirma que a jornada de trabalho se divide em duas partes: tempo de 

trabalho necessário (TTN) e tempo de trabalho excedente (TTE) ou trabalho alheio 

não pago. A primeira parte é a responsável por criar o salário e a segunda o valor 

excedente, isto é, a mais-valia. A extração de mais-valia pode ocorrer através do 

prolongamento da jornada de trabalho, caracterizando-se como mais-valia absoluta; 

pela redução do TTN sem alteração da jornada de trabalho, tendo em vista a 

introdução de máquinas responsáveis por acelerar e intensificar a produção, o 

trabalhador produz mais em menos tempo, a chamada mais-valia relativa; ou ainda, 

por intermédio da combinação das duas formas. Nas palavras do autor: 

 

O mais-valor obtido pelo prolongamento da jornada de trabalho 
chamo de mais-valor absoluto; o mais-valor que, ao contrário, deriva 
da redução do tempo de trabalho necessário e da correspondente 
alteração na proporção entre as duas partes da jornada de trabalho 
chamo de mais-valor relativo57. 

 

Daqui se depreende que nem todo lucro pode ser considerado mais-valia. 

Mercadorias podem ser compradas por um preço mais baixo e vendidas por um 

preço mais alto, transações desse tipo não podem ser confundidas com mais-valia. 

Portanto, se não houver força de trabalho não há geração de mais valia. Por isso, o 

capitalista não pode prescindir do uso do trabalhador livre. Ao adquirir a mercadoria 

força de trabalho, o capitalista irá consumi-la na esfera produtiva, e, a partir daí, 

gerar mais-valia58. Assim o capital não pode prescindir das esferas da circulação e 

da produção, a mais-valia cristalizada na nova mercadoria produzida somente se 

realiza quando é vendida, ou seja, na esfera da circulação.  

Acrescente-se ainda, 
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No processo de trabalho efetivo, o operário consome os meios de 
trabalho como veículo do seu trabalho e o objeto de trabalho como a 
matéria na qual o seu trabalho se representa. Do ponto de vista do 
processo de valorização, contudo, as coisas apresentam-se de 
maneira diferente. Não é o operário que emprega os meios de 
produção, são os meios de produção que empregam o operário. Não 
é o trabalho vivo que se realiza no trabalho material como seu órgão 
objetivo; é o trabalho material que se conserva e se acrescenta pela 
sucção do trabalho vivo, graças ao qual se converte num valor que 
se valoriza, em capital, e funciona como tal59 60. 

 

Para garantir a continuidade dos seus ganhos, o capitalista deve garantir que 

seus lucros se multipliquem, o que resulta na aplicação de mais-valia como capital 

ou retransformação da mais-valia em capital61. Trata-se da reprodução ampliada do 

capital, ou seja, o capitalista se apropria de uma parte da mais-valia produzida para 

cobrir gastos pessoais e a parte restante é reconvertida em capital no intuito de 

ampliar a produção de mercadorias. Esse movimento de acumulação do capital não 

difere do processo descrito acima na transformação do dinheiro em capital. O que o 

diferencia é o fato do dinheiro investido já ter sido resultado da produção de mais-

valia.  

A reprodução ampliada do capital traz como consequências: aumento da 

concorrência entre capitalistas, desenvolvimento das forças produtivas, eliminação 

de capitalistas, produção em massa de mercadorias, maior divisão do trabalho, 

crescimento da concorrência entre operários62.  

Marx63 assim se pronuncia: “quanto mais se desenvolve o capital produtivo, 

mais cresce a divisão do trabalho e o emprego da maquinaria: quanto mais cresce a 

divisão do trabalho e o emprego da maquinaria, mais aumenta a concorrência entre 

os operários e mais diminuem os salários”. Isto significa também que os empregos 

diminuem e que quanto mais o operário trabalha, menos ele ganha. 

Esse processo aparece camuflado para o trabalhador. Netto e Braz (2007) 

ressaltam o caráter da exploração no capitalismo afirmando que o excedente é 

extraído sem que o trabalhador perceba. A maioria sente a exploração, mas não a 
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compreende. É a falsa noção de que o salário remunera todo o seu trabalho. Não há 

divisão na jornada de trabalho de modo a evidenciar a distinção entre TTN e TTE.  

Por outro lado, sem a venda, a força de trabalho de nada vale ao trabalhador. 

Sobre isso, Marx (2004, p. 96) afirma: “o motivo que incita um homem livre a 

trabalhar é muito mais violento que o que incita o escravo: o homem livre tem que 

escolher entre trabalhar duro e morrer de fome [...], um escravo tem que escolher 

entre... e uma boa chicotada”. Lessa (2007b, p. 156) ainda destaca: 

 

[...] Na nova situação, “o trabalho, pelo próprio conteúdo e pela 
espécie e modo de sua execução”, “atrai” “menos” “o trabalhador” já 
que “o aproveita” muito “menos” “como jogo de suas próprias forças 
físicas e espirituais”. O trabalho deixa de ser a manifestação das 
forças vitais do próprio trabalhador para se converter na potência da 
classe dominante sobre o trabalhador explorado. 

 

Partindo dessa relação entre proprietários e destituídos dos meios de 

produção Marx (1993) afirma que a alienação do trabalhador se dá com relação ao 

resultado de sua produção assim como na própria atividade, no trabalho. Desde o 

início o trabalhador aliena seu valor-de-uso, deixa de pertencer a si mesmo 

enquanto está inserido no processo produtivo, o que gera sofrimento no lugar de 

bem-estar e o trabalho deixa de ser a satisfação de uma necessidade, e se 

transforma num meio para satisfazer outras necessidades; o resultado do seu 

trabalho aparece como algo externo, alheio, pertencente à outra pessoa.  

Da exposição acima, espera-se que tenha ficado claro que: 

 

 No capitalismo, o trabalho (intercâmbio orgânico homem-natureza) 

realiza-se visando prioritariamente à acumulação de capital, enquanto 

a satisfação de necessidades humanas é relegada a segundo plano; 

 Pressuposto histórico da existência do capital é a existência do 

trabalhador livre e a acumulação primitiva; 

 A transformação do dinheiro em capital não pode prescindir da esfera 

da circulação nem tampouco da esfera produtiva;  

 O produto oriundo da produção capitalista não é somente mercadoria, 

mas essencialmente mais-valia;  

 O trabalho concreto subsumiu-se ao trabalho abstrato em virtude da 

gênese do trabalhador coletivo; 
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 A força de trabalho livre é responsável pela geração de mercadoria e 

mais-valia quando consumida no processo produtivo; 

 A mercadoria é uma unidade de valor de uso e valor de troca;  

 A produção de mais-valia se dá através de uma relação de exploração, 

escamoteada através do assalariamento; 

 O trabalhador não se reconhece no processo produtivo, na atividade 

propriamente dita, e nem no produto de seu trabalho, as relações 

sociais se transmutam em relações entre coisas, caracterizando o 

fenômeno da alienação. 

 

Após as considerações sobre categorias básicas do modo de produção 

capitalista, o item seguinte se propõe a discutir, ainda com base na Teoria Social de 

Marx, as categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo visando agregar 

elementos que contribuam para clarificar a natureza da atividade docente exercida 

no capitalismo. 

 

1.2.2 Trabalho produtivo e trabalho improdutivo 

 

De início, cabe pontuar que as categorias trabalho produtivo e improdutivo 

são peculiares ao capitalismo e fruto da complexificação das relações sociais. 

Corroborando com Dias (2006) 64, considera-se a categoria trabalho produtivo como 

uma das centrais para se compreender a sociedade capitalista, contudo esta se 

configura como categoria controversa tendo em vista que ao que parece “[...] não se 

achava completamente fechada, o que permite „leituras divergentes‟, algumas das 

quais legitimamente respaldadas por Marx” 65. Por essa razão, não se objetiva 

esgotar a discussão sobre essas categorias, mas tão somente apontar elementos 

que contribuam na análise da natureza da atividade docente. 

                                                           
64

 Dias (2006) realiza um estudo aprofundado acerca dessas categorias com base na Teoria Social 
de Marx, especialmente a Obra completa de O Capital, o que inclui o Livro IV desta coleção e que 
trata especificamente sobre as teorias da mais-valia. Semelhante análise não será feita no escopo 
desse trabalho tendo em vista o objeto de estudo em questão e o curto espaço de tempo para 
aprofundar a leitura da Obra completa de Marx. Desse modo, as análises que seguem estão 
ancoradas mais especificamente no capítulo V e XIV, capítulo inédito do Livro I, no capítulo IV e 12º 
aditamento presentes na Teorias da mais-valia, que seria o Livro IV de O Capital.  
65

 Ibid. p. 14. 
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Retornando ao ponto de partida: as categorias em destaque são próprias ao 

modo de produção capitalista.  Já foi discutido no item anterior como o processo 

simples de trabalho se distingue do processo de produção capitalista. Nesse espaço, 

cabe reiterar alguns aspectos relativos a essa distinção, especialmente no que toca 

as implicações para o trabalho produtivo e improdutivo.  

Observe essa afirmação: 

 

Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresentava-se-
nos como produtivo aquele trabalho que se realizava num produto, 
mais concretamente numa mercadoria. Do ponto de vista do 
processo de produção capitalista de produção, junta-se uma 
determinação mais precisa: é produtivo aquele trabalho que valoriza 
diretamente o capital, o que produz mais-valia, ou seja, que se 
realiza – sem equivalente para o operário, para o executante – numa 
mais-valia [...] representada por um subproduto [...]; isto é, (que se 
realiza) num incremento excedentário de mercadoria para o 
monopolista dos meios de trabalho [...], para o capitalista [...]66.   

 

No capitalismo, o conceito de trabalho produtivo se amplia, visto que “[...] para 

trabalhar produtivamente, já não é mais necessário fazê-lo com suas próprias mãos; 

basta, agora, ser um órgão do trabalhador coletivo, executar qualquer uma de suas 

subfunções [...]” 67. Por outro lado, se estreita porque agora já não basta produzir 

mercadoria, é necessário produzir mais-valia. Sobre isso, Marx68 declara: 

 

[...] o conceito de trabalho produtivo se estreita. A produção 
capitalista não é apenas produção de mercadoria, mas 
essencialmente produção de mais-valor. O trabalhador produz não 
para si, mas para o capital. Não basta, por isso, que ele produza em 
geral. Ele tem de produzir mais-valor. Só é produtivo o trabalhador 
que produz mais-valor para o capitalista ou serve à autovalorização 
do capital. 

 

Do que foi dito, percebe-se que, não obstante as modificações no processo 

de trabalho, conservam-se a produção de mercadorias e a esta se acrescenta uma 

determinação fundamental – a criação da mais-valia. 

Conforme visto, o próprio Marx ao tratar do processo simples de trabalho 

afirma que todos os trabalhadores são produtivos em virtude de sua práxis resultar 

num produto. Porém, ao considerar a produção capitalista supõe que é preciso 
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 Marx, K. O Capital, livro I, cap. VI (inédito). São Paulo: Centauro, 2004, p. 109, grifos originais.  
67

 Id. 2013, p. 577. 
68

Ibid. p. 578. 
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haver criação de mais-valor. No item (1.2.1) foram apresentados argumentos para 

compreender como se efetiva esse processo, cujo elemento chave para essa 

geração de mais-valia é a força de trabalho livre e que, a partir da intensificação da 

divisão social do trabalho, se configura como o trabalhador coletivo. E, daqui se 

infere a imbricada relação do trabalho coletivo com a produção material e do mais-

valor. A partir do momento que o trabalho concreto aparece subsumido ao abstrato e 

há a parcialização das tarefas necessárias a geração de mercadoria, ou seja, 

quando entra em cena o trabalho coletivo, mais trabalhadores podem ser 

considerados produtivos em virtude da não obrigatoriedade de se colocar a mão no 

objeto de trabalho para criar mercadoria, contanto que este trabalhador seja 

indispensável à elaboração da mesma. 

Contudo, ao passo que amplia, se estreita, visto que não basta produzir para 

atender necessidades de reprodução do ser social e tampouco que o indivíduo 

produza autonomamente e individualmente, o trabalhador precisa estar subordinado 

às leis capitalistas, ou seja, necessita ser força de trabalho livre, se pôr à venda na 

esfera da circulação e encontrar o capitalista disposto a comprar seu valor de uso, 

qual seja: criação de mais-valor. Partindo dessas premissas e considerando que 

essa criação somente ocorre na esfera da produção, pode-se dizer que trabalhador 

produtivo é trabalhador coletivo. 

Se trabalho produtivo, gerador de mais valia, configura-se como categoria 

central para a reprodução da sociedade capitalista, sendo possível afirmar até que 

sem ele esta reprodução não aconteceria; como definir o trabalho/atividade que não 

gera mais-valia?  

De acordo com Marx69, a atividade consumida como um serviço em virtude de 

seu valor de uso se designa trabalho70 improdutivo. Marx71 assegura que os 

serviços, em sua maioria, não existem como produtos separados da atividade de 

produzi-lo e, mesmo quando isso ocorre (adiante ver-se-á, entre outros, o exemplo 

do alfaiate), não geram mais-valia. Observe: 
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 MARX, K. O Capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. Livro I. São 

Paulo: Boitempo, 2013. 
70

 Até o momento, a expressão “trabalho” estava sendo utilizada para designar a posição teleológica 
primária, contudo, como pôde ser visto no capitalismo esta expressão adquire significados mais 
abrangentes, desconsiderando as diferenças específicas na natureza das diferentes práxis e demais 
posições teleológicas secundárias, o que pode levar a confusões de toda ordem. 
71

 Ibid. 



40 

 

Quando o dinheiro se troca diretamente por trabalho, sem produzir 
capital e sem ser, portanto, produtivo, compra-se o trabalho como 
serviço, o que de modo geral não passa de uma expressão para o 
valor-de-uso especial que o trabalho proporciona como qualquer 
outra mercadoria; mas expressão específica para o valor de uso 
particular do trabalho, no sentido de este prestar serviços não na 
forma de coisa e sim na de atividade, o que, entretanto, de modo 
nenhum o distingue, digamos, de uma máquina, de um relógio72. 

 

Desse modo, trabalhadores improdutivos são aqueles que se trocam por 

dinheiro como dinheiro, não existe a relação capital-trabalho (D-M-D‟) e sim renda-

atividade, onde o possuidor da mercadoria dinheiro paga por um serviço que lhe seja 

útil, seja uma consulta com médico seja a encomenda de uma peça de roupa a um 

alfaiate. No fim dessa relação o que se obtém é a satisfação imediata de uma 

necessidade humana, o conhecimento acerca de como cuidar da saúde e/ou tratar 

uma doença e a aquisição de uma vestimenta, respectivamente. Não se trata de 

garantir uma necessidade alheia, do capital, de gerar lucro. 

Vê-se assim que trabalho produtivo é aquele que gera mais-valia e se troca 

por capital, e seu contrário, trabalho improdutivo, não gera mais-valia e se troca por 

renda. Mas, se o alfaiate citado anteriormente estiver vinculado à uma  indústria de 

confecções, não seria ele um trabalhador produtivo? E, quanto ao médico que 

desenvolve suas atividades numa clínica particular em troca de um salário, não 

estaria ele gerando mais-valor para o dono da clínica? Essas questões relacionadas 

ao trabalho de idêntico conteúdo e trabalho assalariado são suscitadas pelo próprio 

Marx quando trata das categorias trabalho produtivo e improdutivo.  

Já foi dito outrora, que no capitalismo há uma tendência a mercantilizar73 

todas as esferas da vida social. Então, se em modos de produção anteriores, a 

atividade de um mestre-escola, de um médico, de um advogado etc. eram 

simplesmente considerados como serviços e pagos por sua utilidade, no geral, numa 

relação cliente-consumidor, no modo de produção capitalista, essa tendência impõe 

outra dinâmica a essas atividades. O autor em tela chama a atenção para o fato dos 

serviços no capitalismo terem se tornado, em sua maioria, trabalho assalariado. Este 

fato dá margem para classificar todos os trabalhadores como produtivos, e 
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 Id. 1987, p. 398. 
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 Quando se utiliza o termo “mercantilização” pretende-se demarcar que as esferas da vida social 
possuidoras de valor de uso são passíveis de terem valor de troca nessa sociabilidade, o que não 
significa que adquirem forma material, próprias à mercadoria e que possibilitam a cristalização da 
mais-valia. 
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desconsiderar algumas diferenças específicas. O assalariamento, característica 

comum ao trabalho produtivo e improdutivo, 

 

[...] induz tanto mais em confusão entre uns e outro quanto é um 
fenômeno característica da produção capitalista e por ela gerado. 
Além disso, fornece aos apologistas um pretexto para converterem o 
trabalhador produtivo, pelo fato de ser assalariado, num trabalhador 
que apenas troca os seus serviços (quer dizer, o seu trabalho 
enquanto valor de uso) por dinheiro. Saltam assim comodamente por 
cima da diferença específica deste “trabalhador produtivo” e da 
produção capitalista como produção de mais-valia, como processo 
de autovalorização do capital, cujo único instrumento [...] nele 
incorporado, é o trabalho vivo. Um soldado é um trabalhador 
assalariado, recebe um soldo, mas não é por isso trabalhador 
produtivo74.  

 

Deste modo, Marx75 assevera: “todo trabalhador produtivo é um assalariado, 

mas nem todo assalariado é um trabalhador produtivo”. Conforme discutido 

anteriormente, o assalariamento é um dos fundamentos da produção capitalista e 

cumpre a função de escamotear a existência da relação de exploração, na qual o 

trabalhador livre é explorado pelo capitalista. Não obstante, quando se trata dos 

trabalhadores improdutivos, o fato de não gerarem mais-valia leva o salário 

desempenhar outro papel.  

Silva (2011, p. 65) assinala que embora os trabalhadores improdutivos não 

entrem numa relação direta com o capital, são necessários “para o bom 

funcionamento do modo de produção capitalista, pois [auxiliam] de forma indireta a 

produção de mais-valia servindo para a sua reprodução”. Cita os exemplos do 

trabalho intelectual76 e dos serviços. Segundo a autora, o assalariamento se impõe 

para todos os trabalhadores no capitalismo, contudo cumpre funções distintas num e 

noutro caso:  

 

[...] o assalariamento do trabalhador produtivo serve para ocultar a 
exploração da mais-valia, enquanto que o assalariamento do 
trabalhador improdutivo serve especialmente para o controle da força 
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 MARX, K. O Capital, livro I, cap. VI (inédito). São Paulo: Centauro, 2004, p. 112-113, grifos 
originais.  
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 Ibid. p. 111. 
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 Ressalte-se que Silva (2011) segue a linha de raciocínio de Lessa (2007b) e não considera 
nenhum trabalhador intelectual como integrante do trabalhador coletivo por conceber que cumprem 
funções ontologicamente distintas no processo produtivo. Conforme já apontado, não é esse o 
entendimento que norteia a pesquisa ora apresentada. 
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de trabalho, mantendo-o como trabalhador livre, livre dos meios de 
produção e de subsistência. 

 

No que toca o trabalho de idêntico conteúdo, quando Marx (1987; 2004; 2013) 

o analisa, cita vários exemplos – cantora, escritor, ator, camareira, mestre-escola, 

alfaiate, jardineiro, cozinheira etc. O autor afirma que estas atividades ora podem ser 

consideradas trabalho produtivo, se for contratado pelo capitalista, ora improdutivo 

se contratado pelo consumidor direto e/ou Estado. Cumpre notar que alguns destes 

exemplos induzem a confusão no que toca essas categorias, levando muitos autores 

a crerem que qualquer trabalho/atividade pode ser considerada produtiva para o 

capital. Eis os exemplos de Marx: 

 

O mesmo trabalho – por exemplo, jardinagem, alfaiataria [...] etc. – 
pode ser realizado pelo mesmo trabalhador [...] ao serviço de um 
capitalista industrial ou ao de um consumidor direto. Em ambos os 
casos estamos perante um assalariado ou um jornaleiro, porém num 
caso trata-se de trabalhador produtivo e no outro de um trabalhador 
improdutivo, porque no primeiro caso esse trabalhador produz 
capital, e no outro, não: porque num caso o seu trabalho constitui um 
elemento do processo de autovalorização do capital e, no outro, não 
é assim77. 

 

Nesse primeiro exemplo não há maiores controvérsias, considerando que o 

trabalho do alfaiate e jardineiro incide sobre um objeto e redunda em sua 

transformação material, podendo ser caracterizado o processo simples de 

trabalho, assim como no caso da costureira. O que muda é a relação social que se 

estabelece: num caso se configura como processo de trabalho capitalista e noutro 

pura e simplesmente processo de trabalho. Aqui reitera-se que “o processo 

capitalista de produção não é meramente produção de mercadorias. É um processo 

que absorve trabalho não pago, que transforma os meios de produção em meios 

para sugar trabalho não pago”78. Por essa razão, se vem afirmando que não basta 

que gere produto ou que tenha certa utilidade social, para ser produtivo, é 

necessário que o processo de trabalho esteja subordinado ao processo de 

valorização do capital. Quanto a isso, Marx ainda afirma: 
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 MARX, K. O Capital, livro I, cap. VI (inédito). São Paulo: Centauro, 2004, p. 116.  
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 Ibid. p. 115. 
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Com a extensão do jugo do capital à produção inteira, isto é, com a 
produção de toda mercadoria para o comércio e não para o consumo 
imediato, e com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, 
cada vez mais se firmará uma diferença material entre trabalhadores 
produtivos e improdutivos, pois os primeiros, com raras exceções, 
produzirão exclusivamente mercadorias, e os últimos, com raras 
exceções, realizarão apenas serviços pessoais79. 

 

Seguem os exemplos do escritor e da cantora: 

 

Milton, por exemplo, que fez o paraíso perdido [...], era um 
trabalhador improdutivo, ao passo que o escritor que fornece um 
trabalho industrial [...] ao seu editor é um trabalhador produtivo [...]. 
Porém, o literato proletário de Leipzig, que produz livros – por 
exemplo, compêndios de economia política – por encargo do seu 
editor, está próximo do trabalhador produtivo, pois que a sua 
produção está subordinada ao capital e só é levada a cabo para 
valorizar este último. Uma cantora que canta como um pássaro é 
uma trabalhadora improdutiva. Na medida em que vende o seu canto 
é uma assalariada ou uma comerciante. Porém, a mesma cantora 
contratada por um empresário [...] que a põe a cantar para ganhar 
dinheiro, é uma trabalhadora produtiva, pois produz diretamente 
capital [...] 80. 

 

Nesses dois exemplos – escritor e cantora – Marx afirma que se estiverem 

subordinados ao capital para valorizá-lo são considerados trabalhadores produtivos. 

Mas, como isso é possível se outrora, afirmou-se que somente o trabalhador coletivo 

poderia ser considerado produtivo?  

Veja, no primeiro caso, o autor afirma que se o escritor “fornece um trabalho 

industrial”, se produz livros para seu editor, “está próximo do trabalhador produtivo”. 

Portanto, aqui para ser considerado próximo do trabalho produtivo necessita 

fornecer elementos (ideias) para a produção material (livros). E, aqui, embora suas 

ideias sejam fundamentais para a produção do livro, o escritor não se configuraria 

trabalhador produtivo tendo em vista que não seria empregado da indústria e sua 

relação com a mesma seria estritamente relacionada aos direitos autorais, não 

havendo jornada de trabalho, trabalho excedente etc. O mesmo se aplica à cantora 

que ao ser contratada pelo empresário, dá a ele o direito de reproduzir seu canto, o 

que ocorre através da produção material de CD‟s e DVD‟s. Fica a questão, porque 

então Marx aventa essa possibilidade?  
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No capítulo inédito, Marx81 ressalta que, em se tratando da produção não-

material quando resulta em mercadorias, existindo separadamente do seu produtor, 

como é o caso da cantora e do escritor, 

 

[...] A produção capitalista só se pode aplicar aqui de maneira muito 
limitada. [...] em geral (salvo caso sejam independentes) trabalham 
para um capital comercial, como, por exemplo, editores livreiros, uma 
relação que constitui tão só uma forma de transição para o modo de 
produção só formalmente capitalista82.  

 

Em sua Obra Teorias da Mais-valia, capítulo IV, Marx83 prossegue dando 

exemplos: 

 

[...] um ator por exemplo, mesmo um palhaço, é um trabalhador 
produtivo se trabalha a serviço de um capitalista (o empresário), a 
quem restitui mais trabalho do que dele recebe na forma de salário, 
enquanto um alfaiate que vai à casa do capitalista e lhe remenda as 
calças, fornecendo-lhe valor de uso apenas, é um trabalhador 
improdutivo. O trabalho do primeiro troca-se por capital, o do 
segundo por renda. O primeiro trabalho gera mais-valia; no 
segundo, consome-se renda. 

 

Esse é um dos poucos exemplos que o autor admite diretamente a criação de 

mais-valia fora da produção material. No geral, afirma que esses trabalhadores 

podem ser considerados produtivos, mas não especifica que geram mais-valia. No 

entanto, como sua definição de trabalhador produtivo está diretamente relacionado à 

produção do mais-valor, isso está implícito. Observe outros exemplos: 

  

Em si mesma, a destinação material do trabalho – e em 
consequência do produto – nada tem a ver com essa distinção entre 
trabalho produtivo e improdutivo. Por exemplo, os cozinheiros e os 
garçons de um hotel são trabalhadores produtivos, porquanto seu 
trabalho se converte em capital para o dono do hotel. Essas mesmas 
pessoas no papel de criados são trabalhadores improdutivos, 
porquanto, ao invés de fazer capital com seus serviços, neles gastam 
renda. Mas, de fato, também essas pessoas no hotel são para mim, 
na qualidade de consumidor, trabalhadores improdutivos84. 
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Outro momento que Marx aponta a possibilidade de um trabalhador ser 

produtivo ainda que não esteja na esfera da produção material está presente no 

Livro I, capítulo XIV e toca o exemplo do mestre-escola: 

 

[...] Se nos for permitido escolher um exemplo fora da produção 
material, diremos que um mestre-escola é um trabalhador produtivo 
se não se limita a trabalhar a cabeça das crianças, mas exige 
trabalho de si mesmo até o esgotamento, a fim de enriquecer o 
patrão. Que este último tenha investido numa fábrica de ensino, em 
vez de numa fábrica de salsichas, em nada altera a relação. Assim o 
conceito de trabalho produtivo não implica de modo nenhum apenas 
uma relação entre atividade e efeito útil, entre trabalhador e produto 
do trabalho, mas também uma relação de produção especificamente 
social, surgida historicamente e que cola no trabalhador o rótulo de 
meio direto de valorização do capital [...] (MARX, 2013, p. 578). 

 

Esses são os exemplos mais emblemáticos do trabalho de idêntico conteúdo 

fornecidos por Marx. Dias (2006, p. 43) salienta as possíveis interpretações acerca 

desses exemplos sobre a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo não estar 

relacionada ao conteúdo material da atividade: 

 

[...] Em primeiro lugar, considerando a produção de mercadorias 
stricto sensu, a distinção independe de ser o trabalho físico ou 
intelectual [...]. Em segundo lugar, a distinção independe de estar o 
trabalho vinculado à produção de bens materiais [...]. Já que o 
caráter produtivo do trabalho independe da "destinação do trabalho 
como trabalho concreto", então, os exemplos revelam, em terceiro 
lugar, que o mesmo trabalho pode ser produtivo ou improdutivo, 
ainda que se materialize em um mesmo objeto concreto [...], ou ainda 
que se refira ao mesmo serviço [...]. E mais: evidenciam que o critério 
para definir trabalho produtivo (e, em decorrência distingui-lo, por 
oposição, do trabalho improdutivo) é a "forma social determinada" 
sob a qual o trabalho se processa, e que, considerada a produção 
capitalista, seja o trabalho voltado para a produção material, seja o 
trabalho voltado para a produção não-material, trata-se de trabalho 
produtivo desde que (e somente se) se trate de trabalho assalariado 
pelo capital, portanto, trabalho subordinado à lógica de sua 
produção. Em suma, por um lado, o fato de o trabalho se fixar em um 
produto não faz dele trabalho produtivo; por outro, o fato de o 
trabalho "não produzir mercadoria alguma" não faz dele trabalho 
improdutivo. Portanto, fixe-se ou não em um produto material, o 
trabalho é produtivo desde que reponha o fundo com que é pago 
(isto é, o salário), além do lucro. 

 

De fato, a interpretação da autora corrobora com a de muitos autores 

marxistas e induz a considerar que todo trabalhador pode ser considerado produtivo 
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desde que possibilite ao capitalista lucrar com a exploração de determinada 

atividade/trabalho, assim sendo, todos os trabalhos assalariados poderiam ser 

considerados trabalhadores produtivos desde que contratados por um capitalista. 

Porém, Dias (2006, p. 45-46, grifos não originais) ao continuar seu diálogo com Marx 

busca enfatizar os momentos em que o autor demonstra a indissociável relação 

entre trabalho produtivo e coletivo e produção material. 

 

A distinção entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, baseada 
na forma social do trabalho é, pois, a distinção fundamental. No 
entanto, [Marx] acrescenta, imediatamente a seguir, "Além disso, 
produtivos e improdutivos em sentido estrito: produtivo é todo o 
trabalho que entra na produção de mercadoria (produção aí abrange 
todas as operações por que passa a mercadoria, do primeiro 
produtor até ao consumidor), seja qual for a espécie, trabalho manual 
ou não (científico); e improdutivo é o trabalho que não tem por 
propósito e objetivo produzir mercadoria. Essa distinção tem de ser 
mantida e o fato de todas as espécies de atividade repercutirem na 
produção material e vice-versa, em nada muda a necessidade dela" 
[...]. Marx afirma, portanto, que além da distinção essencial, 
acrescesse uma outra, "uma distinção que tem que ser mantida", 
uma distinção que é necessária, qual seja, "trabalho produtivo é 
trabalho que entra na produção de mercadoria"; "trabalho 
improdutivo não"85 [...]. 

 

Percebe-se que no decorrer das argumentações de Marx, essas passagens 

dão margem para interpretações ambíguas e só denota a dificuldade de precisar 

algumas categorias trabalhadas pelo autor, já que em alguns momentos cita 

exemplos dessa natureza, mas sem, contudo aprofundar a análise. Ademais, em 

quase toda a sua Obra, na análise que faz exaustivamente do modo de produção 

capitalista oferece elementos do contrário, ou seja, de que a mais-valia somente 

pode ser gerada na esfera produtiva com todos os elementos já apresentados no 

decorrer da argumentação e verificados nos trechos que seguem: 

 

Só a apontada relação definida com o trabalho transforma o dinheiro 
ou a mercadoria em capital, e é trabalho produtivo o trabalho que, 
por meio dessa relação que mantém com as condições de produção 
e a que corresponde determinado comportamento no processo de 
produção efetivo – transforma dinheiro ou mercadoria em capital, isto 
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 Cumpre destacar que o produto gerado por um trabalhador improdutivo pode se constituir uma 
mercadoria desde que produzido para troca, é o caso de uma camisa feita para o consumidor direto 
por um alfaiate. No entanto, essa mercadoria não cristaliza mais-valia. 
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é, conserva e acresce o valor do trabalho materializado, que se 
tornou independente em relação à força de trabalho [...] 86. 

 

Observa-se, no capítulo inédito, que quando Marx critica a mania de se definir 

trabalho produtivo e improdutivo somente a partir do conteúdo material, o faz em 

virtude de que há atividades geradoras de mercadoria que ora se trocam por 

dinheiro como dinheiro ora por dinheiro como capital, caso do alfaiate. Em Teorias 

da mais-valia apresenta o trabalho que se realiza em riqueza material como 

definição acessória ao trabalho produtivo, definição essa “[...] diversa da 

característica determinante, que nada tem a ver com o conteúdo do trabalho e dele 

não depende” 87. Essa afirmação remete para a subsunção do trabalho concreto ao 

abstrato, o que não quer dizer que exista o segundo sem o primeiro, da mesma 

forma que não existe trabalho produtivo, cuja determinação fundamental é a 

produção de mais-valor, sem trabalho materializado. 

Portanto, supõe-se que quando o autor aventa essa possibilidade esteja 

considerando como procede a repartição da mais-valia, e a apropriação do mais-

valor pelo capitalista individual, contudo isto não pode ser confundido com a criação 

do valor e mais-valor que somente ocorre na esfera produtiva. 

Nesse sentido, Mandel (1998) apud Netto e Braz (2007, p. 115) corrobora: 

 

Pode-se definir trabalho produtivo como todo trabalho que se troca 
por capital [...], ou seja, todo trabalho que enriquece a um ou vários 
capitalistas e que lhes permite apropriar-se de uma parte da massa 
global de mais-valia produzida pela massa global de trabalho 
assalariado que produz valor. [...] Todo trabalho assalariado 
contratado pela empresa capitalista – em contraste com o trabalho 
doméstico [...] – entra nesta categoria. 

 

Mandel (1998) apud Netto e Braz (2007, p. 116), continua: 

 

Para o capital global, só é produtivo o trabalho que aumenta a massa 
global de mais-valia. Todo trabalho que permita ao capitalista 
individual apropriar-se de uma fração da massa global de mais-valia, 
mas sem nada agregar a esta massa, pode ser “produtivo” para o 
capitalista comercial, financeiro ou do setor de serviços, ao qual 
propicia participar da repartição geral do bolo. Contudo, do ponto de 
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 MARX, K. Teorias da mais-valia: histórica crítica do pensamento econômico. São Paulo: Bertrand 
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vista do capital global é trabalho improdutivo, uma vez que não 
aumenta o tamanho total do bolo.  

 

Reitere-se que, nos casos citados, pode ser considerado “trabalho produtivo” 

não por produzir mais-valia, mas sim porque sua atividade possibilita ao capitalista, 

a quem vende sua força de trabalho, acumular e valorizar seu capital individual, e 

embora não gerem mais-valia, a atividade está subordinada às leis gerenciais 

capitalistas. Marx (2004, p.116) afirma que os serviços, 

 

[...] embora possam ser explorados de maneira diretamente 
capitalista, constituem grandezas insignificantes se o compararmos 
com a massa de produção capitalista. Por isso, deve-se pôr de lado 
esses trabalhos e tratá-los somente a propósito do trabalho 
assalariado que não é simultaneamente trabalho produtivo.  

 

No contexto de Marx não era possível prever a proporção desmedida da 

mercantilização das esferas da vida social. O que ocorre, sobretudo, nas últimas 

décadas, é que a transposição da mercantilização para os serviços atingiu 

proporção tal que se faz necessário discutir e analisar as implicações disso para a 

reprodução da sociedade do capital88. 

Netto e Braz (2007) indicam que se incluem aí atividades heterogêneas 

compostas por uma grande massa de assalariados dispersos pelo setor 

educacional, da saúde, publicidade, administração pública etc. Os autores em tela 

ressaltam ainda “um novo entrelaçamento de atividades produtivas e improdutivas” e 

que dá margens a interpretações equivocadas quanto à perda da centralidade do 

trabalho produtivo stricto sensu. 

 

Trata-se de um equívoco e o inverso é que é verdadeiro: controlados 
pelo grande capital, os serviços passam a obedecer a uma lógica 
industrial – primeiro, porque “não há crescimento de atividades de 
serviço [...] sem crescimento de atividades industriais” (Lojkine, 1995, 
p. 242); segundo, porque os serviços agora se desenvolvem sob uma 
industrialização generalizada: “a mecanização, a padronização, a 
super-especialização e a fragmentação do trabalho, que no passado 
determinaram apenas o reino da produção de mercadorias na 
indústria propriamente dita, penetram agora todos os setores da vida 
social”.  (MANDEL, 1982 apud NETTO; BRAZ, 2007, p.222, grifos 
originais). 
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 Não obstante, essa é outra discussão que não será possível engendrar aqui por fugir ao objetivo do 
trabalho.  
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Dito isto, percebe-se que o trabalho improdutivo é importante como atividade 

socialmente útil. Ademais, atente-se que o crescimento e mercantilização desses 

serviços não implica dizer que geram mais-valia, e sim que o capital tem visto neles 

uma ótima oportunidade de apropriar-se da mais-valia gerada na esfera de produção 

material e de realização da mais-valia na esfera da circulação, destaque-se, por 

exemplo, os assalariados do setor de comércio. 

Outro elemento importante a ressaltar é que também não se trata de discutir 

as categorias trabalho produtivo e improdutivo sob o ponto de vista valorativo, no 

sentido de verificar qual se configura como melhor e mais importante para a 

reprodução da sociabilidade capitalista, mas sim demarcar que ambas possuem 

finalidades específicas.  Essa discussão não passa sem polêmica, o próprio Marx 

(1987) já salientara o caráter polêmico ao aventar como era complicado aos 

trabalhadores de nível superior se verem categorizados lado a lado de palhaços e 

criados como trabalhadores improdutivos. Apontando a necessidade imperiosa da 

burguesia de ocultar as diferenças específicas entre um e outro, com vistas a 

mostrar o mundo burguês como o melhor mundo possível, onde todos trabalham e 

contribuem igualmente para a reprodução social, ocultando assim o verdadeiro 

caráter das relações sociais de produção.  

Nos textos estudados, observa-se que Marx apresenta a funcionalidade do 

trabalho improdutivo à reprodução da sociabilidade capitalista, no entanto se detém 

mais pormenorizadamente na análise do trabalho produtivo, pelo fato dele ser 

categoria central para se compreender a reprodução do capital. Por essa razão, 

considera-se que essas categorias se constituem num vasto campo de pesquisas, 

sobretudo se analisado que no contexto atual a mercantilização da vida social 

intensifica a relação entre trabalho produtivo e improdutivo, e embora alguns autores 

já tenham iniciado esse diálogo, não há uma direção única nas discussões, pelo 

contrário, observa-se uma ambiguidade nas interpretações oriundas especialmente 

das afirmações marxianas já apontadas anteriormente. 

Para o trabalho em questão, há que se considerar trabalho produtivo stricto 

sensu, aquele trabalho que se troca por capital e gera mais-valia; e, trabalho 

improdutivo, o trabalho que se troca por renda e não gera mais-valia. 

 Pensa-se que os elementos trazidos no decorrer desse capítulo sejam 

suficientes para delinear o início do debate acerca da atividade docente cujo foco 

central será a natureza dessa atividade na sociabilidade atual.



Capítulo II  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DOCENTE E MODO DE PRODUÇÃO 

CAPITALISTA: elementos para o debate da natureza desta 

atividade.  

 

 

 

 

 

“Educar es depositar em cada hombre toda la obra humana que le há antecedido; es 

hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive...” 

(MÉSZÁROS, 2008). 
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O capítulo que se apresenta discute a natureza da atividade docente exercida 

no modo de produção capitalista. Por natureza, compreendem-se as características 

responsáveis por singularizar a atividade docente. Apesar do conteúdo da atividade 

se apresentar de modo diferenciado nos diversos níveis e locais de ensino, 

corrobora-se com Bertoldo e Santos (2012, p. 116) quando afirmam que somente há 

uma natureza da atividade docente e “o que existem são formas diversas de como 

uma mesma natureza que define aquilo que é essencial a todo professor – o ato de 

ensinar – se expressar no capitalismo”.  

Assim tem-se que o ato de ensinar se configura de modo diferente a 

depender das determinações sociais de cada formação sócio-histórica. Daí admitir-

se que sofre interferências históricas e varia de acordo com as necessidades de 

cada modo de produção e formação social, embora conserve seu traço específico.  

Para essa discussão, num primeiro momento estabelece-se a relação entre 

educação e trabalho, e em seguida entre estes e a atividade docente. Vale dizer que 

as discussões presentes aqui se referenciam na Teoria Social de Marx e não 

objetivam, de modo algum, tornar-se ponto de chegada, mas ponto de partida para 

posteriores aprofundamentos que se façam necessários. 

 

2.1 A relação entre educação e trabalho: uma aproximação necessária. 

 

No capítulo anterior foi dito que a partir do trabalho, o homem se reproduz e 

na medida em que isso ocorre, novas necessidades e novos complexos sociais se 

originam visando garantir a continuidade do ser social. Quando se trata da docência, 

é preciso ter em mente que esta atividade está ligada ao complexo educacional e 

por isso, alguns elementos precisam estar clarificados. 

O primeiro deles toca a indissolúvel relação entre o trabalho e a 

aprendizagem. O conhecimento é um elemento necessário para o desenvolvimento 

de habilidades no processo de trabalho, assim tem-se que a necessidade de 

transmissão de conhecimento foi responsável pelo surgimento do complexo 

educacional. 

Sobre a relação trabalho e educação, Tonet se pronuncia: 
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[...] a natureza essencial da atividade educativa consiste em propiciar 
ao indivíduo a apropriação de conhecimentos, habilidades, valores, 
comportamentos, etc. que se constituem em patrimônio acumulado e 
decantado ao longo da história da humanidade, contribuindo, assim, 
para que o indivíduo se construa como membro do gênero humano e 
se torne apto a reagir face ao novo de um modo que contribua para a 
reprodução do ser social, que se apresenta sempre sob uma 
determinada forma particular89. 

 

De acordo com o autor, conhecer essa natureza contribui  

 

para evitar que se atribuam à educação responsabilidades que não 
lhe são próprias, como, por exemplo, promover a transformação do 
mundo, ou então, diminuir demais as suas possibilidades, 
concebendo-a como simples instrumento de reprodução da ordem 
social atual 90.  

 

Adiante se pretende retomar essa discussão. 

O segundo aspecto refere-se ao caráter histórico e, portanto mutável, dessa 

relação entre processo de trabalho e aprendizagem que incide diretamente na 

funcionalidade que a educação cumpre para determinado modo de produção. Não 

obstante a conservação do traço específico – ensino, os sujeitos participantes do 

processo ensino-aprendizagem, as metodologias utilizadas, a forma de organização 

do processo educativo etc. mudam de acordo com as necessidades de cada modo 

de produção. Ressalte-se que não se trata de uma relação direta e imediata, mas 

permeada de mediações e contradições. 

Observa-se na história da educação, que a responsabilidade por sua oferta foi 

alternada entre público e privado, numa visível correlação de forças políticas, em 

que a inserção do Estado na operacionalização das escolas se deu paulatinamente, 

e o público alvo do processo ensino-aprendizagem foi se modificando, destinado a 

todos independente de sua inserção de classe, somente no capitalismo quando se 

originam as escolas de massas na França como resultado da Revolução Francesa 

no século XVIII (LOPES, 1981).   

Enguita (1989, p. 107) salienta que anteriormente a esse período, 

 

Em geral, a aprendizagem e a educação tinham lugar como 
socialização direta de uma geração por outra, mediante a 
participação cotidiana das crianças nas atividades da vida adulta e 
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sem a intervenção sistemática de agentes especializados que 
representa hoje a escola, instituição que então desempenhava um 
papel marginal. 

 

Manacorda (1989, p. 252-253) afirma que fábrica e escola nasceram juntas; 

resultado das conquistas da burguesia revolucionária no século XVIII, servindo 

assim “para afirmar o direito de todos à instrução e para renovar seus conteúdos no 

sentido da proeminência das coisas (ciência) sobre as palavras (letras) e da sua 

estreita relação com a vida social e produtiva”.  

Enguita91 indica que as escolas existentes no período anterior ao capitalismo 

não atendiam diretamente a interesses econômicos, mas políticos e religiosos, não 

obstante, sua atuação possibilitava o aprendizado de como se davam as relações 

sociais de produção; apresenta ainda argumentos indicando que a demanda por 

mão de obra no capitalismo impulsionou mudanças em todo o sistema educacional, 

e enfatiza que a extensão da instrução às massas operárias estava diretamente 

relacionada às necessidades da indústria moderna. A instrução tornou-se a via “[...] 

para a disciplina material, para a organização da experiência escolar de forma que 

gerasse nos jovens os hábitos, as formas de comportamento, as disposições e os 

traços de caráter mais adequados para a indústria” 92. 

Tonet (2012, p. 79) chama a atenção para o significado dessa instrução. 

 

Curiosamente, mas não por acaso, na sociedade burguesa, essa 
formação integral também inclui a preparação para o trabalho. 
Quando, porém, essa formação é desnudada dos seus elementos 
superficiais e ideológicos, deixa ver que ela nada mais é do que a 
formação de mão-de-obra para o capital. Como o caráter de 
mercadoria da força de trabalho não é questionado, antes é tomado 
como algo natural, então essa parte da preparação “integral” nada 
mais é do que a transformação do ser humano em mercadoria apta a 
atender os interesses da reprodução do capital. 

 

Ademais, Mészáros (2008, p. 15) assevera que a educação no capitalismo 

visa “fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em 

expansão do sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes”. 
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O leitor atento deve estar se perguntando: Com a introdução do trabalhador 

coletivo e do maquinário industrial seria mesmo necessário a escola para transmitir o 

conteúdo do processo de trabalho? Por que as indústrias precisariam de uma mão-

de-obra instruída uma vez que as tarefas que se impunham ao trabalhador eram 

fragmentadas, parcializadas? E qual seria o objetivo dessa universalização do 

acesso? 

Os autores em tela já dão pistas de como resolver essas questões ao 

indicarem que essa universalização do acesso à escola serve à reprodução do 

capital. Contudo, Frigotto93 explana mais claramente de que modo isso acontece. 

Em sua argumentação, o autor afirma que o papel da escola como geradora de 

trabalhadores produtivos e manuais é quase nula, justamente porque quanto mais 

se intensificam as tecnologias menos se exige desse trabalhador; não obstante, 

considera essencial a função que exerce na formação dos trabalhadores intelectuais 

– produtivos e improdutivos, responsáveis pelo controle, supervisão, administração, 

planejamento etc. no processo produtivo. Ademais, Frigotto94 ressalva que 

 

[...] a ampliação do acesso à escola, o alargamento do investimento 
público na área educacional e o próprio processo de privatização do 
ensino devem ser entendidos dentro da ótica do movimento do 
capital, de circulação e realização da produção. 

 

Desde que o ensino se propôs a atingir as massas, sua ampliação tem sido 

uma constante, e especialmente no contexto do capitalismo monopolista, com a 

intervenção estatal e aprofundamento da mercantilização da vida social, a educação 

continua servindo à reprodução da ideologia dominante, mas não somente, tem se 

tornado um importante instrumento quando se trata da realização da mais-valia. 

Obviamente que não se pode afirmar isso e passar adiante sem dar maiores 

explicações ao leitor. E, para tanto, Frigotto95 argumenta que embora a escola não 

gere mais-valia, contribui indiretamente na realização da mesma ao demandar a 

aquisição de móveis, livros, construções de prédios escolares etc. Para conseguir tal 

feito o capital tem se utilizado de estratégias tais como prolongar o tempo de 

permanência na escola, incentivo à iniciativa privada nos diversos âmbitos de 
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ensino. Portanto, os custos com a educação apesar de serem improdutivos do ponto 

de vista da geração de mais-valia global, são importantes para a realização da 

mesma. Ao tratar dessa temática, Braverman (1987 apud Miranda, 2005, p.43) 

corrobora com o autor: 

 
Não podemos desdenhar o impacto econômico imediato do sistema 
escolar ampliado. Não apenas o dilatamento do limite de 
escolaridade limita o aumento do desemprego reconhecido, como 
também fornece emprego para uma considerável massa de 
professores, administradores, trabalhadores em construção e 
serviços etc. Ademais, a educação tornou-se uma área imensamente 
lucrativa de acumulação do capital para a indústria de construção, 
para os fornecedores de todos os tipos e para uma multidão de 
empresas subsidiárias. 

 

Aqui retorna-se a discussão acerca da natureza da educação trazida por 

Tonet (2012). Ao desvelar-se a função educativa no capitalismo corre-se o risco de 

incidir no fatalismo e desconsiderar as possibilidades presentes no processo ensino-

aprendizagem, e isso independe do modo de produção correspondente, se forem 

observados modos anteriores verificar-se-á que desde a divisão da sociedade em 

classes sociais, a natureza da educação não se realiza plenamente, passando a ser 

influenciada decisivamente pela classe dominante (PONCE, 1937, apud 

BERTOLDO; SANTOS, 2012). Desse modo, a história da educação revela que este 

foi e é um campo de disputas, evidenciando as contradições presentes entre as 

classes sociais.  

Quanto a isso, Marx (2004b), Enguita (1989), Frigotto (2010) dentre outros 

autores, enfatizam como a classe trabalhadora se posicionou em diferentes 

momentos para reivindicar a inserção e permanência de seus filhos na escola, assim 

como por melhorias no sistema de ensino96. 

Por outro lado, vale dizer que ao mesmo tempo em que a burguesia não se 

contrapõe ao acesso investe na desqualificação do ensino,  

 

[...] O que se observa concretamente é que a classe burguesa não se 
contrapõe ao acesso à escola. A universalização do acesso legitima 
a aparente democratização. O que efetivamente se nega são as 
condições objetivas, materiais, que facultem uma escola de 
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qualidade e o controle da organização escolar. (FRIGOTTO, 2010, p. 
188). 

 

Isso recai diretamente no esvaziamento dos conteúdos, na precarização das 

condições de realização da atividade docente, no controle da organização escolar 

que a depender da esfera – pública ou privada, apresenta implicações mais severas 

para o processo de aprendizagem. A esse respeito, Gomes (2012, p. 190-191) se 

posiciona: 

 

[...] No sentido de fazer frente à crise, torna-se imprescindível ao 
capital, dentre outras medidas, buscar arrego numa educação que, 
ainda mais ferozmente, opere a negação do conhecimento que 
revela as determinações do real em suas múltiplas dimensões; 
contribua para a manipulação das consciências; aprofunde as 
estratégias de exploração e expropriação do trabalhador; e amplie os 
espaços de privatização e mercantilização da atividade social em 
geral e do ensino, em particular. 

 

O professor se configura peça elementar nesse processo e sua atuação está 

permeada por essas contradições e na medida em que há a subsunção de todas as 

esferas da vida social ao capital, a natureza de sua atividade sofre modificações 

importantes a serem consideradas. Assim, desvelada a natureza da educação, os 

itens seguintes se propõem a discutir a atividade docente. Trata-se de uma 

discussão teórico-histórica que busca no real os fundamentos ontológicos e na 

Teoria Social de Marx, as categorias necessárias para discutir essa atividade. 

 

2.2  Atividade docente exercida na sociedade capitalista 

 

A leitura de Manacorda97 permite identificar a presença de diferentes sujeitos 

desempenhando a função docente ao longo da história da educação98, o autor 

demonstra como a figura dos educadores muda com o desenvolvimento histórico. 

Num momento em que o ensino era restrito às classes dominantes e ao âmbito 

privado – familiar, o mestre era o pai; em seguida, escravos profissionais cuja “[...] 

exploração [...] faz parte do desenvolvimento histórico da educação familiar para a 

                                                           
97

 MANACORDA, M. A. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 
1989. 
98

 Evidente que nesse breve espaço não se pretende expor detalhadamente as características 
educacionais de cada tempo histórico bem como dos sujeitos que fizeram parte. Para maior 
aprofundamento, sugere-se a leitura de Manacorda (1989), Enguita (1989), dentre outros. 
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educação escolar” 99. A esse respeito, o autor se refere: “provavelmente a evolução 

histórica foi do escravo pedagogo e mestre na própria família ao escravo mestre das 

crianças de várias familiae, enfim, ao escravo libertus que ensina na sua própria 

escola” (MANACORDA, 1989, p. 78, grifos originais).  Ademais padres paroquianos, 

clérigos ou leigos assumiram essa função, estes últimos denominados mestres 

livres, aos quais Manacorda credita papel fundamental na origem das universidades 

por volta do século XIII. No período da Reforma e Contra-Reforma, a ordem dos 

jesuítas assume papel principal na educação como resposta ao avanço do 

protestantismo. 

Hypolitto (1997) afirma que as raízes históricas da atividade docente 

encontram-se na vocação/sacerdócio, quando, no século XVI, a escola abriu espaço 

para camadas populares aprenderem textos religiosos. Indica o significado do termo 

professor trazido por Kreutz (1986, apud HYPOLITO, 1997, p. 19): “o que professa 

fé e fidelidade aos princípios da instituição e se doa sacerdotalmente aos alunos, 

com parca remuneração aqui, mas farta na eternidade”. Observa-se que o 

pensamento liberal defende a laicidade, a profissionalidade docente. E na medida 

em que a demanda por educação aumenta, não obstante ser facultado à iniciativa 

privada o estabelecimento de escolas, o controle da instrução passa a ser exercido 

pelo Estado. Com a laicização há o abandono da prática religiosa na escola, sendo 

sugerido que esta se dê em cada templo específico, o professor é recrutado pelo 

Estado e o material didático adotado por meio de indicação. Lopes (1981, p. 58) já 

salientara que o controle do trabalho do professor e de sua competência está 

presente desde a origem da escola pública: 

 

[...] que ela seja confiada a um corpo docente cujos membros 
possam ser removidos seja por razões de negligência, de má 
conduta ou de incapacidade; que ela não seja dirigida segundo 
princípios arbitrários e que todos os professores públicos sejam 
obrigados a se conformar a um plano uniforme aprovado pelos 
Estados Gerais. 

 

E quanto às consequências desse controle, Hypolitto (1997, p. 21) se 

pronuncia: 

 

                                                           
99

 Ibid. p. 78. 
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[...] à medida que a categoria profissional aumenta quantitativamente, 
tornando-se assalariada, empregada pelo Estado e tendo sua 
profissão regulamentada, reduz-se seu prestígio social, sua 
autonomia e o controle sobre seu próprio trabalho; reduz-se, 
também, o controle que a comunidade pode exercer sobre a 
educação de seus filhos.  

 

Manacorda (1989) apresenta os conteúdos ensinados em cada momento 

histórico assim como a metodologia utilizada. Destaque para o ensino das letras e 

para o método de memorização e repetição utilizado no processo de aprendizagem 

que se estende ao longo dos séculos. Em vários momentos de sua Obra, o referido 

autor destaca que os métodos empregados no ensino não possibilitavam a 

construção crítica do conhecimento e somente permitiam a reprodução de 

conteúdos nada atrativos para os estudantes e condizentes com os interesses da 

classe dominante. 

No capitalismo, não obstante o caráter eminentemente prenhe de 

possibilidades dessa atividade no sentido de transmitir o legado de conhecimentos 

da humanidade e/ou construir novos conhecimentos diante das exigências da 

reprodução social, e ainda da necessidade de reproduzir quadros para o trabalho, o 

docente se move num contexto marcado pela subsunção das atividades ao capital, o 

que significa que visam atender, em primeiro plano, as necessidades do capital e 

não a satisfação das necessidades da humanidade.  

Assim, o professor a depender do modo como se deu sua formação, da 

escolha das metodologias utilizadas em sala de aula, pode contribuir para reforçar 

ou fragilizar a ideologia dominante. Sobre isso, Tonet (2012, p. 71) infere: “[...] o 

educador está fazendo escolhas fundadas – consciente ou inconscientemente – em 

valores. Embora dentro de certos limites, é ele que elabora programas, escolhe 

métodos, procedimentos, textos, livros, etc. Tudo isto responde, sempre, a 

determinadas concepções” e objetiva influenciar o modo como os estudantes agem 

em face da realidade que vivenciam. 

Ressalte-se que, de modo geral, os docentes do ensino básico e médio, 

assim como professores de Instituições de Ensino Superior – IES, especialmente os 

que estão vinculados a instituições privadas, no contexto atual, têm reduzida 

autonomia na elaboração de projetos e programas, restando uma autonomia relativa 

no modo como o conteúdo é transmitido.  
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Essas questões estão relacionadas à natureza da atividade docente e serão 

discutidas nos itens seguintes. 

 

2.2.1 Trabalho, Práxis ou Atividade Docente? 

 

A essa altura, o leitor pode estar se perguntando: qual seria a natureza da 

atividade docente? O que particulariza essa atividade? É correto denominá-la de 

“trabalho docente”? Ou ainda, como caracterizar a docência – práxis ou atividade?  

Pois bem, conforme visto na introdução deste capítulo, a natureza da 

atividade docente sofre determinações diferenciadas a depender do contexto ao qual 

se vinculam, sendo que tende a conservar seu núcleo essencial.  

Ao longo dos séculos, ser professor significou aquele que sabe algo e por 

isso, ensina, transmite o conhecimento acerca de determinado processo de trabalho; 

além disso, educa e forma pessoas, interferindo na formação de valores e 

comportamentos, etc. Os professores “interferem na reprodução de complexos 

sociais, atuam sobre relações que se desdobram exclusivamente entre seres 

humanos” 100. 

A partir dessas assertivas, pode-se afirmar que a docência é uma atividade 

que se situa no rol das posições teleológicas secundárias. Portanto, não realiza 

troca orgânica com a natureza e não produz riqueza material; através de sua ação, o 

docente busca induzir indivíduos a posições teleológicas primárias desejadas a 

depender do conteúdo transmitido, mas sua ação em si mesma não o faz, pelo 

contrário, se realiza no intercâmbio homem-homem. Para tanto, podem ser 

identificadas como mediações entre os professores e alunos a linguagem e 

cultura101.  

Dessas afirmações, já se depreende que a atividade docente não é trabalho 

na acepção de Marx102. Mas, então poderia ser caracterizada como práxis? 

Com base na argumentação desenvolvida até aqui, pensa-se que a atividade 

docente não é práxis. Já foi apontado no capítulo anterior que o fato de uma 

atividade situar-se no rol das posições teleológicas secundárias não significa que 

seja práxis. Para sê-lo é necessário que os atos estejam articulados em torno da 

                                                           
100

 LESSA, S. Trabalho e proletariado no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Cortez, 2007 b, 

p. 174. 
101

 Ibid. 
102

 Discussão mais detalhada se encontra no capítulo I dessa Dissertação. 
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finalidade a ser alcançada, que meios e instrumentos sejam utilizados para atingir o 

fim e que se debrucem sobre a transformação material e/ou concreta de alguma 

realidade específica (VASQUEZ, 2007).  

Observe que a atividade do professor tem uma finalidade bem definida – 

induz indivíduos para que ajam de determinada maneira; utiliza a linguagem e a 

cultura como mediações; e possui instrumentos específicos – aulas, provas, 

pesquisas etc. Porém, quando se observa o objeto de seu trabalho percebe-se que 

somente possuem existência subjetiva, sua ação pode modificar ideias, contudo não 

pode transformar nenhuma realidade material e/ou concreta como acontece no 

âmbito da práxis103. O que caracteriza sua ação104 como atividade teórica. 

 

Ainda que a “prática” teórica transforme percepções, representações 
ou conceitos, e crie o tipo peculiar de produtos que são as hipóteses, 
teorias, leis, etc., em nenhum desses casos se transforma a 
realidade. Nela não se cumprem as condições que mostrávamos 
anteriormente com respeito à matéria-prima, à atividade e ao 
resultado no processo prático. Falta aqui o lado material, objetivo, da 
práxis, e por isso não consideramos que seja legítimo falar de práxis 
teórica105.  

 

Partindo dessas assertivas, a docência caracteriza-se como uma atividade 

exclusivamente humana tendo em vista a intervenção da consciência na proposição 

de fins, na articulação dos atos, na escolha dos meios e instrumentos para atingir 

finalidades específicas.  O seu resultado está circunscrito na esfera da consciência, 

não se materializa, não podendo, portanto ser considerada trabalho nem tampouco 

práxis.  

Conforme dito anteriormente, a ação do professor não acontece desvinculada 

do contexto histórico no qual se situa, e no modo de produção capitalista essa 

atividade ganha contornos diferenciados apesar de manter a característica de “atuar 

na transformação da substância da personalidade de seus alunos pelo ensino de 

novos conhecimentos, costumes, valores etc.” (LESSA, 2007b, p. 173), contudo ver-

se-á que a direção de sua atividade dependerá da esfera a qual esteja vinculado, da 

formação que recebeu e da perspectiva de classe que norteia sua ação.  

                                                           
103

 VÁSQUEZ, A. Filosofia da Práxis. – 1ª ed. – Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências 
Sociales – CLCSO; São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 2007. 
104

 Observe que embora atividade seja sinônimo de ação, nem uma das duas são de modo algum 
sinônimo de práxis.  
105

 Ibid. p.232. 
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2.2.2 Atividade docente e reprodução da sociabilidade capitalista 

 

Com base nas premissas marxianas, no capitalismo, um mesmo trabalho de 

idêntico conteúdo pode ser produtivo ou improdutivo. No capítulo anterior foram 

discutidos alguns exemplos elencados por Marx, dos quais cabe retomar o do 

mestre-escola, objeto desse estudo: 

 

Um mestre-escola que ensina outras pessoas não é um trabalhador 
produtivo. Porém, um mestre-escola que é contratado com outros 
para valorizar, mediante o seu trabalho, o dinheiro do empresário da 
instituição que trafica com o conhecimento [...] é um trabalhador 
produtivo 106. 

 

Na oportunidade foi defendida a tese de que trabalhador produtivo é 

trabalhador coletivo e que, portanto, toda atividade que não se configure trabalho 

coletivo não pode ser considerada trabalho produtivo. Assim, infere-se que o 

professor ainda que se ponha a serviço de uma empresa capitalista não pode ser 

considerado trabalhador produtivo visto que não participa do processo de produção 

da mais-valia.  

Como ficam, então, as afirmações marxianas sobre o mestre-escola? 

De acordo com a discussão engendrada no capítulo I viu-se que a mais-valia 

global somente é gerada na esfera da produção material107 e o que ocorre nas 

demais esferas é a realização da mais-valia e valorização do capital individual. E, 

embora o próprio Marx afirme, em alguns trechos pontuais, que há geração de mais-

valia fora da esfera material, argumenta exaustivamente em sua Obra mais 

acabada108 exatamente o contrário. Observe: “[...] a mais-valia só se produz como 

parte do valor da mercadoria, tal como efetivamente se representa num quantum 

determinado de mercadoria ou sobreproduto [...]. O capital só produz mais-valia e 

não se reproduz a si mesmo senão como produtor de mercadorias” 109.  

Quando se trata do mestre-escola, vê-se que para além do ensino, sua 

atividade é requisitada pelo capitalista no intuito de valorizar seu capital individual, 
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 MARX, K. O Capital, livro I, cap. VI (inédito). São Paulo: Centauro, 2004, p. 115. 
107

 Conforme já mencionado a mais-valia é gerada na esfera da produção, mas somente se realiza na 
circulação, daí se infere a importância que os trabalhadores improdutivos cumprem nessa esfera. 
108

 Trata-se do Livro I de O Capital. 
109

 Ibid. p. 139. 
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ou seja, o objetivo primordial é o lucro. Nesse caso, somente com muitas ressalvas, 

o docente pode ser considerado “trabalhador produtivo”, não porque gere mais-valia 

como sugerem alguns autores, mas por permitir que o capitalista se aproprie de uma 

parte da mais-valia global criada na esfera da produção material através das 

mensalidades pagas oriundas do salário e/ou lucros. Insiste-se, pois, que o 

professor não cria valor e, portanto, não pode ser considerado produtivo. O próprio 

Marx afirma que somente é produtivo se gerar valor e objetivar-se, características 

que a docência não possui independente se vinculada ao setor público ou privado. 

 

[...] trabalho produtivo, por conseguinte, é aquele que para o operário 
reproduz apenas o valor previamente determinado da sua 
capacidade de trabalho, ao passo que na sua condição de atividade 
geradora de valor valoriza o capital e enquanto capital opõe ao 
operário os valores por ela mesma criados. A relação específica 
entre o trabalho objetivado e o trabalho vivo, relação que transforma 
o primeiro em capital, converte o segundo em trabalho produtivo 
(MARX, 2004, p.114, grifos originais).  

 

Saliente-se que esse entendimento não é consensuado pelos autores 

marxistas estudados, cite-se o exemplo de Lessa (2007b, p.168) que considera que 

o professor produz mais-valia: 

 

Os lucros do dono da “fábrica de saber” e do dono da “fábrica de 
salsichas” têm suas origens na mesma relação social, qual seja, a 
relação capital/trabalho produtivo. Tal como o proletário, portanto, o 
mestre-escola também produz mais-valia. Mas, diferente do operário, 
não “produz” capital, isto é, não produz novo quantum do “conteúdo 
material da riqueza”. 

 

Observa-se a partir desse exemplo que o autor distingue mais - valia de 

capital e indica diferenças entre o proletário e o mestre-escola, relegando ao 

primeiro, a produção de mais-valia e capital, e ao segundo, somente a geração de 

mais-valia. Como o leitor pode observar esse entendimento diverge do que norteia 

essa pesquisa.  

Reitere-se o entendimento proposto de que a atividade docente é 

fundamental no processo de valorização do capital, na medida em que possibilita 

que o capitalista individual se aproprie de parte da riqueza social que estava 

dispersa em várias mãos, contudo sua atividade não gera valor nem tampouco mais-

valor, sua importância está estrita ao circuito da valorização. Nos textos estudados, 



63 

 

Marx (2013) demonstra como é possível extrair mais-valia, através da ampliação da 

jornada de trabalho e/ou da aplicação de técnicas que possibilitem reduzir o TTN e 

aumentar o TTE. No caso do professor, sua exploração se dá de modo diverso, não 

há essa divisão da jornada de trabalho, ministra a mesma aula para 40 alunos, no 

entanto, somente recebe o equivalente ao valor pago por um aluno, por exemplo. As 

outras mensalidades se constituem no lucro do empresário que irá investir e ampliar 

seu negócio de modo a conseguir maiores lucros. Como pode ser visto esse circuito 

difere totalmente do que ocorre na esfera da produção de mais-valia. 

Marx (2004, p.120, grifos não originais) afirma que nesses casos em que não 

há objetivação na produção não-material, 

 

[...] o modo capitalista de produção só tem lugar de maneira 
limitada, e só pode tê-lo devido à natureza da coisa, em algumas 
esferas. [...] Nas instituições de ensino, por exemplo, para o 
empresário da fábrica de conhecimentos os docentes podem ser 
meros assalariados. Casos similares não devem ser tidos em 
conta quando se analisa o conjunto da produção capitalista. 

 

Mais uma vez, o autor não aprofunda sua análise em virtude da insignificância 

dessas atividades em seu contexto, diferente do atual que requer uma análise mais 

acurada considerando-se a amplitude da mercantilização da vida social. 

Quanto à natureza, ou seja, conjunto de características que a singularizam 

enquanto atividade, seja ela exercida no âmbito público ou privado, não modifica seu 

caráter de posição teleológica secundária nem seu traço específico – ensino, 

contudo percebem-se modificações no tocante ao modo como se organiza o 

processo ensino-aprendizagem, na autonomia do professor na escolha  dos 

procedimentos e metodologias utilizadas em suas atividades, na relação social, 

dentre outros. 

Outra questão toca o modo como se operacionaliza sua atividade que não 

pode ser considerado processo de trabalho, no exemplo em tela, da “fábrica de 

ensinar”, ressalte-se que a aula é um meio110 para se transmitir o conhecimento, 

assim como atividades de extensão, pesquisa111 para obtenção e produção de 

                                                           
110

 Autores como Cotrim (2009) ao interpretar o exemplo de Marx acerca do mestre-escola indica a 
aula como o produto da atividade, o que se considera um equívoco tendo em vista que a aula é um 
instrumento para alcançar as consciências dos alunos, e justamente por ser essa a finalidade da ação 
docente, seu resultado não pode ser quantificado tal qual acontece com os produtos. 
111

 De acordo com Vasquez (2007) a atividade científica experimental se configura um tipo de práxis. 
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conhecimento etc., isto não se configura como produto e/ou resultado, mas como 

mediação; o que implica reiterar que embora se caracterize como posição 

teleológica e apresente um resultado no final, essa atividade não tem processo de 

trabalho e não se caracteriza como práxis, e, portanto não pode submeter-se à 

lógica do processo de valorização do capital tal qual ocorre com os “trabalhadores 

produtivos stricto sensu”.  

Recorde-se o que afirma Marx (2004, p. 109):  

 

O processo de trabalho capitalista não anula as determinações 
gerais do processo de trabalho. Produz produtos e mercadorias. O 
trabalho continua a ser produtivo na medida em que se objetiva em 
mercadorias como unidade de valor de uso e de valor de troca. 
Porém, o processo de trabalho é apenas um meio para o processo 
de valorização do capital.  

 

Portanto, as assertivas somente reforçam que não há processo de trabalho 

docente. Sendo assim, o que aproxima esse profissional dos demais trabalhadores? 

Na sociabilidade capitalista, o professor se configura, no geral, como “trabalhador” 

assalariado, seja vinculado a instituições de ensino privadas ou públicas; necessita 

vender sua capacidade de trabalho assim como os demais trabalhadores livres para 

garantir sua sobrevivência. Assim se insere em relações sociais capitalistas. 

Não obstante o trabalho assalariado pressupor exploração, Lessa (2007b, 

p.198) adverte:  

 

O fato de todos os trabalhadores assalariados serem explorados pela 
burguesia não significa de modo algum, que esta exploração seja 
equivalente para todos os diferentes assalariados, ou mesmo que a 
relação dos assalariados entre si seja homogênea. 

 

Indica que os trabalhadores assalariados não-proletários possuem uma forte 

ligação com a classe burguesa, tendo em vista que a fonte de sua sobrevivência –  

salários, advém da riqueza produzida e expropriada dos proletários.  

No caso dos trabalhadores assalariados vinculados ao Estado, a exploração 

difere dos trabalhadores vinculados às empresas capitalistas, tem-se que a 

exploração se dá tendo em vista a diminuição dos custos para sua produção, que 

redunda na diminuição dos salários e logo, dos “custos improdutivos” para o capital. 
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Os profissionais vivenciam a exploração de modo diferente, e, o senso comum não 

apreende que no espaço público também ocorre exploração da força de trabalho112. 

Outra questão a se considerar é a forma como se organiza o processo 

educativo. Legislações113 determinam, no geral, o objetivo da educação, a 

responsabilidade por sua oferta, os níveis escolares, carga horária mínima, 

indicação das matérias que devem compor os currículos etc. Quanto ao modo de 

operacionalização, fica facultada a escolha das metodologias, dos conteúdos 

ministrados desde que atendam as finalidades previstas na lei. Ao mesmo tempo em 

que isso impõe limites, abre possibilidades, a depender da esfera a que o docente 

esteja vinculado.  

Aqui entra a discussão da autonomia do professor. Foi dito que sua atividade 

caracteriza-se pelo ensino e que sua ação pode se dirigir a reforçar ou não a 

ideologia dominante e também já se chamou atenção para o fato de sua formação e 

perspectiva de classe influir diretamente no estabelecimento da finalidade a ser 

alcançada. Historicamente, o espaço público foi considerado o lócus que 

possibilitava a construção do conhecimento crítico, contra hegemônico e, portanto, 

concedia maior autonomia aos sujeitos na condução do processo ensino-

aprendizagem, e o espaço privado aquele aprisionado ao controle do empregador e 

da lógica do lucro, restringindo assim a autonomia do professor na condução de 

suas atividades. 

Ocorre que, ao se observar a história da educação e como se deu o processo 

de constituição da profissão docente, percebe-se que essa autonomia tanto num 

espaço quanto no outro sempre foi relativa. Quando ocorreu a laicização da 

educação, houve uma modificação no agente regulador, controlador das atividades, 

passando dos domínios da Igreja para os estatais (LOPES, 1981). De lá para cá, o 

que se observa é maior ou menor autonomia do professor na preparação e 

condução de suas aulas, o que denota uma autonomia relativa, visto que necessita 

atender às disposições previstas em Lei e/ou normas da Instituição à qual está 

vinculada, seja ela pública ou privada114.  
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 Reitere-se que essa é uma questão que carece de aprofundamento tendo em vista a escassez de 
bibliografia sobre a temática. 
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 Para um melhor entendimento, sugere-se consulta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, 9.394/1996. 
114

 Não obstante esse entendimento, alguns autores afirmam que somente na atualidade, com o 
acirramento da mercantilização da educação, os professores perderam sua autonomia.  
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Obviamente, que não se pretende desconsiderar o peso do controle exercido 

sob a atividade docente em instituições privadas que restringem ainda mais essa 

autonomia relativa, mas chamar a atenção para o fato de que os profissionais do 

setor público também são regulados e controlados no exercício de sua atividade. E, 

é preciso salientar que esse controle se dá de modo mais rígido junto aos 

professores do ensino básico e médio, se se considerar que todo conteúdo 

programático vem estabelecido juntamente com as metodologias a serem utilizados, 

procedimentos de avaliação etc. na maioria das vezes, na forma de manuais, 

restringindo assim sua capacidade criativa e desqualificando a formação para a 

docência, fato que tem refletido também no rebaixamento dos salários (FRIGOTTO, 

2010). 

Nessa direção, Ávila (2010, p. 162) chama atenção que, apesar de usufruir de 

uma maior autonomia no exercício de sua função, 

 

[...] o professor universitário não saiu imune, tendo seu trabalho 
flexibilizado, precarizado, aumentado seu tempo total de trabalho, 
dentro e fora da instituição (trabalho mais extenso e intenso), com a 
quantidade excessiva de horas/aula, trabalhos com iniciação 
científica, monografias, produção de textos, dentre outros. Com as 
novas tecnologias pode estar o tempo todo conectado, não 
conseguindo separar mais seu tempo de trabalho de seu tempo 
familiar e de lazer. 

 

O que acaba intensificando o controle sobre sua atividade. 

Ademais, Enguita (1991) apud Soares (2006, p. 5, grifos não originais), 

afirma: 

 

[...] O professor perde progressivamente a capacidade de decidir 
qual há de ser o resultado de seu trabalho, pois este lhe é 
previamente – assegurando sua alienação e estranhamento – 
estabelecido em forma de horários, programas, normas de 
rendimento, etc. Isto ocorre direta e indiretamente por meio dos 
exames públicos (avaliações de desempenho, exames de 
certificação). O controle que recai sobre o docente não concerne 
apenas ao que ensinar, mas também ao como ensinar, às formas de 
organizar as classes, aos procedimentos de avaliação, aos critérios 
de disciplina para os alunos... Para este processo colaborariam os 
livros didáticos e outras mercadorias educativas que impõem aos 
professores a seqüência a ser seguida no desenvolvimento das suas 
aulas.  
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Quanto ao resultado da atividade docente, cabem algumas considerações. 

Viu-se que a atividade docente situa-se no rol das posições teleológicas secundárias 

e como tais, influenciam o comportamento de outros homens, e que a depender da 

esfera a qual esteja inserido, da formação recebida e da perspectiva de classe, pode 

ser direcionada para reforçar ou desconstruir a ideologia dominante. Observe que o 

termo utilizado é “influenciam” e não “determinam”. Esta parece ser uma questão 

interessante ao se considerar o resultado da atividade docente. Na citação, Enguita 

afirma que o professor “perde progressivamente a capacidade de decidir qual há 

de ser o resultado de seu trabalho”, mas será mesmo que ele tem esse poder de 

decisão? 

Pensa-se que o docente pode até perder o controle de decisão sobre a 

finalidade a ser alcançada com sua ação, porém não é sobre o resultado que ele 

perde o controle, sobre aquele ele nunca o teve. Diferente do operário que está o 

tempo inteiro adequando a forma final do produto ao projeto incialmente concebido, 

a caneta, por exemplo, pode não sair igual, mas o resultado será mais próximo do 

que se pensou115. O professor não tem esse poder de determinar as consciências, 

ele define a intencionalidade de sua ação, mas não controla o efeito que tem sobre a 

consciência do aluno, os instrumentos de avaliação podem permitir até que ponto o 

conhecimento foi absorvido, porém não mensuram o quanto transformou as 

subjetividades.  

Todas essas questões se tornaram mais complexas no contexto atual da 

sociabilidade capitalista. Conforme dito no capítulo anterior, o capitalismo passou 

por várias etapas e cada uma delas trouxe novos elementos que influem em todo o 

complexo social. Considerando isso, cabe mencionar minimamente como o atual 

estágio é marcado pelo acirramento da mercantilização de todas as esferas da vida 

social e da implementação da ideologia neoliberal cujos efeitos repercutem 

diretamente no delineamento da atividade docente.  

O pós-1970116, em nível mundial, marca o início da reestruturação produtiva, 

isto é, o capital tratou de buscar outros meios de se reproduzir. A esse respeito, 

Castro (2010, p. 199) revela que “[...] o capital, no seu processo de expansão, vai 

operando novas racionalidades e formas de extração de valores de campos antes só 

                                                           
115

 Aqui não se está considerando a quem pertence esse produto final, mas chamando atenção para 
a materialização ou não do resultado da ação. 
116

 A partir desse momento, o capital se reestrutura em seu modo de produzir-se, acirrando a 
contradição capital-trabalho. 
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imaginados para serem explorados e gerenciados pelo Estado”. Trata-se do 

processo de supercapitalização, ou seja, diante da crise de superacumulação, os 

grandes volumes de capitais precisam encontrar caminhos de valorização e o fazem 

invadindo a esfera dos serviços, antes exclusivos do Estado (BEHRING, 2010).  

Ademais, a receita advinda do Consenso de Washington (1989) ainda é válida 

e tem determinado a dinâmica dos países capitalistas, especialmente os 

subdesenvolvidos. 

 

[...] equilíbrio orçamentário; redução do déficit público e dos gastos 
nos setores sociais; abertura comercial; liberalização financeira; 
desregulamentação dos mercados domésticos; privatização de 
empresa; de serviços públicos de energia, telecomunicações, saúde 
e educação. Isto ocorreu em geral com baixa inflação, mas ao custo 
da soberania nacional, de altíssimas taxas de desemprego, de 
ampliação do escandaloso apartheid social da concentração de 
rendas e da deterioração do tecido social de que a violência urbana é 
apenas um gritante sintoma (SGUISSARDI, 2009, p.68). 

 

As consequências dessas medidas para a educação são visíveis quando se 

observa a intervenção de órgãos internacionais, a exemplo do Banco Mundial e do 

Fundo Monetário Internacional – FMI. Estes vão indicando como os Governos 

nacionais devem agir na política educacional, incentivando os investimentos do 

Estado no tocante à expansão do ensino em seus diferentes níveis e a oferta por 

meio da iniciativa privada e/ou pública. Já foi indicada a finalidade do processo 

educativo no capitalismo e as contradições presentes nele, não cabe retomar aqui. 

O que importa ressaltar é como essa expansão interfere diretamente no exercício da 

atividade docente e respectiva função social. 

As medidas de expansão do ensino, seja via iniciativa privada seja via rede 

pública, requer a contratação de maior número de professores. Isso poderia ser um 

dado positivo se não fossem as condições adversas sob as quais ocorre. Há uma 

tendência cada vez mais frequente ao aligeiramento da formação, especialmente no 

que toca os cursos de licenciatura, ofertados especialmente através da Educação à 

Distância – EAD, ou ainda via iniciativa privada cujo objetivo principal é o lucro e não 

a formação.  

Outro ponto toca a lógica gerencial capitalista da educação, que se já existia 

na iniciativa privada, agora invade a esfera estatal. Segundo Ávila (2010, p. 196) os 

resultados disso são: 
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[...] condições de trabalho extremamente adversas como: 
intensificação da jornada de trabalho, perda de direitos trabalhistas, 
excessivo número de alunos por professor, aumento do número de 
professores designados (contratos temporários), ausência de 
investimentos em capacitação profissional, preparação de aulas e 
correção de trabalhos e provas durante o descanso semanal e baixa 
remuneração. Essas precárias condições de trabalho tem se 
constituído em importante fator para o afastamento dos professores 
ou para a ausência de procura pela profissão. 

 

Esse processo de contrarreforma da educação em todos os seus níveis têm 

possibilitado o aprofundamento do individualismo e da competição entre os 

docentes, o adoecimento tendo em vista as péssimas condições de trabalho e 

intensificação de sua atividade 117. 

Seguindo a sua argumentação, Ávila 118 pondera: “a complexa relação entre 

as orientações e políticas praticadas na área da formação/qualificação dos 

professores e a formação/qualificação dos trabalhadores na sociedade capitalista de 

modo geral”, indicando que a formação dos docentes, caso fosse sólida e de 

qualidade, contribuiria para a construção de uma proposta contra hegemônica à 

sociedade do capital. 

De tudo que foi dito, percebe-se o campo de contradições no qual está 

situada a atividade docente exercida nos diferentes níveis de ensino, e leva-se a 

considerar que em maior ou menor grau, todos os professores têm sofrido os 

impactos decorrentes das transformações capitalistas. 

Diferentemente de autores que consideram os professores do ensino básico 

como sujeitos privilegiados nesse processo de precarização e desvirtuamento de 

sua função precípua, a pesquisa se propõe a discutir as determinações desse modo 

de produção para os professores de um modo geral, entendendo que, não obstante 

as diferenças específicas dos conteúdos ministrados, das metodologias e 

instrumentos utilizados, possuem uma mesma natureza, a de ser atividade 

caracterizada pelo pôr teleológico secundário; e, que compartilham funções sociais 

diferenciadas a depender das relações contratuais estabelecidas possibilitando 

maiores limites e/ou possibilidades no ato de ensinar. 

                                                           
117

 AVILA, S. F.O. Mercantilização do ensino superior: as consequências das mudanças produtivas 

para os docentes do ensino superior. Rio de Janeiro, 2010. 
118

 Ibid. p. 187. 
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Alguns autores, ao considerarem a Teoria Social de Marx e o contexto atual 

da sociedade capitalista, acabam incorrendo no equívoco de nivelar os professores 

aos proletários, desconsiderando as diferenças específicas da natureza de suas 

atividades.  Isso pode ser visto nas produções acadêmicas sobre a temática das 

últimas décadas, a transposição de categorias cunhadas por Marx da esfera da 

produção material para outras esferas da vida social de modo mecanicista, é o que 

será discutido no próximo capítulo. 



Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÕES ACADÊMICAS DISPONIBILIZADAS NO BANCO DE 

TESES DA CAPES NO PERÍODO 2001-2011: debate acerca da 

natureza da atividade docente no capitalismo. 

 

“Considerando que a educação é um poderoso instrumento ideológico de controle 

do capital sobre a reprodução social, não apenas na escola, mas também fora dela, 

é preciso ter claro que é de uma luta que se trata e não de uma simples questão 

técnica”. (TONET, 2012). 
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No intuito de verificar como a natureza da atividade docente está sendo 

discutida, foram pesquisadas produções acadêmicas que de alguma forma se 

dediquem a discuti-la, em nível de mestrado e doutorado. Ressalte-se que o objetivo 

não foi analisar todo o conteúdo nem o resultado dessas produções, mas sim 

identificar de que modo versam sobre a natureza da atividade docente e estabelecer 

um diálogo com as categorias aqui tratadas. 

Destaque-se que houve um crescimento das pesquisas cujo objeto é a 

atividade docente119 nas duas últimas décadas. Isto se explica, sobretudo, pelo atual 

contexto120 de contrarreforma educacional, no qual o professor tem lugar privilegiado 

em virtude da ampla requisição desse profissional e pela ênfase dada ao seu papel 

nessa sociabilidade como responsável pela formação.  

Assim, um levantamento preliminar das produções acadêmicas que versam 

sobre a temática demonstrou que se debruçam sobre questões diversas, envolvendo 

desde os aspectos formativos até a maneira como se está operacionalizando a 

atividade, destaca-se, dentre outros, os seguintes temas: adoecimento, alienação, 

precarização, formação, histórias de vida. 

Fontana (2005) ressalva que na década de 1990, as produções sobre o 

“trabalho docente” estavam focadas em analisar as formas de inserção no processo 

de produção capitalista. E, atualmente, o foco foi deslocado para os efeitos dessa 

inserção no modo de produção capitalista. 

Inscrevendo-se na temática o interesse dessa pesquisa, conforme já referido 

é verificar se está, e em caso positivo, como vem sendo discutida a natureza da 

atividade docente. 

Desse modo, por se tratar de pesquisa teórica, cujas fontes são secundárias, 

as teses e dissertações que compõem essa análise foram buscadas no Banco de 

Teses da CAPES a partir de palavras-chave como “natureza do trabalho docente”, 

“natureza da atividade docente”, “atividade docente”, “condições de trabalho 

docente”, “precarização da docência”, “trabalho improdutivo docente”.  

                                                           
119

 É preciso notar que as produções acadêmicas utilizam o termo “trabalho docente” e não atividade 
docente, portanto sempre que aparecer “trabalho docente” é como os autores apresentam e atividade 
seguindo a argumentação desenvolvida aqui. 
120

 Saliente-se que entre 2001-2011, período delimitado para esse estudo, o contexto nacional foi 

marcado pelas investidas de organismos internacionais na educação, a exemplo do Banco Mundial e 

Fundo Monetário Internacional, sobretudo nos países chamados periféricos, que direcionaram a 

organização escolar desses países (SGUISSARD, 2009). 
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Foram encontradas 1190 produções, contudo no processo de seleção, 

somente cinco compuseram o universo, das quais uma não foi possível ter 

acesso121, das cinco pesquisas analisadas, quatro são dissertações e uma tese. 

Saliente-se que dado o grande quantitativo de produções disponibilizadas no Banco 

de Teses da CAPES, admite-se a possibilidade de não se ter alcançado o universo 

real das produções que discutem a temática, não obstante considera-se a partir da 

leitura de artigos que versam sobre a temática que as produções escolhidas 

apresentam as principais discussões desenvolvidas na área. 

A partir da leitura de: título, palavras-chave, resumo, sumário, introdução, 

capítulos que tratavam diretamente a temática e considerações finais, percebeu-se 

que o referencial teórico adotado majoritariamente é a Teoria Social de Marx, sendo 

assim, as categorias trabalhadas aparecem no rol das que foram aqui analisadas.  

 

3.1 Quadro geral das produções 

 

Esse item se propõe a apresentar um quadro geral das Dissertações e Tese 

que compõem o universo da pesquisa. Desse modo, serão apresentados o nome do 

autor, título da obra, objetivo geral e principais categorias trabalhadas. 

 

1 – Miranda e suas produções:  

 

 “A organização dos trabalhadores em educação sob a forma-sindicato 

no capitalismo neoliberal: o pensamento pedagógico e o projeto sindical do 

SINPRO-RIO, da UPPES e do SEPE-RJ”, Dissertação. 2005. Tem por 

objetivo geral: “Analisar em que medida o pensamento pedagógico e o 

projeto sindical do SINPRO, da UPPES e do SEPE convergem ou divergem 

no seu interior e entre si, assim como, em que medida, representa os 

interesses históricos da classe trabalhadora a qual formalmente representam”. 

Principais categorias identificadas: totalidade, mediação, contradição, 

práxis, trabalho, forma-sindicato, trabalho produtivo e improdutivo, trabalho 

                                                           
121

Foram encontradas seis produções, contudo não possível acessar a sexta em virtude de não estar 
disponibilizada na versão on-line. 
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material e imaterial, trabalho intelectual e manual, subsunção real e formal do 

trabalho ao capital, educação, escola unitária, Estado, ideologia. 

 

 “As lutas dos trabalhadores da educação: do novo sindicalismo à ruptura 

com a CUT”. Tese. 2011. Não especifica o objetivo geral. Principais 

categorias: Classe social, lutas de classe, trabalho produtivo e improdutivo, 

trabalho imaterial e intelectual, proletarização docente. 

 

Em ambas as produções, o referencial teórico utilizado é o marxista. Apesar 

do foco de suas pesquisas ser a organização dos trabalhadores da educação em 

sindicatos, apresenta uma reflexão sobre a natureza da atividade docente no 

capítulo I de sua Dissertação e no Capítulo IV de sua Tese, respectivamente. 

Organiza seu pensamento a partir da captura de elementos da realidade 

contemporânea, tais como: reestruturação produtiva, neoliberalismo e repercussões 

na organização da classe trabalhadora. Compreende a natureza da atividade 

docente “como aspectos essenciais de seu trabalho” (MIRANDA, 2005, p. 43), que 

variam no decorrer do movimento histórico. 

 

2 – Sagrillo (2009): 

 

Sua dissertação intitula-se: “Trabalho docente: uma análise da produção do 

GT trabalho e educação da ANPED”. Apresenta como objetivo geral: “Analisar os 

estudos sobre o trabalho docente diante do reordenamento do mundo do trabalho, 

em nível de educação básica, na produção acadêmica das reuniões anuais da 

ANPED, mais especificadamente, do GT 09 – Trabalho e Educação, no período 

entre 1998 e 2008, de modo a verificar se esta produção é de caráter práxico”. 

Principais categorias tratadas: Trabalho, práxis, alienação, contradição, 

historicidade, totalidade, reestruturação produtiva. Adota o referencial teórico 

marxista. 

 

O ponto de partida de sua análise diz respeito a produção acadêmica das 

reuniões da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – 
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ANPED, parte, portanto de fontes secundárias122. Intenta verificar as mediações 

presentes nas análises sobre “trabalho docente” e se estas se fundamentam na 

categoria trabalho. Apresenta uma discussão partindo de autores que influenciaram 

a produção acadêmica no período compreendido entre 1998-2008, escolhe esse 

período tendo em vista o acirramento da implementação do ideário neoliberal e suas 

consequências para toda a classe trabalhadora. Não faz recorte por nível de ensino, 

trata a docência de modo geral. Saliente-se que dada a forma transversal com que 

aborda a temática, realizou-se a leitura integral de sua obra. 

 

3 - Vicentini (2006): 

 

Sua pesquisa denomina-se “Trabalho coletivo docente: contribuições para o 

desenvolvimento profissional dos professores”; realizou-se em nível de mestrado. 

Teve por objetivo geral: “Identificar e analisar os elementos que promovem o 

desenvolvimento profissional dos professores”. 

Apesar de não estar claro o referencial teórico adotado pela autora, 

considerou-se importante trazer a discussão do que a mesma considera trabalho 

coletivo. A leitura do capítulo II serviu para extrair os elementos discursivos acerca 

do “trabalho coletivo docente”.  

 

4 – Fontana (2005): 

 

Pesquisa desenvolvida em nível de mestrado, tendo por título “Trabalho 

docente e capitalismo: um estudo sobre a natureza do trabalho docente nas 

pesquisas em educação na década de 1990”. O objetivo geral foi “realizar um 

estudo sobre a natureza do trabalho docente nas pesquisas em educação na 

década de 1990, identificando as principais concepções sobre o trabalho docente e 

o tratamento analítico destas concepções, desenvolvido pelos pesquisadores”. 

Embasado na Teoria Social de Marx, discute algumas categorias necessárias para 

o entendimento do “trabalho docente” inserido no capitalismo, tais como: trabalho, 

                                                           
122

 Dos autores estudados, cita Enguita (1991), Fontana e Tumolo (2008), Barreto e Leher (2003), 
Soares (2007), Silva (2004), Garcia, Hipólito e Vieira (2005), Evangelista e Shiroma (2007) etc. 
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processo de trabalho simples, processo de valorização, proletarização, classe social. 

Ressalte-se que também realizou-se a leitura integral dessa obra. 

 

3.2 Dialogando com as produções  

 

Nesse momento do estudo, de acordo com as ideias centrais dos autores 

pesquisados a respeito da natureza da atividade docente inicia-se o diálogo com os 

mesmos a partir do quadro teórico construído nos capítulos anteriores. 

Miranda (2005, p. 45) apresenta sua definição para o professor: 

 

Entendemos que professor é o trabalhador que vende sua força de 
trabalho para uma instituição educacional (estatal ou privada) e que 
sobrevive desse trabalho e não de outro. O professor realiza um 
trabalho de grande valor de uso, sendo remunerado para seu 
exercício na divisão social do trabalho. Os trabalhadores da 
educação são trabalhadores assalariados em sua totalidade, sem 
propriedade dos meios de produção, possuindo parcial controle do 
processo de trabalho e flexibilizado nas suas formas de contratação. 

 

Dessa afirmativa, percebe-se que Miranda (2005) considera o professor um 

trabalhador livre, no sentido marxiano, de que não dispõe de outra coisa senão sua 

capacidade de trabalho, cujo trabalho tem um valor de uso e um valor de troca. 

Observe que a autora considera a atividade desenvolvida pelo docente como 

trabalho.  

Por sua vez, Sagrillo (2009) apoiada em Soares (2007), Silva (2004) e Lessa 

(2007b) defende que o trabalho docente é uma forma peculiar de práxis. 

De acordo com Vasquez (2007), conforme já discutido, nem toda atividade 

pode ser considerada práxis, a atividade docente situa-se no rol das posições 

teleológicas secundárias, sua atividade se dá no intercâmbio entre os homens, 

portanto descarta-se a ideia de que é trabalho. E, embora sua finalidade seja induzir 

os homens a agir de determinada maneira, isto, por si só, não garante que realize 

transformações concretas e/ou objetivas na realidade assim como acontece com a 

práxis política e/ou revolucionária. A atividade do professor é atividade teórica e não 

práxis. Esta é a posição defendida até aqui. 

Miranda (2005; 2011) assim como Hypolito (1997), Enguita (1991), Fontana 

(2005) dentre outros, em suas argumentações defendem a existência de um 

processo de trabalho docente. Ora, quais elementos compõem o processo de 
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trabalho? A saber: atividade orientada a um fim, meios e objeto de trabalho. Observe 

o que diz Marx sobre o processo simples de trabalho: 

 

No processo de trabalho, portanto, a atividade do homem, com ajuda 
dos meios de trabalho, opera uma transformação do objeto de 
trabalho segundo uma finalidade concebida desde o início. O 
processo se extingue no produto. Seu produto é um valor de uso, um 
material natural adaptado às necessidades humanas por meio da 
modificação de sua forma. O trabalho se incorporou a seu objeto. Ele 
está objetivado, e o objeto trabalhado 123. 
 

 
Demonstrou-se no capítulo anterior que a categoria processo de trabalho 

não se aplica à atividade docente, visto que não possui os elementos constitutivos 

desse processo, a saber: objeto de trabalho – terra e/ou matéria-prima; meios de 

trabalho – todas as condições materiais indispensáveis à realização do trabalho. 

Ademais, não se pode mensurar objetivamente o resultado de sua ação. E, por mais 

que a sociedade capitalista apresente modificações no processo de trabalho, as 

determinações elementares permanecem válidas 124. 

Outra categoria presente nos estudos – trabalhador coletivo. Miranda (2005, 

p. 55) entende a atividade docente como trabalho coletivo: 

 

[...] o professor já não desenvolve sua atividade profissional senão 
coletivamente e empregado pelo capital, ou seja, sob a forma de 
trabalho socialmente combinada, o conhecimento é fragmentado em 
especialidades e o professor, em muitos casos, não sabe 
exatamente o resultado que seu trabalho provocou nos alunos. 

 

Salienta que houve uma transferência da lógica de gestão empresarial para 

as escolas visível “na fragmentação pedagógica, no distanciamento entre concepção 

e execução da qual fazem parte os especialistas (supervisores, orientadores, 

administradores)” 125.  

Ao considerar o professor um trabalhador coletivo infere que isso leva o 

mesmo a perder autonomia e o controle de seu processo de trabalho, e consequente 

processo de proletarização docente, cuja característica é a expropriação do 

                                                           
123

 MARX, K. O Capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. Livro I. São 
Paulo: Boitempo, 2013, p. 258.  
124

 Ibid. 
125

 MIRANDA, K. A organização dos trabalhadores em educação sob a forma-sindicato no 
capitalismo neoliberal: o pensamento pedagógico e o projeto sindical do SINPRO-RIO, da UPPES e 
do SEPE-RJ. – Niterói: UFF. 2005 (Dissertação), p. 46. 
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conhecimento, considerado aqui meio de produção específico do docente 

(MIRANDA, 2011).  

Já Vicentini (2006) indica que o individualismo resulta da forma como se 

organiza a escola, e apresenta o trabalho coletivo como sinônimo de processo 

colaborativo. 

 
Ao exercer o trabalho coletivo, o professor cresce. É na discussão 
com os colegas que desenvolve seu potencial de participação, 
cooperação, respeito mútuo e crítica. Ao analisar uma questão, um 
texto, uma prática pedagógica, o professor ouve, pensa, discute e 
decide - exercício fundamental do trabalho coletivo - ficando ainda 
mais seguro para desenvolver essas habilidades em seus alunos 
(RAIZES E ASAS, 1995, apud VICENTINI, 2006, p. 63). 

 

Partindo dessa concepção, Vicentini (2006, p.132) salienta alguns dos 

elementos considerados indispensáveis ao trabalho coletivo docente: 

 
[...] a interdependência e a colaboração entre pares, bem como a 
circulação de conhecimentos e a organização da escola como um 
espaço de promoção do desenvolvimento profissional docente. Estes 
foram tecidos com o intuito de situá-los como fatores decisivos no 
processo de constituição do trabalho coletivo docente e que 
impulsionam o desenvolvimento profissional dos professores. São, 
assim, possibilidades de organização que a unidade escolar pode 
buscar construir. 

 

Num e noutro caso, discorda-se das interpretações das autoras, primeiro 

porque, como aventado, o professor não possui processo de trabalho e, no caso da 

segunda autora, por considerar-se trabalho coletivo como sinônimo de trabalho em 

grupo, o que demonstra a variedade de interpretações que uma categoria pode ter 

nessa sociabilidade. 

O raciocínio que se sustenta é: trabalhador coletivo conforme a acepção 

marxiana, independente de ser manual e/ou intelectual, está diretamente ligado à 

produção material, sua atividade se configura indispensável à elaboração da 

mercadoria (MARX, 2013; NETTO, BRAZ, 2007). Portanto, de acordo com o 

referencial utilizado nesta análise, também essa categoria não se aplica à atividade 

docente. A fragmentação das disciplinas em nada se assemelha ao parcelamento do 

trabalho na indústria, onde se abstrai as diferentes qualidades do trabalho. O 

professor é contratado por seu valor de uso específico. 
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Miranda (2005; 2011) argumenta que o professor pode ser trabalhador 

produtivo ou improdutivo, a depender das relações trabalhistas nas quais se insere. 

Posição semelhante à de Fontana126 que discute o trabalho produtivo no capitalismo 

como sendo o produtor de mais-valia, independente do conteúdo material do 

trabalho. Com base nessa assertiva, o autor apresenta o que considera as quatro 

naturezas do trabalho docente: 

1- Professor que ensina o filho a ler – processo simples de trabalho e 

como tal não produz valor tampouco mais-valia; 

2- Professor que dá aulas particulares – vende uma mercadoria, contudo 

não produz mais-valor; 

3- Docente contratado por empresa de ensino – ao vender sua 

capacidade de ensinar transforma-se em trabalhador produtivo, ressalte-se que para 

ele,  

Ao ser adquirida pelo proprietário da escola, a força de trabalho do 
professor torna-se um valor de uso que o capitalista irá consumir 
durante o período que lhe pertence a mercadoria. Mesmo que o ato 
de ensinar não resulte num produto “concreto”, o consumo da força 
de trabalho produz um sobretrabalho e, conseqüentemente, uma 
mais-valia que será de propriedade do dono da escola e não do 
professor127. 

 

4 – Por fim, apresenta o professor vinculado ao Estado. 

 
[...] Neste caso, o professor não é produtor de capital, pois produz 
valor de uso, não visando aqui à relação de troca que predomina 
numa relação estritamente capitalista. Não produzindo valor de troca, 
a relação estabelecida entre o Estado e o professor não caracteriza 
este trabalhador como um produtor de capital e, portanto, este 
docente não pode ser considerado um trabalhador produtivo 128. 

 

Outro ponto que diverge da linha de raciocínio desenvolvida até aqui toca às 

categorias trabalho produtivo e improdutivo. Em suas definições Fontana (2005) e 

Miranda (2005; 2011) consideram os docentes como trabalhadores produtivos a 

depender das relações de produção capitalista a que estejam submetidos, utilizam 

como referência as afirmações marxianas a respeito do conteúdo idêntico do 

                                                           
126

 FONTANA, K. TRABALHO DOCENTE E CAPITALISMO: um estudo sobre a natureza do 

trabalho docente nas pesquisas em educação na década de 1990. Florianópolis: UFSC. 2005 
(Dissertação). 
127

 Ibid. p. 80-81. 
128

 Ibid. p. 82-83. 
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trabalho. Embora já tenham sido apresentadas as contrarrazões pelas quais não se 

deve considerar o professor um trabalhador produtivo, não custa reiterar.  

O ponto crucial: o professor não produz mais-valia, esta somente é gerada na 

esfera da produção material através do trabalho coletivo. Portanto, trabalhador 

produtivo é o trabalhador coletivo. Com muitas ressalvas, se se quiser persistir na 

afirmativa de que o docente pode ser trabalhador produtivo, afinal Marx deu alguns 

elementos para interpretar assim, há que se levar em conta que somente pode ser 

considerado produtivo do ponto de vista do capital individual, por permitir que 

o capitalista se aproprie da mais-valia gerada na produção material. Não se 

pode assegurar assim como o faz a maioria dos autores que o professor produz 

mais-valia. 

Embora os autores afirmem que o docente pode ser trabalhador produtivo ou 

improdutivo a depender das relações sociais nas quais se inserem, em suas 

análises não se debruçam sobre o trabalhador improdutivo, e mesmo quando 

Fontana (2005) analisa as distintas características da atividade docente, não 

explícita claramente que está considerando o pai, o professor particular e o docente 

vinculado ao Estado trabalhadores improdutivos. 

Observa-se na linha de argumentação desenvolvida pelos autores que o 

“processo de trabalho docente” a partir da intensificação da “divisão do trabalho”, 

resulta: na presença do trabalhador coletivo da educação, na fragmentação das 

atividades – execução versus elaboração, parcelamento de conteúdos em 

disciplinas, perda de autonomia e de controle; e na precarização das condições de 

trabalho. Esses fatores combinados têm levado à proletarização docente. 

Fontana (2005) se reporta a Enguita (1991) e à sua problematização do 

professor como semiprofissional, isto é, para ele o docente se move no limiar entre 

profissional e proletário no capitalismo, é trabalhador assalariado tal qual o 

proletário, e tem formação, às vezes até o estatuto de profissional liberal – 

autonomia, poder, prestígio. Para Enguita (1991, apud FONTANA, 2005, p. 52), 

alguns aspectos caracterizam se um grupo é ou não profissional, tais como: 

competência, vocação, licença, independência, auto-regulação. E, segundo sua 

definição, proletário: 

 
[...] é uma pessoa que se vê obrigada a vender sua força de trabalho 
– não o resultado de seu trabalho, mas sua capacidade de trabalho. 
Posto que nenhum capitalista a comprará por nada, um proletário é 
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também um trabalhador que produz mais do que recebe, seu salário, 
e mais do que o necessário para a reposição dos meios de trabalho 
que emprega, vale dizer que produz um sobretrabalho, um excedente 
ou, para ser mais exato, uma mais-valia. Para assegurar que assim 
ocorra, o capitalista faz tudo o que pode, e pode bastante, para 
controlar e organizar o resultado e o processo de trabalho. 

 

Considera a proletarização docente a partir da precarização social e salarial 

deste grupo e que somente podem ser considerados proletários os professores das 

séries iniciais do ensino básico. Quanto a classe dos gestores, afirma: 

 
Diferentemente do professor, que produz mais-valia, os gestores 
executam um trabalho de controlar e administrar o processo 
pedagógico, e, por conta desta sua atividade diferenciada, não são 
considerados trabalhadores produtivos, pois sua atividade não 
resulta na produção da mais-valia, ou melhor, seu salário não é pago 
com a mais-valia. A prática social dos gestores escolares centra-se 
no processo produtivo da força de trabalho proletária, isto é, no 
processo de realização do trabalho dos trabalhadores produtivos 
escolares. Com o objetivo de tornar eficiente esse processo, 
colaboram para que a mais-valia gerada pela força de trabalho dos 
professores se realize. Por conseguinte, o salário do gestor escolar 
não decorre da venda da sua força de trabalho para a produção de 
algum produto, porque a sua força de trabalho nada produz. Dessa 
forma não se pode falar de exploração dessa força de trabalho. [...] A 
remuneração do gestor escolar decorre da mais-valia produzida 
pelos trabalhadores produtivos a nível global, cuja parte dessa força 
de trabalho estes ajudam a explorar no interior das instituições 
escolares. [...] Ao final recebem através de seu salário uma quota-
parte dessa mais-valia apropriada globalmente pelos capitalistas e, 
posteriormente, distribuída. (NUNES, 1990, apud FONTANA, 2005, 
p. 94). 

 

Aqui diferencia o professor do gestor, caracterizando o primeiro como 

trabalhador produtivo e o segundo como improdutivo devido à função de controle 

que exerce na organização escolar, numa tentativa de transpor a separação 

existente entre  trabalho intelectual129 e manual no interior do processo produtivo 

para a escola. Obviamente que isso não se aplica.  

Retorne-se, pois, a questão do professor como proletário: 

 

Compreendido desta forma, os aspectos que caracterizam o 
proletariado deixam de estar vinculados exclusivamente ao processo 
de processo [SIC], e principalmente, à sua associação ao trabalhador 
fabril. Não é a fragmentação do trabalho, a perda do controle e a 
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 Recorde-se que se o trabalhador intelectual exerce uma função necessária à elaboração da 
mercadoria, configura-se trabalhador produtivo. Conferir Capítulo I. 
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intensificação da jornada de trabalho que irá resultar na 
proletarização ou não do trabalhador. Estes aspectos são 
características do próprio processo de trabalho subsumido ao capital, 
com o objetivo de intensificar o trabalho, aumentar a extração do 
sobretrabalho e, conseqüentemente, da mais-valia, 
independentemente se o trabalhador produz sapatos ou ensino, pois 
o que o caracteriza como proletário é a sua condição no interior do 
sistema de produção. [...] Assim, o professor que vende sua força 
de trabalho ao dono de uma escola é tão proletário quanto o 
operário que vende sua força de trabalho ao dono de uma 
indústria. É a relação à qual ambos estão submetidos que os 
identificam como proletários e não as especificidades inerentes a 
cada processo de trabalho em particular130. 

 

Fontana131 ressalta que o fato do professor não se reconhecer enquanto 

trabalhador produtivo e proletário, inserido na lógica do capital traz consequências 

para o processo revolucionário. Nesse sentido, salienta ainda que em se tratando 

dos níveis de ensino, os professores universitários não estão imunes às relações 

capitalistas e podem ser produtivos desde que contratados pelo capital. 

Sagrillo (2009, p. 43) também considera que o professor é um trabalhador 

produtivo, porém não concorda que seja proletário, inclusive se apoia em Lessa 

(2007b) para demarcar as diferenças entre proletários e demais assalariados 

produtivos: “existe uma diferença entre os trabalhadores produtivos: embora todos 

eles produzam mais-valia, nem todos cumprem a função de intercâmbio orgânico 

com a natureza e nem todos pertencem ao trabalho coletivo”. Não comunga com o 

entendimento acerca do qual o professor pode ser considerado proletário, salienta 

que o fato de um trabalho estar intensificando a precarização não quer dizer que se 

torne trabalho proletário. 

Essa discussão remete às definições marxianas sobre a temática. Corrobora-

se com Lessa (2007b, p. 179) quando assevera: “o proletariado é a única classe da 

sociedade capitalista que produz o „conteúdo material da riqueza‟, que „produz‟ o 

„capital‟, pois é ela a única classe que exerce a função de converter a natureza em 

meios de produção e subsistência” 132. Portanto, proletário é aquele que, por não 
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 FONTANA, K. TRABALHO DOCENTE E CAPITALISMO: um estudo sobre a natureza do 

trabalho docente nas pesquisas em educação na década de 1990. Florianópolis: UFSC. 2005 
(Dissertação), p. 100, grifos não originais. 
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 Ibid. 
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 Ressalte-se que apesar de concordar com a definição de proletário de Lessa (2007b), não 
corrobora-se com o entendimento de que outros trabalhadores podem ser produtivos, ainda que não 
sejam trabalhadores coletivos. 
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possuir recursos materiais, vende sua força de trabalho e ao produzir uma 

mercadoria, produz valor e mais-valia, o que não ocorre com os professores. 

O que se observa nas produções em destaque não é esse entendimento, 

consideram os professores como trabalhadores proletários desde que estejam em 

relações de assalariamento e cujo processo de trabalho sofra as determinações 

próprias ao trabalho fabril. Essa compreensão equivocada pode levar 

automaticamente a considerar que são trabalhadores produtivos. 

Bertoldo e Santos (2012) apresentam duas consequências oriundas da tese 

da proletarização docente, quais sejam: afirmar essa tese significa ampliar a classe 

revolucionária e deslocar o lócus da revolução para a escola; e sua negação 

consistiria em reafirmar a centralidade ontológica do trabalho e não da política na 

revolução. 

Os autores salientam: 

 

Que fique claro que o professor não é o sujeito revolucionário por 
excelência, e tampouco a escola é o lócus desencadeador desse 
processo. Todavia, entendemos que pretender a revolução com uma 
classe proletária que não tem domínio dos instrumentos utilizados 
pela burguesia para explorá-la redundará em fracasso. A escola 
cumpre um papel social relevante, uma vez que permite ao proletário 
e à classe trabalhadora em geral, o acesso aos conhecimentos 
criados pela humanidade. Contudo, ainda que seja importante, nos 
limites da emancipação política, lutar para que essas classes atinjam 
os níveis mais elevados de escolaridade, é necessário não perder de 
vista a direção do conteúdo formativo escolar: a emancipação 
humana, a construção de uma sociedade para além do capital 
(BERTOLDO; SANTOS, 2012, p. 121). 

 

Conforme observado, a tese da proletarização docente induz a confusões de 

toda ordem. E, considera-se que não se pode aplicar essa categoria mecanicamente 

a todas as práxis/atividades sem ter em conta as particularidades de cada uma. 

Netto (1998) ressalta que não se podem desconsiderar as mutações sofridas 

pela classe trabalhadora e que quando se trata de pensar no sujeito revolucionário já 

não cabe pensar somente no proletariado industrial.  Contudo, isso não quer dizer 

que todos os trabalhadores inseridos em relações sociais capitalistas possam ser 

denominados proletários. 

Não se nega que o docente é um assalariado, porém, é assalariado não-

proletário, sua atividade é distinta do proletário, embora também sofra 

determinações quanto aos mecanismos de controle de sua atividade. Ressalte-se 
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que no contexto atual, de reestruturação produtiva, a lógica gerencial capitalista 

tende a invadir todos os setores, público e/ou privados, no sentido de controlar a 

reprodução da sociedade ainda que esse setor não produza mais-valia, como é o 

caso do público. Então, mecanismos externos de controle e precarização da 

atividade são cada vez mais comuns, mas não significa que isso redunde em 

proletarização.  

Ademais, têm-se a discussão de quantas naturezas tem o trabalho docente. 

Garcia, Hipólito e Vieira (2005) apud Sagrillo (2009, p. 90-91) afirmam que,  

 
[...] os professores exercem seu trabalho em instituições e sistemas 
de ensino diferenciados por nível e jurisdição: são professoras da 
educação infantil, professoras do ensino fundamental, do ensino 
médio, do ensino superior, de estabelecimentos públicos, privados, 
confessionais, oficiais, formais, não-formais. Isso traz questões de 
vulto e urgentes tanto para o estudo dessa ocupação como para o 
encaminhamento de lutas políticas e sindicais. As condições de 
trabalho e os interesses desses sujeitos, conforme sua posição 
profissional e institucional, são profundamente diferentes. Também a 
formação e qualificação em termos profissionais, conforme o lugar 
em que o docente atua e o que ensina, são profundamente distintas 
(a educadora de crianças com menos de 6 anos, a professora 
primária, a pedagoga ou a licenciada em uma área de conhecimento 
específica têm formação profissional bastante diversa em termos de 
conhecimentos e habilidades específicas necessários à docência). 

 

Observou-se que Fontana (2005) apresenta quatro naturezas do trabalho 

docente – professor que ensina seu filho, professor que dá aulas particulares e 

professores vinculados ao Estado; e o docente contratado por uma escola particular. 

Contestam-se essas definições por considerar que somente existe uma natureza da 

atividade docente cujo núcleo central é o ato de ensinar, que sofre determinações 

históricas e vai modificando a forma como se materializa, ou seja, como se organiza, 

quais sujeitos participam do processo de ensino-aprendizagem etc.  

 

3.3 A título de considerações: 
 

Conforme apontado nos capítulos anteriores, ao serem apresentadas as 

características do trabalho no capitalismo, há espaço para interpretações ambíguas, 

especialmente quando se trata da categoria trabalho produtivo. As análises 

pertinentes a ela não aparecem fechadas, antes se constituem campo que carece de 

aprofundamento e respostas. Assim, saliente-se mais uma vez que o objetivo desse 

estudo não é de modo algum, encerrar as discussões sobre estas categorias, mas 
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partindo de Marx encontrar subsídios que permitam delinear melhor a natureza da 

atividade docente. 

Nas produções acadêmicas pesquisadas observou-se que a maioria se utiliza 

do referencial marxista para analisar o “trabalho docente” e se debruçam sobre as 

categorias: práxis, processo de trabalho, trabalho coletivo, trabalho proletário, 

subsunção formal, trabalho produtivo e improdutivo, para delimitar a natureza da 

atividade docente. 

Sagrillo (2009), esse respeito sinaliza a complexidade do trabalho no 

capitalismo, as diferenças entre processo simples de trabalho e processo de 

produção capitalista, referenciada em Marx e autores marxistas. Conclui que  

 

[...] As ramificações oriundas do termo “trabalho” na sociedade 
capitalista são demasiadamente complexas. Elas foram construídas 
por Marx num contexto histórico, porém as mudanças no mundo do 
trabalho foram enormes desde aquela época, o que leva essas 
ramificações do conceito de trabalho a serem reanalisadas e 
interpretadas diante desse novo contexto (SAGRILLO, 2009, p.114). 

 
 

Outrossim, ancorado em Hypolito (1994), Fontana133 sinaliza que as 

pesquisas que versam sobre a natureza do trabalho docente foram suprimidas, 

dando lugar a estudos que priorizam as relações de gênero, formação docente, 

precarização das condições de trabalho etc. E afirma: 

 

Esse aparente “esquecimento” da análise do trabalho docente, como 
um trabalho imerso no modo de produção capitalista, empobrece as 
pesquisas sobre a compreensão da natureza do trabalho docente, e 
o professor passa muitas vezes a ser visto epidermicamente como 
um trabalhador alheio às relações e contradições da lógica capitalista 
e a escola como uma instituição à margem deste modo de 
produção134. 

 

Há que se concordar com Fontana135 quando alega que: 

 

O estudo do trabalho docente sob a ótica da teoria marxista resulta 
em algumas análises controversas e inquietantes entre os 
pesquisadores em educação. A análise da docência como uma 
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 FONTANA, K. TRABALHO DOCENTE E CAPITALISMO: um estudo sobre a natureza do trabalho 
docente nas pesquisas em educação na década de 1990. – Florianópolis: UFSC. 2005 (Dissertação). 
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 Ibid. p. 14. 
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 Ibid. p. 119. 
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atividade que, na sociedade capitalista, é usurpada de sua condição 
mística e vocacional e inserida nas relações de produção do capital, 
nem sempre é aceita pelos educadores. Os laços da devoção, da 
vocação e do cuidado com o outro, que estiveram em torno da 
constituição da atividade de ensinar, contribuíram decisivamente 
para a construção de uma imagem mistificada em torno da docência. 
Romper com essa imagem, historicamente construída, requer o 
enfrentamento de opiniões e de resistências no interior do magistério.  

 

Como pôde ser visto, há um leque de interpretações quando se trata das 

análises sobre a natureza da atividade docente, a discussão não se encerra aqui, 

pelo contrário, consideram-se os elementos suscitados como ponto de partida para 

análises posteriores. 
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Ao final dessa pesquisa, há que se considerar que o percurso analítico 

percorrido possibilitou atingir seu objetivo geral, qual seja: analisar a atividade 

docente exercida no capitalismo, a partir da categoria trabalho, no sentido de 

verificar como está sendo discutida a natureza dessa atividade nas produções 

acadêmicas. Assim como os objetivos específicos: 

- Mapear as teses e dissertações produzidas sobre a temática no período 

2001 a 2011 e disponibilizadas no Banco de Teses da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; 

- Identificar nas teses e dissertações o referencial teórico e categorias 

utilizadas na análise da atividade docente. 

A partir da Teoria Social de Marx foi possível resgatar a centralidade do 

trabalho no processo de sociabilidade humana e na fundação das diferentes práxis 

sociais. Demonstrou-se como a complexificação das relações sociais possibilitaram 

o surgimento de novas posições teleológicas visando responder as necessidades 

sociais advindas com a reprodução do ser social. 

Fruto desse processo, tem-se o complexo educacional que surge numa 

imbricada relação com o trabalho e cujo docente aparece como peça elementar. 

Desse modo, defendeu-se que a atividade docente situa-se no rol das posições 

teleológicas secundárias, ou seja, sua finalidade é intervir nas consciências para 

induzir os sujeitos a determinadas ações, portanto, sua atividade não pode ser 

considerada trabalho visto que não se opera intercâmbio com a natureza e nem 

práxis considerando que não realiza nenhuma transformação objetiva. 

Foram discutidas as diferenças específicas do processo de trabalho simples e 

processo de produção capitalista, no sentido de demonstrar as mudanças na 

configuração do trabalho e repercussões na natureza da atividade docente, que não 

obstante sofra determinações históricas, conserva seu traço essencial – ato de 

ensinar.  

A revelia de alguns autores que designam o docente trabalhador produtivo, a 

pesquisa apresentou posição divergente, inferindo que somente com muitas 

ressalvas, pode-se considerá-lo assim quando permite que o capitalista se aproprie 

da mais-valia gerada na esfera da produção material e que se encontra dispersa.  A 

partir de argumentos firmados na Teoria Social de Marx demonstrou-se a imbricada 

relação entre o trabalhador produtivo, o trabalhador coletivo e a produção material, 
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do que se depreende que não é possível ao professor gerar valor e mais-valia, ainda 

que esteja sob relações sociais capitalistas.  

A hipótese norteadora desse estudo: “As teses e dissertações produzidas no 

período compreendido entre 2001-2011, que versam sobre a atividade docente, não 

têm discutido a natureza dessa atividade”, foi majoritariamente confirmada, tendo em 

vista que das 1190 produções acadêmicas que versam sobre “trabalho docente”, 

somente seis136 se dedicam a discutir a natureza dessa atividade inserindo-a no 

modo de produção capitalista. 

Em linhas gerais, aponta-se a necessidade de aprofundamento dos estudos e 

da apropriação das categorias marxianas tratadas aqui. Observou-se a tentativa de 

transpor mecanicamente categorias como trabalho produtivo, trabalhador coletivo, 

proletário, práxis etc. para a atividade docente. Percebeu-se que existem 

entendimentos diversos do que seja essa atividade, saliente-se que uma 

compreensão errada pode ceder lugar a discursos e estratégias de enfrentamento 

equivocados, especialmente no que toca a questão dos proletários. 

Daí a importância de se resgatar a Teoria Social de Marx para se 

compreender as determinações do presente e não incorrer em erros de análise, 

como foi dito no capítulo I, essa é uma pretensão da burguesia que deseja que os 

trabalhadores se enxerguem todos como produtivos, passando por cima das 

diferenças específicas de suas atividades e ocultando o verdadeiro caráter das 

relações sociais. 

Ademais, como já apontado, o próprio Marx dá margens a algumas 

interpretações consideradas aqui como equivocadas e com o término dessa 

pesquisa avista-se um horizonte a ser percorrido tendo em vista que o mesmo 

remeteu para várias dúvidas e questões que nesse curto espaço não puderam ser 

sanadas. Chega-se assim ao ponto de partida para aprofundamentos posteriores. 
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APÊNDICE - QUADRO ILUSTRATIVO DAS PRODUÇÕES 

ACADÊMICAS PESQUISADAS. 
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 Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro (SINPRO-RIO), a União dos Professores Públicos no Estado (UPPE - Sindicato) e O Sindicato Estadual dos 

Profissionais de Educação (SEPE-RJ) respectivamente. 

Autor Título/Nível/Universidade/An
o 

Palavras-
chave 

Objeto de 
estudo 

Objetivo geral Objetivos 
específicos 

Referenci
al teórico 

Categorias 
tratadas 

MIRANDA, 
K. 

A ORGANIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES EM 

EDUCAÇÃO SOB A FORMA-
SINDICATO NO 
CAPITALISMO 

NEOLIBERAL: o pensamento 
pedagógico e o projeto 

sindical do SINPRO-RIO, da 
UPPES e do SEPE-RJ137. 
Dissertação. UFF. 2005. 

Trabalho e 
educação; 
educação e 
movimentos 

sindicais; 
sindicalismo 

docente; 
trabalho 

docente na 
acumulação 

flexível; 
natureza do 

trabalho 
docente. 

SINPRO, 
UPPES, 
SEPE. 

Analisar em que 
medida o 

pensamento 
pedagógico e o 
projeto sindical 
do SINPRO, da 

UPPES e do 
SEPE convergem 
ou divergem no 

seu interior e 
entre si, assim 
como, em que 

medida, 
representa os 

interesses 
históricos da 

classe 
trabalhadora a 

qual formalmente 
representam. 

Não especifica. 
 

Teoria 
Social de 

Marx 

Totalidade, 
mediação, 

contradição, 
práxis, 

trabalho, 
forma-

sindicato, 
trabalho 

produtivo e 
improdutivo, 

trabalho 
material e 
imaterial, 
trabalho 

intelectual e 
manual, 

subsunção 
real e formal 
do trabalho 
ao capital, 
educação, 

escola 
unitária, 
Estado, 

ideologia. 
 

MIRANDA, 
K. 

As lutas dos trabalhadores 
da educação: do novo 

sindicalismo à ruptura com a 

Sindicalismo 
docente. 

Sindicalismo

Lutas dos 
trabalhadore

s da 

Não especifica. 
 

Não especifica. 
 

Teoria 
Social de 

Marx. 

Classe 
social, lutas 
de classe, 
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CUT. Tese. UFF. 2011. 
 

. Lutas de 
classes. 
Estado. 
Políticas 

Educacionai
s. 
 

educação 
organizados 
no SEPE e 

ANDES. 
 

trabalho 
produtivo e 
improdutivo, 

trabalho 
imaterial e 
intelectual, 

proletarizaçã
o docente. 

 

SAGRILLO
, D.R. 

TRABALHO DOCENTE: uma 
análise da produção do GT 

trabalho e educação da 
ANPED. Dissertação. UFSM. 

2009. 
 

Educação, 
Trabalho 
Docente, 
Mundo do 
Trabalho. 

 

O 
entendiment

o sobre 
trabalho 

docente, em 
nível de 

educação 
básica, da 
produção 

acadêmica 
do GT 09 – 
Trabalho e 
Educação – 

da 
Associação 
Nacional de 

Pós-
Graduação 
e Pesquisa 

em 
Educação 
(ANPED), 
no sentido 

de 
reconhecer 

à sua 

Analisar os 
estudos sobre o 
trabalho docente 

diante do 
reordenamento 
do mundo do 

trabalho, em nível 
de educação 

básica, na 
produção 

acadêmica das 
reuniões anuais 
da ANPED, mais 
especificadament

e, do GT 09 – 
Trabalho e 

Educação, no 
período entre 

1998 e 2008, de 
modo a verificar 

se esta produção 
é de caráter 

práxico. 
 

Analisar sob 
quais 

mediações o 
trabalho 

docente tem 
sido 

considerado; 
Investigar se a 

categoria 
trabalho é 
central nas 
análises. 

 

Teoria 
Social de 

Marx. 

Trabalho, 
alienação, 

contradição, 
historicidade, 

totalidade, 
reestruturaçã
o produtiva. 
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relevância 
para o 
debate 
sobre a 
relação 
entre 

Trabalho e 
Educação 

no contexto 
educacional 
brasileiro. 

 

VICENTINI,
A. A. F. 

O TRABALHO COLETIVO 
DOCENTE: contribuições para 
o desenvolvimento profissional 
dos professores. Dissertação. 

Unicamp. 2006. 
 

Não 
especifica. 

Trabalho 
coletivo 
docente. 

 

Identificar e 
analisar os 

elementos que 
promovem o 

desenvolvimento 
profissional dos 

professores. 
 

Identificar e 
analisar 

elementos do 
trabalho 

coletivo que 
venham ao 
encontro da 

promoção do 
desenvolviment
o profissional 

dos 
professores; 

Investigar, nas 
falas do grupo 

de professores, 
indícios que 

possam revelar 
interdependênci

a e a 
colaboração 

entre os 
mesmos, uma 
vez que estes 

Vários Trabalho 
coletivo 
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aspectos são 
necessários ao 

trabalho 
coletivo; 

Identificar, nos 
enunciados do 

coletivo 
docente 

indicações de 
problematizaçã

o de suas 
práticas, por 

meio do estudo 
teórico; 
Verificar 

indícios nas 
interlocuções 

dos professores 
que explicitem 
a importância 
do trabalho 

coletivo 
docente na 

promoção do 
desenvolviment
o profissional. 

 

FONTANA, 
K. B. 

TRABALHO DOCENTE E 
CAPITALISMO: um estudo 
sobre a natureza do trabalho 
docente nas pesquisas em 
educação na década de 1990. 
Dissertação. UFSC. 2005. 
 

Trabalho 
docente. 
Modo de 
produção 
capitalista. 
Classe 
proletária. 
Trabalho 

Trabalho 
docente no 
interior do 
modo de 
produção 
capitalista. 
 

Realizar um 
estudo sobre a 
natureza do 
trabalho docente 
nas pesquisas 
em educação na 
década de 1990, 
identificando as 

Não especifica. Teoria 
Social de 

Marx. 

Trabalho, 
processo de 
trabalho 
simples, 
processo de 
valorização, 
proletarizaçã
o, classe 
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produtivo. 
 

principais 
concepções 
sobre o trabalho 
docente e o 
tratamento 
analítico destas 
concepções, 
desenvolvido 
pelos 
pesquisadores. 
 

social. 
 


