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COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Nesta comunicação, apresentada no Grupo de trabalho “Organizações Sindicais e as



Lutas dos Trabalhadores” do II Simpósio Nacional Educação, Marxismo e Socialismo no ,

pretendeu-se discutir em linhas notadamente iniciais a justificativa do projeto meu projeto

de pesquisa “Reformas neoliberais e conflitividade educacional na América Latina: a luta

sindical dos trabalhadores da educação” pela escolha da concepção marxista advinda,

certamente, da preocupação em perceber os aspectos políticos e ideológicos da luta mais

geral dos trabalhadores, assinalando-os aos enredos de produção historicamente

constituídos e determinados. O corolário do projeto é considerar como a classe trabalhadora

se forma em sua historicidade e especificidade no contexto da organização capitalista do

trabalho, engendrando o conflito social e político – produzidos na área educacional – no

conjunto das práticas sociais, pari passo as da produção material de existência e das

relações de poder.

Organizado em três tópicos, o texto apresenta no primeiro instante algumas linhas a

respeito dos fundamentos filosóficos e epistemológicos da dialética marxista. Com base na

leitura das obras Ideologia Alemã de Marx e Engels e Capitalismo contra Democracia: a

renovação do materialismo histórico de Ellen Wood centrei esforços em perceber o modo

como se produz na realidade social a contradição entre capital e, especificamente, o

trabalho educacional, explorando como ocorre a expropriação do trabalhador direto no

modo de produção capitalista, sem, contudo, perder de vista o caráter especialmente

político e institucional, isto é, o de dominação e controle de uma classe não-produtora sobre

outra classe produtora.

Já no segundo tópico, “A pesquisa educacional no campo dialético e materialista:

conflito docente” a proposta foi marcar o lugar do materialismo histórico na área da

pesquisa educacional, dialogando permanentemente com algumas das principais questões

identificadas por Frigotto e Saviani no campo da Educação e Trabalho. Com base nesta

perspectiva, fundamentada na materialidade processual e dialética da relação trabalho,

capital e realidade, a noção de conflito docente foi ampliada e relacionada ao campo ativo

de produção, engendrando a compreensão das lutas educacionais da inseparável análise das

relações políticas e econômicas. Sendo, portanto, possível reforçar a tese de que a escola

postulada no circuito das condições gerais de produção como uma exigência do e para o

processo de trabalho, se torna ela mesma, um processo de trabalho próprio.

Na última parte do artigo, discutiu-se a partir da divisão social e técnica do trabalho

a centralidade do processo de trabalho na determinação da práxis social, isto é, no modo

como o homem transformando a natureza pelo trabalho transforma também a si mesmo.



Colocou-se em questão, a partir da obra O Capital de Marx, como na sucessão do processo

simples de trabalho (produtor de valor de uso para a satisfação das necessidades humanas)

ao processo de produção capitalista (cuja finalidade é a produção de mais-valia e,

fundamentalmente, de capital) o trabalhador se torna estranho ao produto de sua atividade,

que, neste caso, pertence a outro, o proprietário dos meios de trabalho. Tudo isso, para,

finalmente, analisar de acordo com Marx, como os processos de trabalho do professor

podem vir a ser tanto um processo produtivo quanto improdutivo de reprodução do capital.

Por que o método materialista e dialético?

Com base na revisão crítica de interlocutores do método marxista pretende-se aqui,

ao menos em linhas gerais, ampliar o debate teórico e metodológico do conflito social e

político produzidos na área educacional a partir dos processos de precarização, controle e

racionalização do trabalho docente.

A concepção materialista e dialética da história, expressão que por sinal Karl Marx

nunca empregou, é um legado do marxismo de fundamental relevância ao exercício prático

de apreender radicalmente a realidade, isto é, aquela que vai à raiz do homem, que de

acordo com Marx é o próprio homem. Especialmente neste estudo, notas iniciais de uma

abordagem conceitual da conflitividade educacional, a investigação dialética, materialista e

histórica reivindica a busca pela teoria e também pela prática do modo como se produz na

realidade a condição ontológica do ser social. Em a Ideologia Alemã, Marx e Engels ao se

distinguirem do idealismo hegeliano definiram em seus estudos um próprio “método

dialético” e uma “base materialista” referindo-se, exclusivamente, às condições

fundamentais da vida humana: “(...) partimos de homens reais e atuantes e, baseados no

processo de sua vida real, demonstramos a evolução dos reflexos e ecos ideológicos desse

processo vital” (p. 14).

Nesta mesma obra, em uma crítica à concepção histórica de Hegel, “especulativa,

esotérica, precedendo e existindo subjacente à história empírica”1, Marx e Engels

escreveram:

A maneira pela qual os homens produzem seus meios de subsistência
depende, antes de mais nada, da natureza dos meios concretos de que
dispõem e têm de reproduzir. Este modo de produção não deve ser
considerado como mera reprodução da existência física dos indivíduos. É,
antes, uma forma definida de atividade desses indivíduos, uma forma

1 FROMM. Erich. Conceito Marxista do Homem. Zahar Editores. Rio de Janeiro. 1970, p. 21.



definida de expressarem sua vida, um modo de vida definido de parte deles.
Como os indivíduos exprimem sua vida, assim eles o fazem. O que eles são,
portanto, coincide com a produção deles, tanto com o que produzem quanto
como produzem. A natureza dos indivíduos depende, assim, das condições
materiais determinantes de sua produção (MARX; ENGELS, 1984, p. 07)

Como pressuposto da concepção dialética Marx e Engels vão adotar em a Ideologia

Alemã, a história de um homem real e das condições econômicas e sociais em que ele tem

de viver, e não primordialmente das ideias dele. Isso porque, de acordo com a “base

materialista”, são as condições dadas objetivamente que determinam o modo de produção, e

em consequência desta, a organização social determina o homem, suas ideias e seus

interesses. Contudo, o materialismo histórico está implicado obrigatoriamente na

investigação da uma realidade que existe independentemente das ideias e do pensamento,

pois se trata, antes de qualquer coisa de um estudo das relações que se produzem e se

modificam historicamente pela ação consciente do trabalho.

É esta dialética materialista e histórica que Wood (2003) entende ser até hoje a

melhor forma de produzir a necessária crítica às contradições do modo de produção

capitalista. Para ela, o materialismo histórico oferece um modo de análise especialmente

preparado para explorar o terreno em que ocorre a ação política, isso claro, quando o

método está mantido como no plano original, sem perder seu caráter especialmente político.

Para a autora, houve uma acentuada tendência entre algumas correntes do Marxismo

europeu em separar conceitualmente o “econômico” e “político”. Essa diferenciação vai

evidentemente forçar a compreensão de que na apropriação capitalista ocorre uma divisão

das arenas políticas e econômicas transformando as lutas contra dominação e exploração

capitalistas em questões claramente econômicas. De acordo com Wood, esta reinterpretação

do materialismo histórico se propôs a explicar pela natureza histórica do capitalismo a

diferenciação “clássica” da economia política, o que, segundo ela, “na verdade essa

separação ‘estrutural’ talvez seja o mecanismo mais eficiente de defesa do capital” (p. 28).

Mais importante do que sua distinção, entretanto, é a compreensão de que elas não

operam isoladamente. Wood ressalta que a questão primordial no embate entre o

“econômico” e “político” é explicar como e em que sentido o capitalismo “enfiou uma

cunha” sobre estas “esferas”, separando-as. Afinal, não apenas as lutas sociais travadas no

interior do capitalismo como também a própria exploração das forças produtivas estão

umbilicalmente unidas ao poder político. A antítese de Marx ao pensamento da economia

política clássica é justamente se opor as descontinuidades entre as esferas econômicas e



políticas, o que acaba por descaracterizar um conjunto de relações sociais, esvaziando a

face política que está imbricada nas relações de apropriação e exploração da força de

trabalho.

Com base nesta crítica ao marxismo que se afastou da arena política, Wood vai

lembrar que o próprio Marx em:

Sua crítica da economia política teve, entre outras coisas, o propósito de
revelar a face política da economia que havia sido obscurecida pelos
economistas políticos clássicos. O segredo fundamental da produção
capitalista revelado por Marx (...) – refere-se às relações sociais e à
disposição do poder que se estabelecem entre os operários e o capitalista para
quem vendem sua força de trabalho. Esse segredo tem um corolário: a
disposição de poder entre o capitalista e o trabalhador tem como condição a
configuração política do conjunto da sociedade – o equilíbrio de forças de
classe e os poderes do Estado que tornam possível a expropriação do
produtor direto, a manutenção da propriedade privada absoluta para o
capitalista, e seu controle sobre a produção e a expropriação (WOOD. 2003,
p.28).

Em que pese o isolamento do sistema econômico e produtivo, desprendido de suas

relações sociais e políticas, reproduz no campo da ideologia o substrato da sociedade

burguesa, isto é, aquele que demonstra “a eternidade e a harmonia das relações sociais”.

Este “segredo” da economia política é justamente a critica postulada por Marx ao referendar

os dispositivos políticos, jurídicos e ideológicos como garantidores na superestrutura do

capitalismo das condições materiais necessárias à expropriação do produtor direto. “Para

Marx, produção é ‘não apenas uma produção particular... mas sempre um certo corpo

social, um sujeito social, que é ativo numa totalidade maior ou menor da produção” (p.29).

Por conseguinte, como uma alternativa ao “economicismo vulgar” Wood vai

recuperar o próprio Marx – e a sua oposição às abstrações ideológicas da economia política

clássica – afirmando que o ponto fundante do materialismo histórico é o de reconhecer o

capital como “uma relação social de produção”, onde “categorias econômicas expressam

certas relações sociais” (p.29).  No centro de seu argumento está o rigor de Marx em

preservar a integridade do “modo de produção” ao mesmo tempo em que reconhece a

“base” produtiva como forma de relações sociais específicas e de formas jurídicas e

políticas particulares. Dito de outro modo, Wood está reiterando uma importante premissa

do materialismo histórico, a de que “o modo de produção não existe em oposição aos

fatores sociais”, sendo propriamente o modo de produção e as leis econômicas “fatores

sociais” (p.30).



A pesquisa educacional no campo dialético e materialista: conflito docente

Também preocupado em marcar o lugar do materialismo histórico, principalmente

no campo da pesquisa educacional, Frigotto (1987) identifica alguns dos riscos que a

utilização do método materialista e histórico pode incorrer em processos de investigação

nas Ciências Sociais, especialmente na educação, sobretudo quando este reproduz o

horizonte positivista, isto é, separando o sujeito do objeto e a consciência da realidade. Para

Frigotto, isso ocorre quando o “inventário crítico das diferentes e conflitantes concepções

de realidade gestadas no mundo cultural mais amplo”2 não é devidamente reconhecido de

importância. O pressuposto colocado aqui por Frigotto tem um subsídio inexorável ao

exercício dialético, trata-se do materialismo histórico como a filosofia da práxis. Na

perspectiva do materialismo histórico e dialético o método é indissociável da condição

ontológica do ser social, que é produzida materialmente e em situações concretas. O modo

como professamos posições e, até certo ponto convicções, na dialética materialista,

antecede o método, afinal, nossa postura “constitui uma espécie de mediação no processo

de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos

fenômenos sociais” 3.

A concepção dialética da história de Gramsci é lembrada por Frigotto na sua

tentativa de assinalar aos estudiosos da educação a importância da práxis como o processo

dialético de um conhecimento que é produzido na realidade social. Para Gramsci a práxis

deve se servir da realidade social para ser ela mesma uma ação transformadora. A dialética

deste processo está grafada na maneira como a práxis se apresenta de modo contra-

hegemônico ao “pensamento precedente e do pensamento concreto existente (ou mundo

cultural existente). E, portanto, antes de tudo, como crítica do ‘senso comum’” (GRAMSCI,

1978, p.12, apud FRIGOTTO, 2012, p.164).

A título de exemplo, Frigotto vai assinalar ainda como a produção de

conhecimento em diferentes áreas das ciências humano-sociais, embora muitas vezes

definidas como dialéticas e críticas, acabam por reproduzir matrizes positivistas e

estruturalistas:

A expressão mais clara que tenho para assinalar a dominância das

2 FRIGOTTO. Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista na pesquisa educacional. In. CIAVATTA. Maria
(org.) Gaudêncio Frigotto: um intelectual crítico nos pequenos e nos grandes embates. Belo Horizonte: Editora
Autêntica, 2012. (Coleção Perfis da Educação, 6) p.164.
3 Idem, ibidem, p. 164.



concepções metafísicas na formação de educadores é que, na concepção de
nossos currículos de graduação e pós-graduação, há grande ênfase e
obrigatoriedade na disciplina de métodos e técnicas de pesquisa. A
concepção de que existe a possibilidade de ensinar métodos e técnicas
alheios a um objeto a ser construído nos indica a origem positivista da
organização curricular e do processo de conhecimento. Todavia, é preciso
assinalar que incorre no mesmo erro uma outra tendência – aparentemente
crítica – que consiste na ideia de que primeiro temos de aprender a teoria, as
categorias, o referencial teórico, depois passamos a investigar a realidade
(FRIGOTTO, 2012, p.165).

O uso – “interiorizado”– de preceitos metodológicos na perspectiva do

conhecimento metafísico – que vão do empiricismo ao positivismo, ao idealismo, ao

materialismo vulgar e ao estruturalismo – reforça para Frigotto a necessidade de entender o

uso homogeneizado e superficial do discurso crítico como o aprofundamento de uma crise

teórica na produção intelectual. Deste modo, é imprescindível à concepção dialética,

materialista e histórica reafirmar o seu propósito ontológico e epistemológico de

compreender a totalidade, o específico, o singular e o particular com categorias constituídas

historicamente: totalidade, contradição, mediação, ideologia, conflito, práxis e etc.

Para desenvolver melhor a discussão do conflito docente no campo dialético e

materialista é de grande importância que outra observação de Frigotto (2012) seja reiterada

no âmbito deste debate. De acordo com o pesquisador são comuns algumas dificuldades na

execução de investigações no campo da educação, destarte a confusão entre a relação

“parte-todo e todo-parte” com a ideia de que o método dialético tem fôlego suficiente para

exaurir todas as possibilidades e aspectos de uma determinada realidade. “Ignora-se, assim,

o caráter relativo, parcial, provisório, de todo o conhecimento histórico”4, condicionando o

método a exposição de um mero quadro referencial de análise, forçando, por vezes, o

enquadramento abstrato da realidade social. Segundo Frigotto:

Para que o processo de conhecimento, seja dialético, a teoria, que fornece as
categorias de análise, necessita, no processo de investigação, ser revisitada, e
as categorias reconstituídas. Ou por acaso a ‘totalidade’, as contradições e as
mediações são sempre as mesmas? Que historicidade é essa? (FRIGOTTO,
2012, p.167-168).

Dito de outro modo, o que Frigotto está lembrando em seus estudos é a importância

de identificar na realidade social o seu caráter global e holístico, mas, também específico e

particular. Quando ele esboça, por exemplo, que há uma dificuldade entre os pesquisadores

4 Idem, ibidem, p. 167.



da educação em utilizar o processo dialético da “parte-todo e todo-parte”, o autor está

reiterando justamente o cuidado que a pesquisa deve ter com formulações absolutas e

estáticas da realidade social. Não é possível que um determinado fenômeno social – que

neste artigo é a tensão social produzida e intensificada pelas relações de trabalho na

educação – seja compreendido apenas como manifestação de uma realidade material e

concreta, sendo este mesmo, à própria realidade social, complexa e específica, condicionada

por enredos de produção historicamente determinados.

Ainda de acordo com este entendimento, a pesquisa de Gentili e Suárez (2004)5

sobre os conflitos educacionais na América Latina também suscita nesta discussão um

importante debate teórico e metodológico a respeito do caráter integral e dinâmico do

conflito docente. No estudo dirigido por eles existe uma preocupação acentuada em

assinalar como percalço à investigação do conflito docente a centralidade que as agendas de

reivindicações sindicais têm sobre o tensionamento entre professores e representantes do

setor patronal (público ou privado). É evidente, claro, que Gentili e Suárez não estão

diminuindo a importância das entidades sindicais dos professores, ao contrário, para eles as

agremiações docentes são agentes de extrema relevância no campo das lutas democráticas

de resistência aos programas neoliberais na América Latina. Mas, ressaltam que para o

estudo do conflito educacional e docente ser ampliado e compreendido em sua dimensão

mais complexa e dinâmica é necessário adotar uma perspectiva que problematize e articule

“los espacios sociales atravesados por relaciones de poder y de fuerza en los cuales los

agentes, en función de su posición relativa, luchan y negocian con otros grupos por definir

los límites del campo”6.

Com base nestes pressupostos, Gentili e Suárez adotaram como método na pesquisa

sobre o conflito social na América Latina a compreensão dos processos de produção e

reprodução da realidade social em dimensões e tendências macro-sociais. Para eles a noção

de conflito educacional – como conjugação dialética – “pretende dar cuenta de los

procesos que constituyen y dan sentido a la conflictividad”7, isto é, identificando nos

espaços sociais “el marco más amplio del conflicto social (sus conexiones, redes y nexos

con otras esferas de conflictividad)”8 colocando em destaque o caráter multicausal e

constitutivos dos conflitos educacionais e docentes.

5 GENTILI, P, SUÁREZ, D. ESTUBRIN. F. GÍNDIN. J. Reforma educativa y luchas docentes en América
Latina. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1251-1274, Set./Dez. 2004
6 Idem, ibidem, p.1259.
7 Idem, ibidem, p.1257.
8 Idem, ibidem, p.1258.



Nesta perspectiva, fundamentada pela materialidade processual e dialética da

relação trabalho, capital e realidade, a noção ampliada de conflito docente está muito mais

imbricada ao campo ativo de produção e à luta simbólica do que propriamente a uma

“reacción mecánica de los grupos subalternos a la dominación que ejercen los

poderosos”9. Mesmo relacionada à forma como os trabalhadores da educação estão

submetidos a processos opressores de trabalho, esta tensão social “no es ajeno a otra serie

de procesos asociados con la profundización de la crisis económica

(recesión,desocupación, pobreza, desinversión pública etc.)”10. Sendo possível, desta

forma, afirmar que o lugar do conflito docente e educacional são os espaços das lutas

sociais.

Numa outra pesquisa, intitulada “Estudo dos conflitos dos sistemas educacionais da

América Latina: agenda, atores, evolução, direção e desenlace”, Gentili e Suárez

apresentam um banco de dados que localiza, durante a década de 1990, os conflitos

educacionais latino-americanos no campo mais geral da conflitividade social. O que acaba

por condicionar o entendimento das lutas educacionais da inseparável análise e

compreensão da crise política e econômica que a região viveu nas últimas décadas do

século XX com programas de governo acentuadamente neoliberais. Nesse sentido, a

contradição entre capital e trabalho, também presente na área educacional – a partir das

relações formais de emprego e relações de trabalho tipicamente capitalistas – engendra nos

autores a preocupação de considerar historicamente como estes sujeitos e atores se formam

em grupos sociais determinados pelo contexto da organização capitalista do trabalho.

Trabalho e educação na sociedade capitalista: raízes de um conflito

A escolha do materialismo histórico como possibilidade teórica e metodológica de

interpretar a conflitividade social constituída na infraestrutura do sistema capitalista reforça

na pesquisa educacional a necessidade de se investigar11, a partir da luta contra-

hegemonônica da classe trabalhadora no plano econômico, político-social e também

cultural, a dialética produzida pela contradição capital e trabalho nas práticas sociais da

educação. Segundo Frigotto, partindo do pressuposto de Marx, a relevância desta

perspectiva está justamente na “compreensão da educação como uma relação e prática

9 Idem, ibidem, p.1258.
10Idem, ibidem, p.1254.
11 Ver FRIGOTTO. Gaudêncio. Apresentação. In: Trabalho e Educação: um olhar multirreferencial. N. 26 da
Revista Perspectiva do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
1997.



social que se produz no conjunto das práticas sociais, mormente as da produção material da

existência e as relações de poder”12.

Deste modo, vale, ainda que rapidamente, identificar o peso decisivo que a educação

adquiriu – principalmente depois da Revolução Industrial – na reprodução das relações

sociais de produção que condicionam e são condicionadas pelo modo de produção

capitalista. A introdução de maquinaria na grande indústria moderna transformou a ampla

demanda por qualificação específica em ampla demanda por qualificação simplificada,

substituindo nos meios de produção a maior parte das funções manuais, aumentando ainda

mais o tempo de trabalho entregue gratuitamente pelo trabalhador ao capitalista. Segundo o

próprio Marx, a maquinaria na grande indústria:

Como qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela
deve baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o
trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua
jornada, que ele dá gratuitamente para o capitalista. Ela é meio para a
produção de mais-valor (MARX, 2011. p. 445).

Como exemplo desta análise – que infere sobre as grandes mudanças nos processos

de trabalho uma observação mais aprofundada e crítica, bastante diferente daquela sugeria

por Stuart Mill13, Marx afirma que o emprego da tecnologia mecânica não foi projetado

para facilitar operações manuais do grupo que vive do próprio trabalho, bem ao contrário

disso, representa a diminuição do custo da mercadoria e a própria introdução da mais valia

– o tear mecânico “ou os órgãos ativos anexados à armação da máquina de trabalho” são

para Marx “como os fusos na máquina de fiar, as agulhas no tear para a confecção de

meias, as serras na máquina de serrar, as lâminas na máquina de picar etc”14 um mecanismo

que executa com suas ferramentas as mesmas atividades e operações executadas ou

operadas, até então, pelo trabalhador com as mesmas ferramentas ou semelhantes.

Segundo Marx, é ferramenta o instrumento de trabalho, no qual o homem é a força

motriz, por outro lado, é máquina o instrumento movimentado por força natural a pela sua

maior exigência de energia: força animal, hidráulica, dentre outras. De acordo com ele, se a

força motriz provém do homem ou de uma máquina é algo que não altera em nada a

essência da coisa. Para Marx, a essência do revolucionamento do modo de produção do

século XVIII está centrada no processo de conversão do artesanato e manufatura em

12 Idem, ibidem, p. 08.
13 John Stuart Mill, em seus Princípios da economia política, observa: “É questionável que todas as invenções
mecânicas já feitas tenham servido para aliviar a faina diária de algum ser humano”.
14 MARX. Karl. O Capital. Livro I. Capítulo XIII. Maquinaria e Grande Indústria. p.456.



indústria mecanizada, ou seja, aumentando a capacidade produtiva dos próprios “aparelhos

e ferramentas usados pelo artesão e pelo trabalhador da manufatura, porém, não como

ferramentas do homem, mas ferramentas de um mecanismo ou mecânicas”15.

Marx estabelece ainda como diferença entre ferramenta e máquina-ferramenta não

apenas a capacidade que uma tem sobre a outra de produzir mais em menos tempo, para

ele:

(...) no sistema da maquinaria, a grande indústria é dotada de um organismo
de produção inteiramente objetivo, que o trabalhador encontra já dado como
condição material da produção. A maquinaria, com algumas exceções (...),
funciona apenas com base no trabalho imediatamente socializado ou
coletivo. O caráter cooperativo do processo de trabalho se converte agora,
portanto, numa necessidade técnica ditada pela natureza do próprio meio de
trabalho (MARX, 2011. p. 459).

Foi a transformação da força de trabalho em meio de trabalho que determinou nos

meios de produção capitalista a metamorfose da ferramenta em máquina-ferramenta ou

máquina de trabalho, que não foi outra coisa, senão, a materialização do trabalho

intelectual. Para Saviani16, a introdução de maquinaria na grande indústria deu visibilidade

ao processo de conversão da Ciência – potência espiritual – em potência material – máquina

de trabalho, principalmente por ter destacado do trabalho artesanal seus ingredientes

intelectuais, agora, incorporados ao maquinário industrial. O que de alguma maneira

assemelhou o caráter abstrato do trabalho organizado ao caráter abstrato próprio de

atividades intelectuais, isto é, “tornou-se simples e geral, porque organizado de acordo com

os princípios científicos, também eles abstratos, elaborados pela inteligência humana”17.

Nesta conjugação entre ciência, trabalho e alienação a educação, constituinte da

superestrutura e submetida a determinantes econômicos, se torna por excelência, na

sociedade industrialista, componente ideológico de formação individual, especializada e

abstrata, criando pedagogicamente condições para a transformação do trabalho humano em

mercadoria. “(...) Portanto, à Revolução Industrial correspondeu a uma Revolução

Educacional: aquela colocou a máquina no centro do processo produtivo; esta que erigiu a

escola em forma principal e dominante de educação”18.

Isso significa afirmar que, segundo Saviani, a escola é, ao mesmo tempo, uma

15 Idem, ibidem, p. 456.
16 Ver SAVIANI, D. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de
Educação. (Trabalho apresentado em sessão especial no GT Trabalho e Educação, durante a 29ª Reunião Anual
da ANPEd, realizada em Caxambu-MG, de 16 a 20 de outubro de 2006).
17 Idem, ibidem, p.158-159.
18 Idem, ibidem, p.159.



exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de

trabalho. “A introdução da maquinaria eliminou a exigência de qualificação específica,

mas, impôs um patamar geral mínimo de qualificação geral, equacionado no currículo da

escola elementar”19 ao mesmo tempo que “subsistiram, pois, no interior da produção,

tarefas que exigiam determinadas qualificações específicas, obtidas por um preparo

intelectual também específico”20.

Nota-se, contudo, como as condições materiais de produção determinam a partir da

divisão social do trabalho não apenas os aspectos mais gerais da organização social e

política da sociedade, mas, sobremaneira as atividades intelectuais e educativas. Nesta

perspectiva, da mesma maneira que as relações sociais de produção determinam a

experiência social do operário na fábrica ou do pequeno produtor no mercado, a escola será

o lugar que determina pelas necessidades das condições gerais de produção a experiência

cotidiana e pessoal dos indivíduos. A escola é, portanto, uma ordem de reprodução

ideológica, mas não por sua função de ensinar e, sim, pelo contexto ao qual está inserida.

Althusser vai afirmar, por exemplo, que a escola acaba por ensinar certas habilidades e

formas que asseguram o submetimento à ideologia (burguesa) dominante, cujas práticas

constituem o aparato ideológico que compreende virtualmente todas as instituições da vida

social (burguesa).

Nesse contexto, o campo educativo, na escola e no conjunto de instituições e

movimentos sociais, pode vir a se constituir como um espaço de luta, obviamente, quando

“Esta disputa dá-se na perspectiva de articular as concepções, a organização dos processos e

dos conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida

social, aos interesses de classe” (FRIGOTTO, p. 25).

As formas de escolarização, principalmente no centro do capitalismo industrial

desenvolvido, no limiar destas mudanças no mundo do trabalho traduzem a preocupação de

formar em certo nível nacional sistemas de ensino capazes de integrar às necessidades de

produção competências e habilidades abstratas. Entretanto, a universalização do ensino

primário, acompanhada pelo revolucionamento da indústria, determinou na organização do

ensino uma divisão entre a formação geral e as escolas profissionais. Segundo Saviani, a

educação profissionalizante está diretamente ligada aos aspectos operativos de tarefas

específicas no processo de produção material. Já a educação do primeiro tipo enfatiza

qualificações gerais em detrimento da qualificação específica.  Para ele, a Revolução

19 Idem, ibidem, p.159.
20 Idem, ibidem, p.159.



Industrial pôs em questão:

a separação entre instrução e trabalho produtivo, forçando a escola a ligar-se,
de alguma maneira, ao mundo da produção. No entanto, a educação que a
burguesia concebeu e realizou sobre a base do ensino primário comum não
passou, nas suas formas mais avançadas, da divisão dos homens em dois
grandes campos: aquele das profissões manuais para as quais se requeria
uma formação prática limitada à execução de tarefas mais ou menos
delimitadas, dispensando-se o domínio dos respectivos fundamentos
teóricos; e aquele das profissões intelectuais para as quais se requeria
domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e representantes da classe
dirigente para atuar nos diferentes setores da sociedade (SAVIANI. 2006.
p.159).

O resultado concreto desta divisão do ensino está no retrato já conhecido da

proposta dualista, isto é, de uma escola profissional para os trabalhadores e, outra,

especializada em estudos mais pragmáticos para a classe dominante. Dito de outro modo,

esta divisão pedagógica reproduzida pelas bases materiais da sociedade, expressa o

arbitrário cultural21 das classes dominantes, correspondente aos interesses objetivos dos

meios de produção, pois sua ação está constituída nas relações de força entre grupos ou

classes constitutivas de uma formação social relacionada à produção material. Trata-se de

subordinar a função social da educação de forma controlada para responder às demandas do

capital (FRIGOTTO, 2000).

Trabalho (im)produtivo docente e a produção capitalista

Na perspectiva dialética, analisar o trabalho educativo, mais especificamente, o

docente, implica a priori – ainda que rapidamente – localizar no campo materialista,

histórico e dialético, a forma como se compreende a condição ontológica do trabalho. Em

primeiro lugar, vale lembrar a lição destacada da filosofia materialista, que evidencia no ser

social o trabalho como elemento constituinte e permanente de sua existência, ou seja, é a

dinâmica material do trabalho que determina a relação entre os seres sociais, alterando de

modo definitivo a condição natural de homem, denotando-o outra natureza: social e

complexa. Outro ponto de igual relevância está na centralidade do trabalho na determinação

da práxis social, isto é, no modo como o homem transformando a natureza pelo trabalho

transforma também a si mesmo. De acordo com o próprio Marx:

O processo de trabalho, que descrevemos em seus elementos simples e

21As significações que operam objetivamente a cultura de um grupo ou classe são consideradas arbitrárias na
medida em que sua estrutura e funções não podem ser deduzidas de nenhum princípio universal, físico ou
biológico.



abstratos, é atividade dirigida com o fim de criar valores de uso, de apropriar
os elementos naturais às necessidades humanas; é condição necessária do
intercâmbio material entre o homem e a natureza; é condição natural eterna
da vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida,
sendo antes comum a todas as suas formas sociais (MARX. 2010. p.218).

O trabalho pode, então, ser compreendido como a força de trabalho utilizada numa

relação direta com a natureza, produzindo valores de uso necessários à vida humana,

independentemente do modo de produção existente. Dito de outra maneira, a unidade pelo

trabalho, entre homem e natureza, está na elaboração de um ser genérico22, cuja ação

relaciona-se à produção material de sua própria existência pela forma abstrata de trabalho,

isto é, naquela atividade laboral destinada a criar valor de uso a partir da apropriação da

natureza. Para Marx, o homem se confirma em primeiro lugar e efetivamente com tal

objetivando-se na natureza e integrando-a à realidade social. Dessa forma, é possível

afirmar que o homem, tomando consciência de sua relação com a natureza por meio do

trabalho (objetivando-se de modo prático), venha a fazer de sua própria força de trabalho

um meio para a subsistência, produzindo e reproduzindo na realidade concreta o mundo das

coisas.

Entretanto, subsumido à lógica do capital, é imperioso compreender como na

divisão social e técnica do trabalho ocorre a separação entre trabalho e natureza, ou ainda,

como o valor de uso do trabalho se objetifica em valor de troca, tornando-se, efetivamente,

ele mesmo uma mercadoria. Nesta sucessão do processo simples de trabalho (produtor de

valor de uso para a satisfação das necessidades humanas) ao processo de produção

capitalista (cuja finalidade é a produção de mais-valia e, fundamentalmente, de capital)

prevalece uma oposição entre ambos que se excluem mutuamente, de modo que o

trabalhador identifica no dono de capital a negação de sua própria existência. Isso porque,

no processo de coisificação do trabalho, transformado em mercadoria pelas relações

capitalistas de produção, o trabalhador se torna estranho ao produto de sua atividade, que,

neste caso, pertence a outro, o proprietário dos meios de trabalho. Deste modo, segundo

Marx, o trabalho, como valor de mercadoria, se consolida na produção, aos olhos do

próprio trabalhador, como um “poder independente”, e que, “quanto mais o operário se

22 “o homem é uma criatura genérica [...] no sentido de que ele se comporta diante de si mesmo como a espécie presente,
viva, como um ser universal e, portanto, livre” (MARX, 2010, p.115)



esgota no trabalho, tanto mais poderoso se torna o mundo estranho, objetivo, que ele cria

perante si, mais ele se torna pobre e menos o mundo interior lhe pertence”23.

Isso quer dizer que nos meios de produção privados o trabalho deixa de produzir

somente o valor de uso para, sob controle do capitalista, se tornar, “valor, e não só valor,

mas valor excedente (mais-valia)”24. Neste marco do sistema do capital, o trabalho

subordinado a valor de troca, condiciona à força de trabalho, isto é, o próprio trabalhador, a

alienar seu valor de uso enquanto vende o seu trabalho como valor de troca. Nesta

realidade social produzida pela expropriação do trabalho, o que antes era uma condição

natural e essencial do homem, se torna trabalho forçado, determinado pelas relações sociais

de produção capitalistas. Por isso o trabalho alienado serviu apenas como meio para

satisfazer necessidades externas ao trabalhador, engendrando na realidade um contraste

entre a riqueza produzida pelo trabalhado e à pobreza de quem a produz. A esse respeito,

Marx afirma que “o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o

trabalhador. Produz palácios, mas choupanas para o trabalhador. Produz beleza, mas

enfermidade para o trabalhador”25.

Em que pese o processo alienado da atividade produtiva, ocorre também, segundo

Marx, a alienação do gênero humano. Para ele “o trabalho não é uma feliz confirmação de

si e desenvolvimento de uma livre energia física e espiritual, mas antes sacrifício de si e

mortificação. A consequência é uma profunda degeneração dos modos do comportamento

humano”. Altera-se radicalmente a essência livre e genérica do homem, engendrada

conscientemente numa realidade objetivada pela própria natureza do trabalho. Contudo, no

processo de alienação do trabalho, escapa definitivamente ao homem a capacidade de fazer

de toda natureza “extra-humana” o seu “corpo inorgânico”.  Quando o homem se contrapõe

a si mesmo, ele termina por entrar, segundo Marx, em oposição com os outros homens. “De

uma maneira geral, dizer que o homem é estranho a seu ser genérico, é dizer que os homens

se tornaram estranhos uns aos outros e que cada um deles se tornou estranho à essência

humana”26. Para ele, as condições impostas pelo capital sobre a existência humana,

deflagram no trabalhador, a “bestialização” e o “cretinismo”. “Assim, chega-se ao resultado

de que o homem (o trabalhador) se sente agir livremente somente nas suas funções animais:

23MARX, Karl. Manuscritos de 1844. Paris: Flammarion, 1996. p.111.
24MARX, Karl. O capital, livro 1, Parte III. Capítulo 7.  Seção 2. São Paulo: Boitempo, 2011. p.338.
25 MARX, Karl. Manuscritos de 1844. Paris: Flammarion, 1996. p.111.
26 Idem, ibidem, p.117.



comer, beber e procriar, ou ainda, quando muito, na escolha de sua casa, de seu vestuário

etc.; em compensação, ele se sente animal em suas funções propriamente humanas”27.

De acordo com Marx, nas relações materiais de produção capitalista o homem é

mitigado completamente do controle da reprodução social. Alienado o valor de uso da sua

força de trabalho, este trabalhador reduzido à “força material” do processo de produção é

submetido, como mercadoria, em personificação do capital. Através da expropriação dos

produtores diretos, o trabalho é inteiramente controlado e dirigido pelo capital, que produz

na forma de trabalho não-pago ou excedente, a mais-valia. Na produção de uma mercadoria

o processo de mais-valia está na própria mercadoria, sob a forma de trabalho excedente.

Todavia, o “caráter misterioso” da mercadoria é justamente apresentar essa propriedade

social, isto é, o trabalho social agregado, como sine qua non ao plano material da

mercadoria, refratando o trabalho individual e total dos trabalhadores.

É com base nestas relações sociais de produção e de processo de produção

capitalista que o trabalho educativo, seja pelo seu valor de uso ou pelo valor de troca, deve

ser apreendido. Segundo Tumulo e Fontana, o trabalho docente precisa ser visto pela

natureza própria do seu processo de trabalho, produzindo o valor de uso, mas, também pela

natureza específica do processo de produção capitalista, que impõe na unidade entre

processo de trabalho e processo de formação de valor, a produção de valor de troca com a

finalidade da mais-valia. Isso significa dizer que no capitalismo os processos de trabalho do

professor podem vir a ser tanto produtivo quanto improdutivo.

Para Marx, o trabalho produtivo é o meio no qual a força de trabalho é expropriada

pelo capital através da produção de mais-valia. De modo que é considerado trabalhado

produtivo toda força de trabalho empregada na engrenagem econômica e social objetificada

como mercadoria. “Apenas é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o

capitalista ou serve à autovalorização do capital”28. Porém, “é absolutamente indiferente

que a função de tal ou qual trabalhador – simples elo desse trabalhador coletivo – esteja

mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto”29. Sobre isso, o autor defende

que:

O conceito de trabalho produtivo, portanto, não encerra de modo algum
apenas uma relação entre a atividade e efeito útil, entre trabalhador e produto
do trabalho, mas também uma relação de produção especificamente social,
formada historicamente, a qual marca o trabalhador como meio direto de
valorização do capital. Ser trabalhador produtivo não é, portanto, sorte, mas

27 Idem, ibidem, p.113.
28MARX, Karl. O capital, livro 1, São Paulo: Boitempo, 2011. p.106.
29MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010. p.158.



azar (Marx, 2011, p.106).

Nesse sentido, Marx amplia sobremaneira a característica do trabalho que se

constitui de modo produtivo, não tendo relação alguma com habilidades ou técnicas

determinadas de um trabalho específico. Ao contrário disso, está reiterado pelo próprio

Marx que a condição necessariamente produtiva é o trabalho que produz a mais-valia nos

processos de produção do capital, “não importando se se trata de uma empresa agrícola,

fabril ou uma empresa escolar, se a mercadoria produzida é soja, robô ou ensino”30. Marx

afirma que:

Se for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material,
então um mestre-escola é um trabalhador produtivo se ele não apenas
trabalha as cabeças das crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o
empresário. O fato de que este último tenha investido seu capital numa
fábrica de ensinar, em vez de numa fábrica de salsichas, não altera nada na
relação (Marx, 2011, p. 105-106).

De certo, é possível considerar, com base nesta categoria, o trabalho docente como

uma atividade produtiva, obviamente, quando, esta, submetida às relações de produção

tipicamente capitalistas aliena o produto de seu trabalho de si mesmo e emprega sua força

de trabalho como mercadoria, a serviço de quem a compra. No caso do “mestre-escola”, o

trabalho é produtivo, não porque “trabalha as cabeças das crianças”, mas, por “extenuar a si

mesmo para enriquecer o empresário”. O professor universitário, por exemplo, empregado

numa instituição de Ensino Superior privada, é de acordo com esta categoria, um

trabalhador produtivo. Afinal, submetido ao processo de mais-valia, a expropriação direta

do trabalho do professor, alienado dele próprio, resulta numa mercadoria, o ensino, que não

pertence a ele, e ao ensinar, produz, objetivamente, valor. Todavia, Fernandes observa “que

não é possível expropriar mais-valia do trabalho docente do mesmo modo como se

expropria do proletário, pois ele não constrói um produto ou um “quantum” do conteúdo

material”31, embora o trabalho do professor possa vir a ser considerado produtivo.

Marx realiza, entretanto, uma importante diferenciação entre o trabalho que produz

direta ou indiretamente mais-valia e aquele que não produz, pois, segundo ele, nem todo

trabalho reproduz capital. Denominada por Marx como trabalho improdutivo, esta categoria

é aquela que se caracteriza por não conter o trabalho social expropriado, isto é, não pago.

30FONTANA, K. B.; TUMOLO, P. Trabalho docente e capitalismo: um estudo crítico da produção acadêmica da década de
1990. In: Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Caxambu. 2006.
31FERNANDES. Luciete Valota. O Trabalho Docente à Luz da Perspectiva Materialista-histórica. 36ª Reunião Nacional da
ANPEd – 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, Goiânia-GO.



Para Marx, a distinção entre o trabalho produtivo e improdutivo não está no fato de ambos

serem necessários ao capital, mas nas distintas funções que exercem: o primeiro produz

mais-valia, o segundo não o faz (Marx, 2011). De acordo com Chauí, o agrupamento dos

trabalhadores improdutivos é bastante dinâmico e responsável pela manutenção da ordem

social baseada em classe, transformando discursos por ela autorizados em discursos

dissimuladores de suas relações de dominação.

O processo de burocratização de todas as esferas da vida, social, econômica e
política, de todas as manifestações culturais realiza-se sob a égide de uma
ideia mestra: a ideia de organização, entendida como existência em si e para
si de uma racionalidade imanente ao social e que se manifesta sempre da
mesma maneira, sob formas variadas, desde a esfera da produção material
até a esfera da produção cultural (CHAUI, 1978, p. 08).

A atividade improdutiva está relacionada, por exemplo, no interior da atividade

produtiva sob a forma de controle e vigilância da produção capitalista, são eles “os

engenheiros, que concebem como e o que será produzido, os funcionários do departamento

de pessoal, do departamento jurídico, os executivos que administram o negócio, os vigias e

toda a hierarquia que compõe o ‘despotismo’ do capital sobre o trabalho”32. Mas, também,

está na forma “dos trabalhadores do Estado (sempre o aparelho especial de repressão com

que as classes dominantes contam para manter a reprodução de sua propriedade privada)”33.

É possível, de certo, considerar, com base nesta categoria, o trabalho docente

também como uma atividade improdutiva. O processo de trabalho do professor “não

estabelece um intercâmbio orgânico com a natureza, visando a (re)produção da riqueza

social, tal como ocorre com o trabalho proletário”34, a não ser que esteja submetido, como

visto anteriormente, em processos de produção de mais-valia, como ocorre com o professor

universitário ou até mesmo com o de educação básica quando empregado em uma

instituição privada. Mas, sem dúvida alguma, já concordando com Lessa, mesmo que o

processo de trabalho não seja produtivo, ele está direta ou indiretamente ligado à

reprodução da sociabilidade capitalista, não por gerar nenhum “meio de produção ou meio

de subsistência”, mas, um complexo social e não natural de relações sociais de produção.

De todo modo, sendo o trabalho docente produtivo ou improdutivo, a natureza

específica da atividade profissional é sempre a mesma, isto é, a de ensinar. O trabalho do

32LESSA, S. Dicionário do Profissional da Educação em Saúde. Verbete: Trabalho produtivo e Trabalho improdutivo.
EPSJV. Fiocruz.
33Idem, ibidem.
34 Idem, ibidem.



professor se constitui em essência na execução de um mesmo valor de uso – cujo produto é

o ensino – “atravessado por influências de múltiplos aspectos - políticos, econômicos,

sociais, culturais, psicológicos, éticos, institucionais, técnicos, afetivos, estéticos”35. No

entanto, um outro ponto relevante na atividade docente, quando inserido nas condições

gerais de produção capitalista, independentemente de ser produtivo ou improdutivo, é o

assalariamento dos trabalhadores da educação, seja no sistema público ou privado de

ensino.

O trabalho docente, produtivo ou improdutivo, assim como todas as outras

categorias de profissionais, enquadra-se, ao menos segundo Antunes, na conjuntura

material e social do capitalismo tardio, como a “classe-que-vive-do-trabalho”36. Para o

autor, todo trabalhador assalariado está invariavelmente desprovido dos meios de produção

e, “constrangidos”, são condicionados a vender sua força de trabalho, seja no campo ou na

cidade, em troca de salário. Neste cenário, consideram-se os trabalhadores da educação não

como sujeitos sociais e políticos autônomos, mas, sim, indivíduos e pessoas privadas livres

apenas para vender sua força de trabalho, revalidando, aparentemente, dessa maneira, a sua

competência social usurpada.
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