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RESUMO

O presente artigo busca a contribuição dialética dos estudos empreendidos no curso de mestrado

acadêmico com nosso objeto de investigação, nomeadamente o Processo de Precarização do

Trabalho Docente na Rede Estadual em Alagoas. As categorias estruturantes, a saber: Trabalho,

Estado e Educação, foram eleitas para organizar a escrita por serem vislumbradas dentro da

perspectiva crítica, como principais para a compreensão da base dos fenômenos sociais. Como

metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica de obras que dialogam diretamente com esta

temática em tela. Como resultado, verifica-se que a categoria fundante do ser social convive com

relações aviltantes que corroboram para sua desestruturação e fragmentação, dessa forma não

podemos perder de vista que se torna cada vez mais salutar problematizar a realidade que se

apresenta, a fim de transformá-la.

PALAVRAS CHAVE: Trabalho. Estado. Educação.

RESUMÉN

Este artículo pretende contribuir en la dialéctica de estudios llevados a cabo en el curso de

maestría académica con nuestro objeto de investigación, y en particular con el Proceso de

Enseñanza del Trabajo de la Red Estatal de Alagoas. Las categorías estructurales son a saber:

Trabajo, Estado y Educación, fueron elegidas para organizar la escritura para ser vislumbrado
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dentro de la perspectiva crítica, como clave para entender la base de los fenómenos sociales. La

metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, que dialoga directamente con este tema en

la pantalla. A consecuencia, para que la categoría básica de la vida social con relaciones

degradantes corroboran para su desintegración y fragmentación, por lo que no se puede perder de

vista que se vuelve más y más saludable problematizar la realidad que se presenta con el fin de

cámbiala.

PALAVRAS-CLAVE: Trabajo. Estado. Educación.

INTRODUÇÃO

O Trabalho é a mola propulsora da história do desenvolvimento da humanidade. É ele o elemento

que produz valor. Pelo processo de trabalho os homens transformam a realidade, transformam-se

a si mesmo e aos outros homens. Por esse motivo, compreendemos que não há como interpretar a

práxis social desprezando a natureza estruturante que esta categoria possui.

Desde que a humanidade deu um passo fundamental na transição do feudalismo para o

capitalismo, tornou-se imprescindível debruçar-se analiticamente sobre o estudo do Estado, na

intenção de compreender como passaram a ser reguladas as relações sociais de novo tipo.

Trata-se de um Estado que devido ao próprio feixe de relações da história se metamorfoseou para

assegurar a direção intelectual e moral de seu projeto de classe em nome de toda a sociedade,

ampliando suas bases de sustentação e legitimidade.

Diante de um novo modelo de sociedade, alicerçado sob as novas relações sociais, a Educação

entrou em suspensão social. Embora se trate de uma categoria que tem na sua base evolutiva a

égide da dualidade, é ela uma dimensão fundamental para a compreensão de qualquer quadro

histórico. Ao passo em que dissemina o conhecimento científico conservador, também pode agir

sobre a consciência dos indivíduos para elevar o nível de sociabilidade.

Nosso intento é o de por meio os eixos estruturantes expostos lançar luzes para a compreensão do

constructo social em que estamos inseridos, para que entendamos os fatores decisivos que

corroboram para o Processo de Precarização do Trabalho Docente, dentro de uma arena societal de

interesses que devem ser eminentemente reconhecidos e problematizados. TRABALHO

A reprodução social é “a síntese dos atos singulares universais”. (LESSA; TONET, 2011). Essa

síntese se caracteriza pela evolução da história das sociedades pelo ajuntamento de indivíduos,

nos modos de produção que a humanidade vivenciou. O mundo dos homens tem na sua base

evolutiva a reprodução social por meio da categoria trabalho, que Marx (2008), considerou como

categoria fundante do ser social numa perspectiva ontológica.
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Para ele, o trabalho, além de ser uma particularidade constitutiva do ser social, é também

componente da economia política, quando no, “lugar da mediação efetiva do trabalho como

elemento universal da socialização da humanidade era substituído, na visão da economia política,

pelo imperativo da atividade produtiva capitalista como uma lei absolutamente natural”. (MARX,

2008, p. 12-13).

Na dinâmica capitalista o trabalho possui caráter duplo e contraditório. Cêa; Paz (2015) elucidaram

essa característica nos auspícios dos estudos na disciplina Trabalho, Estado e Educação (2015.1),

e, juntamente com as bases teóricas clássicas problematizaram a tônica que “o trabalho, elemento

constitutivo e distintivo do homem, promove, na produção capitalista, sua desumanização”. (CÊA;

PAZ, 2015, p. 3).

A busca desenfreada pelo lucro (no caso da burguesia, para se perpetuar no poder) e “ganhar

dinheiro” (especificidade do proletariado, no intuito de prover sua subsistência), passou a ser a

objeção central da vida dos sujeitos no projeto de sociabilidade burguês. No entanto, essas

relações, só se realizam mediante o trabalho. (MARX, 2008, p. 168-169).

Uma das grandes contradições do sistema capitalista repousa na apropriação da força de trabalho

do proletariado, única substância que cria valor, pela classe dominante. O trabalho necessita de

dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc. humanos, todavia é apoderado pela

burguesia em condições degradantes e aviltantes. É espremida da classe trabalhadora toda a sua

capacidade produtiva, e em troca disso a ela é devolvida migalhas do capital.

Nesse projeto se sociedade a categoria trabalho se materializa na condição de trabalho

estranhado, que se manifesta em três dimensões: quanto ao produto, quanto ao processo e

quanto ao gênero humano. Aqui abordaremos o enfoque quanto ao gênero humano.

O trabalho estranhado é uma condição “alheia” a natureza do homem, pois, nessa experiência o

sujeito sai de si mesmo, de sua própria função ativa, de sua atividade vital e passa a não

reconhecer o seu gênero, humano. A vida produtiva é, pois, a vida genérica “O trabalho

estranhado inverte a relação a tal ponto que o homem, precisamente porque é um ser consciente,

faz da sua atividade vital, da sua essência, apenas um meio para a existência”. (MARX, 2008, p.

84-85).

Dessa relação, decorre a valorização do mundo das coisas, ao passo em que ocorre a

desvalorização do mundo dos homens. O trabalhador, relegado a uma mercadoria barata, se torna

tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Ou seja, “a efetivação do trabalho é o trabalho que

se fixou num objeto, fez-se coisal é a objetivação do trabalho”. (MARX, 2008).
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O estranhamento no trabalhador causa a inverídica interpretação de que “ele não é o que é o

produto do seu trabalho”. A apropriação do objeto tanto aparece como estranhamento que, quanto

mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do

seu produto, do capital. Ou ainda, quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais

poderoso se torna o mundo objetivo, alheio, que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna

ele mesmo, seu mundo interior, [e] tanto menos [o trabalhador] pertence a si próprio. (MARX,

2008).

Essa relação possibilitou que Marx (2008) identificasse que a realidade do estranhamento

provocado pelo trabalho desta natureza no trabalhador se dá na medida em que “quanto mais rico

de espírito de trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador”. Há um

substancial desconhecimento das bases estruturantes do processo aviltante decorrente desta

relação. Pois:

A égide do modo de produção capitalista traz em si a impossibilidade de

suplantação do estranhamento do trabalho humano, uma vez que seu

controle é determinado pela necessidade da reprodução privada da

apropriação de trabalho alheio, e não por aquilo que se poderia considerar

necessidade humana ancorada na reprodução social liberta da posse

privada. (MARX, 2008, p. 16, grifos nossos).

Os Manuscritos, Econômicos Filosóficos sinteticamente representados na citação acima permite que

compreendamos a maior intencionalidade do sistema do capital. Tudo nessa organização é

controlado pela lógica da valorização do capital, sem que se leve em conta as necessidades

humanas reais. A produção e o consumo supérfluos acabam gerando a corrosão do trabalho, com

a sua consequente precarização e o desemprego estrutural, além de impulsionar uma destruição

da natureza em escala global jamais vista anteriormente. (MARX, 2011, p. 11).

A classe trabalhadora não somente está relegada dentro desse sistema ao trabalho estranhado,

porém ainda é açoitada paulatinamente ao agravamento das relações dessa forma de ser do

trabalho na sociedade burguesa. Ainda que o trabalho seja um elemento mediador e ineliminável

de qualquer projeto de sociabilidade humana, na experiência moderna, sob a batuta do sistema

sociometabólico do capital, ele aterroriza numa dimensão de sujeição uma classe (trabalhadora),

em detrimento da manutenção da vida perdulária de outra (burguesa).

Controlar a força de trabalho e o preço da força de trabalho é imprescindível para a manutenção

do modo capitalista de produção. E um dos mecanismos fundamentais para isso é o papel que o

Estado possui, mediando às relações sociais antagônicas entre as classes.
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ESTADO

A emancipação política, marco histórico do surgimento do Estado burguês representa um grande

progresso na história da humanidade. (LESSA; TONET, 2011). Ela se efetivou a partir do

constructo de transição do feudalismo para o capitalismo, alicerçado pelas revoluções liberais:

Revolução Gloriosa, Inglaterra (1688-1689)[1], A Independência Americana[2], Estados Unidos

(1776) e a Revolução Francesa (1789)[3] e possibilitou em caráter definitivo que houvesse a

superação da feudalidade, característica fundante dos modos de produção que antecederam o

capitalismo.

A partir da emancipação política, as lutas sociais passaram a conquistar direitos. Por meio da

estruturação do Estado de direito, nasceu um homem dotado de liberdade, uma liberdade limitada.

Apesar das modificações no âmbito político, as relações sociais continuaram se estruturando sob a

égide da exploração de uma classe (minoria prepotente) sobre a outra (minoria desvalida). Para o

Estado burguês, ergueu-se o cidadão, porém na realidade construiu-se um guardião e colecionador

de mercadorias. (MARX, 1996, p. 165).

O capitalismo com sua lógica expansionista pela busca demasiada de mais valor e destrutiva por

sua superfluidade e descartabilidade, transformou o sistema do capital, representado pelo Estado,

em incontrolável. São esses e outros fatores, decorrentes dessa dinâmica que geram a forma de

uma crise – endêmica, cumulativa, crônica e permanente do sistema, o que nos faz atentar para a

necessidade da busca por um novo modo de produção, pautado noutro projeto social que sucumba

esta lógica destrutiva do capital. (MÉSZÁROS, 2009, p. 12).

No entanto, para que seja possível sucumbir esta lógica adjetivada como destrutiva por Mészáros

(2009) é preciso desfazer a tríade que compõe o Sistema Sociometabólico do Capital (capital,

trabalho assalariado e Estado), que sintoniza as intenções do sistema com suas ações concretas. É

ela a mais poderosa estrutura totalizadora de controle à qual tudo o mais, inclusive seres

humanos, deve se ajustar. Não há ordem burguesa vigente sem esta estrutura. (MÉSZÁROS,

2002, p. 96).

Por este horizonte de análise torna-se possível compreender quais as nuances e atribuições

efetivas que o Estado desempenha no cerne da organização social burguesa. Estamos

reflexionando acerca de um ente que apesar de imprimir na sociedade uma natureza

supraclassista, efetivamente tenciona suas ações para a manutenção e reprodução de um modo de

produção específico e bem definido, o modo de produção capitalista.

Contudo, o preço a ser pago por esse incomensurável dinamismo totalizador é, paradoxalmente, a
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perda de controle sobre os processos de tomada de decisão. Desde os trabalhadores até os

capitalistas mais ricos, pois seu poder de controle no sistema do capital é absolutamente

insignificante. Estão à revelia do que Adam Smith chamou de a mão invisível. (MÉSZÁROS, 2002,

p. 97-98).

A ação corretiva do capital, criação do Estado, afigurado enquanto uma estrutura corretiva,

perdulariamente burocratizado, diz respeito a uma exigência absoluta para assegurar e proteger

permanentemente a produtividade do sistema. (MÉSZÁROS, 2002, p. 106).

Para Mészáros (2002) essa estrutura totalizadora existe, acima de tudo, para poder exercer o

controle abrangente sobre as forças centrífugas do sistema, insubmissas e que emanam de

unidades produtivas isoladas do capital. Por meio da regulação promovida pelo Estado, vivemos

inconscientemente dentro de um sistema reprodutivo social antagonicamente estruturado. Sua

função é retificar, apenas até onde a necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos limites

sociometabólicos do capital. (MÉSZÁROS, 2002, p. 107).

Marx, filósofo crítico radical do modo de produção capitalista, a partir de sua compreensão acurada

acerca do sistema capitalista defendeu que a sociedade deve ir além da emancipação política. Sua

tese funda-se na necessidade da emancipação ocorrer na perspectiva humana, na qual, será

possível alcançar um patamar societal comunista, “resultante da superação da forma de trabalho

estranhado e propriedade privada que dele decorre”. (CÊA; PAZ, 2015, p. 3). Mediante a

superação do tripé (MARX, 2000), ou ordem sociometabólica edificante do capital (MÉSZÁROS,

2002), capital, trabalho assalariado e Estado.

Entretanto, Marx; Engels (2000) apontaram que esta transição só se efetivará por um processo de

ruptura radical, que só é possível ocorrer via revolução. Não há possibilidade de progressão

pacífica de um modo de produção para outro. Trata-se de um processo paulatino, porém, que

hospeda no seu marco transitório, ações bruscas. Na perspectiva crítica marxiana no comunismo

será possível partilhar o que o apogeu do modo de produção capitalista possibilitou a humanidade,

ou seja, o alto nível de desenvolvimento das forças produtivas.

Para Marx (2008), trata-se de conquistar o novo e mais elevado nível de desenvolvimento da

liberdade que não mais se realizará por meio do Estado. Que nos moldes em que atua afigura-se

como um instrumento profundamente opressor e inibidor do florescer das reais necessidades e

potencialidades humanas.

Porém, o percurso histórico que nos levará até a superação da atual estrutura social é atravessado

pela última categoria estruturante problematizada neste artigo, a Educação. Obviamente que não a

ela é relegado o papel decisivo de romper com a ordem vigente, mas, assim como os autores
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críticos coadunamos com a expectativa que ela possui características especialmente importantes

para a tomada de consciência referenciada por Marx (2008), apesar das ações da incorrigível

lógica do capital, além de poder substancialmente contribuir com a contrainternalização defendida

por Mészáros (2008).

EDUCAÇÃO

A educação não é um negócio, não deve qualificar para o mercado, mas para a vida. Bertoldo

(2007) problematiza esta concepção de educação e a centraliza junto ao debate marxista quando

assinala:

Embora Marx não tenha vivenciado o processo de mercantilização da

educação, isto não o impediu de fazer um prognóstico correto, que é

resultante de sua análise acerca do sistema capitalista. Na obra O Capital,

ele afirma que a mercadoria é a célula do capitalismo e, embora tenha

existido em outros modos de produção, uma vez que em todos eles se dá o

processo de produção, distribuição, circulação e consumo de mercadorias,

sua particularidade reside no fato de ser o mercado a base a partir da qual

se fundam todas as relações jurídicas, políticas e sociais. A consequência

disso é a conversão de tudo à mercadoria, inclusive a própria humanidade.

Seguindo a lógica de Marx, não seria de se estranhar que a educação

também se transformasse numa mercadoria. Ocorre, porém, que a

educação sempre foi concebida como um bem social destinado à

humanidade e não como uma mercadoria, embora os embriões dessa

articulação entre educação e mercado já se encontrassem presentes no

interior do sistema capitalista. (BERTOLDO, 2007, p. 5).

Com isso, problematizar acerca dessa sociedade, tem como parâmetro primordial a reflexão sobre

ser humano, mediante a superação da lógica dos imperativos do capital. Para Mészáros (2008), a

educação deve ser sempre continuada, numa perspectiva permanente. Neste sentido, uma

reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação do

quadro social.

Há a latente necessidade da adoção de um quadro de transformação da realidade social, na qual,

“o trabalho, elemento constitutivo e distintivo do homem, promove, na produção capitalista, sua

desumanização”. (CÊA; PAZ, 2015, p. 3), e a educação é concebida enquanto “sendo fator de
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produção”. (EVANGELISTA, 2014, p. 68). Caso não se supere estes paradigmas estruturantes,

serão admitidos apenas alguns ajustes menores em todos os âmbitos. Pois esta lógica exclui, a

possibilidade de conflito entre as forças hegemônicas fundamentais rivais. Em razão de:

Na sociedade burguesa, o capital é independente e pessoal, ao passo que o

indivíduo que trabalha não tem nem independência nem personalidade. A

abolição de semelhante estado de coisas que a burguesia verbera como a

abolição da individualidade e da liberdade. E com razão. Porque se trata

efetivamente de abolir a individualidade burguesa, a independência

burguesa, a liberdade burguesa. (MARX; ENGELS, 2000, p. 10).

Isso fornece espaço para a manutenção do sistema, pelo discurso demagógico, que revela uma

postura incongruente entre as ações e o discurso. Sendo assim “as reformas educacionais que

propusessem remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista estabelecida sem,

contudo eliminar os seus fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados”.

(MÉSZÁROS, 2008, p. 26).

É um processo cíclico, as determinações fundamentais do sistema do capital são irreformáveis. A

educação vai além dos ditames institucionalizados, ela é responsável pelo processo de

internalização, ao conseguir fazer do sujeito, homem do trabalho, pelos indivíduos, dá legitimidade

à posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas

“adequadas” e as formas de conduta “certas” mais ou menos explicitamente estipulados nesse

terreno. Apenas a mais consciente das ações coletivas poderá livrá-los dessa grave e paralisante

situação. (MÉSZÁROS, 2008).

O alinhamento teórico coadunante com a perspectiva crítica nos faz atentar para a necessidade de

uma concepção ampla de educação, com a finalidade de se chegar a uma mudança

verdadeiramente radical da sociedade. Uma mudança que proporcione elementos de superação

com a lógica mistificadora do capital. Pois, de acordo com Mészáros (2008), a educação

institucionalizada que já tem mais de 150 anos:

Visa não só fornecer conhecimentos e o pessoal necessário à máquina

reprodutiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes; é

pela dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e

implacavelmente imposta. (MÉSZÁROS, 2008, p. 31).

Neste sentido, os reparos institucionais formais inerentes ao campo educacional, orientados pelos

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/trabalho_estado_e_educacao_categorias_estruturantes_para_a_compre.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.8-13,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



organismos internacionais, comprometidas com a lógica financeira do grande capital internacional,

intentam para a continuidade do processo histórico de mundialização do capital (MELO, 2004, p.

163). A educação neste engodo com suas contradições inerentes ao vivenciar as mudanças nos

seus respectivos sistemas, realizam na interpretação de Melo (2004, p. 163, grifos nossos)

“respostas específicas às necessidades de valorização do capital, ao mesmo tempo em que

consubstanciam numa demanda popular efetiva de acesso ao saber socialmente produzido”.

Embora a educação signifique, por um lado, permanecer aprisionado dentro do círculo vicioso

institucionalmente articulado na abordagem elitista, que define educação como atividade

intelectual e única forma certa e adequada de preservar “os padrões civilizados”. Por outro, na

mesma dinâmica social ela é compreendida como um elemento básico de diminuição das

desigualdades sociais, ao contribuir para “a superação do analfabetismo e a melhoria da qualidade

de vida”. Melo (2004, p. 182, grifos nossos).

Apesar de vivermos num processo de reificação, alienação do trabalho definido por Marx (1996)

enquanto auto-alienação escravizante, é possível superar a alienação por meio de uma

reestruturação radical. E para tanto, o papel da educação é de importância vital para romper com

a internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas à legitimação constitucional

democrática burguesa.

A função precípua da educação a partir da lógica marxista centraliza-se na ação sobre a

consciência dos indivíduos para elevar a sociedade ao nível de consequente superação da ordem

vigente, porém, não absoluta nem tampouco imutável. (TONET, apud BERTOLDO; MOREIRA;

JIMENEZ, 2012).

A estratégia reformista de defesa do capitalismo é baseada na tentativa de via o convencimento,

apregoamento do consenso, legitimar o ideário social acerca da mudança gradual na sociedade,

com o discurso galgado sobre a falácia irrealizável da remoção paulatina dos defeitos, específicos e

estruturantes[4], e, portanto, vitais do sistema do capital. Desse modo pretende-se sabotar o

lastro de reivindicações da atual conjuntura e a apresentação e defesa de uma nova configuração

social alternativa. (MÉSZÁROS, 2008, p. 62).

A educação ocupa um lugar soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e

adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a automudança

consciente dos indivíduos. Na concepção marxista ela “efetiva a transcendência da auto-alienação

do trabalho”, caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional. (MÉSZÁROS, 2008, p.

65).

A finalidade da educação sob a ótica crítica da realidade é o desenvolvimento contínuo da
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consciência socialista na sociedade como um todo, assegurando uma transformação plenamente

sustentável. Do século XVI até as primeiras décadas do século XIX, acreditava-se em um ideal

educacional que poderia orientar e enriquecer humanamente os indivíduos ao longo de toda a sua

vida. Na segunda metade do século XIX, diante do triunfo do utilitarismo e no século XX foi

concebido o ideal de racionalidade instrumental.

A tendência socioeconômica da alienação que tudo traga, foi suficientemente poderosa para

extinguir sem deixar rastro, até mesmo os ideais mais nobres da época do Iluminismo3. A

escolarização institucionalizada tem um período limitado, no entanto a dominação ideológica da

sociedade prevalece por toda a vida dos sujeitos.

O resultado desse processo?

Direitos atinentes à condição da órbita capitalista. Tudo isso é parte integrante da educação

capitalista pela qual os indivíduos são diariamente e por toda parte embebidos nos valores da

sociedade do mercado, ou seja, na doutrinação permanente da hegemonia burguesa. A “educação

permanente”, do sistema do capital tem como cerne a asserção de que a própria ordem social

estabelecida não precisa de nenhuma mudança significativa.

Gramsci sob a interpretação de Carlos Nelson Coutinho nos ajuda a compreender de modo dialético

a produção e reprodução nas relações sociais. Para ele, “a sociedade civil é a portadora material da

figura social da hegemonia, como esfera de mediação entre a infra-estrutura econômica, base

econômica, e o Estado em sentido restrito”. (COUTINHO, 1992, p. 121).

Sendo assim, o modo pelo qual a base econômica determina as superestruturas permite que

compreendamos o modo sistemático como os interesses de uma classe particular (minoria

prepotente) sobressaiam como interesse geral da sociedade. A quem interessa a perpetuação do

sistema do capital?

Obviamente que a classe detentora dos meios de produção e, consequentemente da hegemonia,

mas ela só se preserva por meio do imperialismo que a burguesia exerce sobre a classe

trabalhadora. (COUTINHO, 1992, p. 124).

Os corretivos contra a ordem social do capital podiam ser vistos, dentro do exercício da hegemonia

burguesa, apenas como ações específicas, de modo que no final das contas, se mantêm intacta a

conformação estrutural e os crescentes antagonismos da ordem capitalista vitoriosamente

emergente. Diante disso, Bertoldo (2007, p. 8, grifos nossos) salienta que “as mazelas geradas

pelo capital nunca foram e nunca serão resolvidas mediante a vontade política individual, mas

com luta e organização da classe trabalhadora”.

Diante do exposto a educação carece ser concebida diferente de um antídoto individualista aos
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defeitos da vida social, tendo como foco conforme Tonet (apud BERTOLDO; MOREIRA; JIMENEZ,

2012):

[...] A realização de atividades educativas que contribuam para a formação

de uma consciência revolucionária. Trata-se de nortear tanto a teoria como

as práticas pedagógicas no sentido da emancipação humana e não no

sentido do aperfeiçoamento da democracia e da cidadania ditames

burgueses. Pois a questão é formar indivíduos que tenham consciência de

que a solução dos para os problemas da humanidade está na superação da

propriedade privada e o capital e na construção de uma forma comunista de

sociabilidade. (p. 62-63).

Por essa ótica, é pertinente destacar que a educação carece estar voltada para uma ampla

transformação emancipadora em que o ser humano em sua totalidade seja prioridade. Essa

instância social ainda deve priorizar a educação para a vida conforme sugere Mészáros (2008) e

com isso colocar-se contra a alienação e além da economia, priorizando o ser humano, acima da

divisão de classes sociais, e promovendo a criação da consciência socialista, até o patamar

comunista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Fernandes (1973) “o intelectual não cria o mundo, ele faz muito quando consegue ajudar

a compreendê-lo [...]”. Entendemos que o movimento empreendido neste artigo teve como força

motriz a tentativa de compreender, não o mundo em sua totalidade, mas um pouco da

particularidade que estamos inseridos.

Nosso objeto de estudo no mestrado acadêmico, Processo de Precarização do Trabalho Docente,

não é um processo recente e nem tampouco unívoco. Trata-se do resultado de um constructo que

dialoga sistematicamente com cada nicho da racionalidade burguesa, atravessada pela contradição

capital versus trabalho.

Diante do panorama contemporâneo de “um sistema sem limites”, há um forte agravamento nas

relações de trabalho, devido à instrumentalização dos indivíduos na ordem burguesa, por meio de

um conjunto de inversões que transformam os homens de sujeitos em objetos, meios e

instrumentos a serviço da valorização do capital. (GUERRA, 2005). Contudo, embora a dimensão

social da carreira docente realize-se por mediações distintas em função da forma assumida pelo

valor-capital, ela é profundamente açoitada pelas constantes estratégias do processo de
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precarização, em detrimento do conservadorismo político e manutenção do status quo.

Embora a categoria fundante do ser social e consequentemente da sociedade conviva com relações

aviltantes que corroboram para sua desestruturação e fragmentação, não podemos perder de vista

que se torna cada vez mais salutar desenvolver por meio da construção crítica a consciência de

classe, no confronto entre as condições objetivas e subjetivas. Por certo, para a construção de

novas legitimidades que subjazem uma renovada dinâmica social, a razão instrumental não dá

conta, por estar alinhada ao projeto político até aqui, dominante. Há que se investir numa

instrumentalidade que embase a prática da carreira docente, inspirada pela razão dialética com

elementos progressitas emancipatórios.
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defeitos estruturantes do sistema do capital, a saber: Defeito 1) produção e controle; defeito 2)
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edificam a ordem sociometabólica do capital e sua fluididade imprime harmonia ao sistema. No

entanto, qualquer incidente que contribuir para o desajuste desta estrutura, desencadeará

inevitavelmente, um processo de crise generalizada no sistema.
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