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Resumo: A centralidade deste artigo emerge do desenvolvimento categorial que Karl Marx

realiza mediante os conceitos de trabalho e força de trabalho. De modo periférico, tal

movimento do pensamento marxiano é colocado nos termos de uma crítica do trabalho

docente. O recorte temporal utilizado é a década entre 1857 e 1867 – período de elaboração e

publicação do primeiro livro d’O Capital mediante rascunhos e seus quatro primeiros esboços

. Entretanto, alguns escritos anteriores ao período indicado ajudam a compreender como essa

categoria força de trabalho vai sendo construída nos termos de um desenvolvimento

categorial, isto é, de uma categoria que se transforma mediante um desenvolvimento que vai

além da repetição, produzindo uma diferença e não uma dicotomia ou supressão dos

elementos iniciais. A condição do trabalho docente, tomada em abstrato, pode receber um

tratamento crítico ao ser recolocada nos termos da contradição da força de trabalho docente



com sua determinidade útil/particular: a práxis educativa. Tomando  o usual termo cuspe e giz

para dizer da atividades do professor, o mesmo giz, mediante a relação social especificamente

contraditória, é meio de trabalho e capital constante. O mesmo cuspe é força de trabalho e

capital variável. A mesma coisa, inclusive se é o caso de um sujeito tornado coisa, é o seu

contrário e sua identidade. Aponta-se aqui, em paralelo, como o conceito de capital constante,

como o valor que se reproduz, e do capital variável, como valor que se reproduz e se amplia, é

fundamental para uma recolocação dos termos entre processo de trabalho e processo de

valorização. Estabelece-se uma perspectiva: no processo de trabalho, as condições objetivas

são postas como meios de produção e as condições subjetivas como força de trabalho; no

processo de produção, as condições objetivas são postas como capital constante e as

condições subjetivas são postas como capital variável.

Palavras-chave: trabalho, trabalho docente, epistemologia, marxismo.

A centralidade deste artigo emerge do desenvolvimento categorial que Karl Marx realiza

mediante os conceitos de trabalho e força de trabalho. De modo periférico, tal movimento do

pensamento marxiano é colocado nos termos de uma crítica do trabalho docente. A digressão

sobre o desenvolvimento destas categorias qualificou um dos momentos de questão de

pesquisa (CONDE, 2016) que, se manteve a direção entre pensamento de Marx e trabalho

docente, se realizou como um simétrico oposto: a partir de leituras e empiria sobre o trabalho

docente se abriu o diálogo com a crítica da economia política.

O recorte temporal utilizado é a década entre 1857 e 1867 – período de elaboração e

publicação do primeiro livro d’O Capital mediante rascunhos e seus quatro primeiros

esboços. Entretanto, alguns escritos anteriores ao período indicado ajudam a compreender

como essa categoria força de trabalho vai sendo construída nos termos de um

desenvolvimento categorial, isto é, de uma categoria que se transforma mediante um

desenvolvimento que vai além da repetição, produzindo uma diferença e não uma dicotomia

ou supressão dos elementos iniciais.

Marx, nas Considerações de um jovem sobre a escolha de uma profissão, texto escrito aos

dezessete anos quando estudava no Liceu de Trier (entre 1830 e 1835), utiliza o termo força

em duas passagens de uma das monografias de conclusão de curso. Na primeira, ponderando



sobre uma escolha de vida cheia do entusiasmo de quem se lança para o fim que a própria

divindade indica, pode viver a contradição no caso daquilo “[...] que estreitamos com todas as

nossas forças não tarda em nos desgostar e vemos então nossa existência inteira desabar.”

(MARX, [1835] 1975, p. 354). Na segunda, aponta que,

Se é raro podermo-nos entregar durante muito tempo e com alegria a uma actividade
contrária à nossa natureza, a ideia de sacrificar nossa salvação ao dever, de agir com
força apesar de nossa fraqueza não é desprovida de grandeza; no entanto, se
escolhemos um estado para o qual nos falta talento não seremos nunca capazes de
desempenhar com toda a dignidade; bem depressa, mortificados pela nossa
incapacidade, nos sentiremos sem utilidade no mundo, elo social inapto para o seu
destino. (MARX, [1835] 1975, p. 356.)

O termo força assume o sentido de capacidade do sujeito em, mediante uma situação que não

seja de sua escolha, cumprir com uma responsabilidade qualquer, mesmo com as

consequências mortificantes de uma atividade cuja dignidade não seja genuína do sujeito – na

década seguinte, Marx utilizará outros termos que remetem a esse estranhamento entre um

sujeito e sua atividade, qual seja o termo alienação. Força é um atributo de sujeito a fim de

realizar o que é correto em termos sociais por mais que exista um descompasso ou

contradição com o que é desejado em termos individuais.

Aqui não se reconhece o termo força como uma determinação conceitual dentro de uma

crítica específica; parte de uma totalidade metodológica de questões etc.. Digamos,

parafraseando Drummond, que o termo está em estado de dicionário1.

E, em um estado específico de dicionário, temos uma etimologia do termo força em que esta é

“causa capaz de produzir movimento ou sua alteração” e também “energia, vigor, robustez;

XVIII do lat. tardio fortia” (CUNHA, 2010, p. 298). Assim, força remete a uma causalidade

de movimento, mas também a uma substância. Existe proximidade com o termo atividade, na

medida em que este é tomado pelo adjetivo ativo e se refere ao que “exerce ação” e se

apresenta como “vivo, ágil; XV do lat. activus” (CUNHA, 2010, p. 67). Em um dicionário

analógico, temos na base de força, os termos relação causa-efeito; grande potência (força por

oposição à fraqueza); poder, força, (re)produção, agência, violência; e num leque de

1 [...]
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
(ANDRADE, [1945] 1997, p. 13).



adjetivações ao termo força, temos bruta, física, magnética, repulsiva, atração, entrada

forçada, militar, de vontade, moral (AZEVEDO, 2010, p. 159 et. seq).

Em um de seus primeiros textos jornalísticos, isto é, textos escritos enquanto trabalhador e

não mais estudante, Marx faz uma crítica à censura na Prússia nos inícios da década de 1840

que apresenta uma tensão entre o escritor e sua existência como objetivação determinada no

texto literário e jornalístico. Em Sobre os debates acerca da liberdade de imprensa na VI

Dieta renana, em 1842, Marx aponta que

De modo algum o escritor considera o seu trabalho um meio; é um fim em si; tanto não
é um meio – nem para o escritor, nem para os demais – que, se for necessário, ele
oferece a sua própria existência pessoal em sacrifício a existência de seu trabalho,
tanto como, ainda que noutro sentido, o pregador religioso que adota como princípio
‘obedecer mais a Deus que aos homens’, aos homens entre os quais ele também se
inclui, com suas necessidades e aspirações humanas. Em contraposição, temos o caso
de um alfaiate ao qual se encomenda um fraque parisiense e que traz uma toga
romana, alegando que esta corresponde mais à eterna lei da beleza!
A mais primordial liberdade de imprensa consiste em ela não ser um negócio. O
escritor que rebaixa a imprensa a um mero meio material merece, como punição por
esta sua não liberdade interna, a não liberdade externa: censura; no mais, sua própria
existência já é para ele um castigo. (MARX, [1842] 2010b. p. 305)

Aqui, coloca-se uma tensão entre a existência do sujeito (escritor), a atividade (escritura) e o

produto (escrito). Cabe reter que a existência de seu trabalho compreende a objetividade

resultante do trabalho (texto escrito) e o próprio processo de objetivação (ato da escrita); o

movimento de alteração do que existia somente em pensamento/subjetividade em algo que

existe em materialidade/objetividade. O sujeito e o objeto se realizam pela mediação de uma

capacidade duplamente determinada: na interioridade do indivíduo está o que lhe é a

existência autêntica e na exterioridade do indivíduo está o que lhe é uma existência estranha,

socialmente determinada (no caso, pelas leis de mercado que lhe solicitam um mero meio

material).

O exemplo do alfaiate já aponta a tensão entre uma necessidade específica, concreta, de

objetivação (capacidade de costurar) no fraque parisiense como algo coerente com o tempo-

espaço presente, por um lado, e, por outro, uma necessidade genérica, abstrata, de objetivação

na toga romana como algo que foi determinado por imperativos incoerentes (extemporâneos)

com o momento em que o sujeito vive; a beleza, mediante suas eternas leis, se apresenta como

uma essência estranha a capacidade do sujeito de elaborar algo que seja tanto belo como

efetivo no seu mundo.



Este exemplo é importante porque Marx faz uma denúncia carregada de elementos morais

acerca de um trabalho que se objetiva de modo contraditório em uma capacidade que não é

controlada pelo sujeito na perspectiva de uma coerência; isto é, ainda não explica tal

contradição no interior do processo de trabalho. O termo capacidade, em estado de

dicionário, aqui já se apresenta tanto como habilidade e aptidão, quanto como volume ou

âmbito no interior de um corpo vazio (CUNHA, 2010, p. 123 et seq); e é interpretado

enquanto contradição interna entre uma habilidade que acaba por se realizar como um vazio

preenchido por algo determinado externamente; por exemplo, se a habilidade de um

vasilhame é guardar a quantidade de um líquido, por si só esta habilidade não determina a

qualidade do líquido ser café ou cachaça tanto quanto não determina se o café ou a cachaça

são de qualidade.

O que aqui se quer reter da alegoria é a contradição entre uma atividade que, por ser

determinada externamente ao sujeito, se realiza mediante princípios que mantêm uma

independência/autonomia relativa àqueles intrínsecos ao sujeito.

Noutro texto sobre a liberdade de imprensa (Notas sobre as novíssimas instruções da censura

na Prússia), de 1842, Marx, ao pensar sobre a verdade presente em um texto qualquer, se

movimenta sobre a tensão entre a escritura como um exercício autodeterminado do estilo do

escritor (minha individualidade espiritual), de um lado, e, de outro, de uma determinação

diversa da escritura como um imperativo que lhe é uma prescrição determinada por um poder

censor que lhe é estranho e que, por sua vez, se universaliza em detrimento do que é

específico ao seu objeto/alvo/vítima2 - a escrita do trabalho docente (e de tudo que pode ser

recuperado a partir da ideia de homo academicus bourdiana) poderia ser desenvolvida neste

sentido, aqui sendo somente indicada.

A tensão entre a capacidade que é própria do sujeito, que se realiza mediante seu próprio

estilo, e forma da capacidade se objetivar mediante um estilo definido por outrém, na forma

de uma prescrição (sentido de um comando, uma impropriedade na obrigação); conflito entre

o escritor como sujeito e a uma habilidade do escritor. A capacidade de escrita se efetiva na

2 “A lei me permite escrever, mas me ordena escrever com um estilo que não é o meu próprio estilo. Tenho o
direito de revelar minha fisionomia espiritual, mas antes devo lhe dar uma expressão que já foi prescrita! (...)
Admirais a grandiosa diversidade, a inesgotável riqueza da natureza. E se não exigis que a rosa exale o perfume
da violeta, por que desejais que a maior riqueza, o espírito, exista apenas sob uma forma? Sou jocoso, mas a lei
me manda escrever com seriedade. Sou arrogante, mas a lei prescreve que meu estilo seja modesto. Cinza sobre
cinza – eia a única cor apropriada desta liberdade. Cada gota de orvalho iluminada pelo sol resplandece num
inesgotável jogo de cores, mas quereis que o Sol do espírito, qualquer que seja o número de individualidades,
quaisquer que sejam os objetos nos quais seus raios se reflitam, engendre apenas uma cor, a cor oficial!”
(MARX, [1842] 2010c, p. 306).



determinidade de uma não relação; ou, matizando essa determinação negativa em um

raciocínio analógico ao do termo estranheza, entre o escritor e a capacidade de escrita se

colocam mediações típicas de inimizade, dissentimento, reprovação, extrinsecabilidade,

alheamento, desconformidade, distância (CUNHA, 2010. p. xiv et seq.). Marx aponta a

contradição entre sujeito e objeto no caso do escritor jocoso e arrogante que escreve um texto,

respectivamente, sério e modesto. A variedade/heterogeneidade de cores que seu texto poderia

transparecer é determinada negativamente na unicidade/homogeneidade da cor permitida pelo

controle/comando que é alheio. Escrever estas linhas me faz lembrar das aulas que dei em

escolas pública que eram tutti quanti menos Geografia, sem prejuízo que ali o conjunto me

reconhecesse como professor de Geografia – nem digo do trânsito comum nas disciplinas que

compõem as Ciências Humanas (História, Filosofia e Sociologia), mas se a aventura da

interdisciplinaridade estava assegurada ao lecionar Ciências (Ciências da Natureza: Física,

Química e Biologia), quando me obrigaram a ensinar Matemática me senti participando de

algo que pode ser chamado, no mínimo, de avacalhação, sem prejuízo de que se tente passar

um verniz epistemológico em uma determinação econômica.

Esse alheamento, isso que depois será chamado de poder independente do sujeito da ação,

carrega uma transcendência característica de um pensamento que não reconhece

determinidade da base material como relação em que sujeito e objeto ganham existência e

reciprocidade. Vejamos adiante como o uso genérico de força se torna um uso carregado de

uma intencionalidade epistemológica e uma calibragem metodológica específicas.

No segundo manuscrito dos Manuscritos Econômicos Filosóficos, A relação da propriedade

privada, Marx desenvolve a relação entre o trabalhador e o capital como uma relação em que

o sujeito do trabalho, o trabalhador, nada mais é quando não é trabalhador. Afinal, “O homem

nada mais é do que trabalhador e, como trabalhador, suas propriedades humanas o são apenas

na medida em que o são para o capital, que lhe é estranho.” (MARX, [1844] 2004, p. 91);

assim o homem só existe para a economia nacional enquanto trabalhador, isto é, quando fora

da relação de trabalho, o trabalhador é inexistente para este poder estranho. Essa abertura é

decisiva não apenas tão somente para se pensar o trabalhador como um ser estranhado dentro

da relação de produção, mas, sobretudo e com destaque, para se pensar a sociabilidade

produzida pelo capital ao se tornar uma força expansiva, uma relação que coloniza a

diversidade das relações sociais para além daquelas relações alojadas no interior do processo

de trabalho, isto é, no tempo livre.



É possível que aqui emerge, no desenvolvimento categorial do trabalho em Marx, uma das

primeiras abordagens que dão consistência ao desdobramento do trabalho em força de

trabalho. Posto que não se diz mais do trabalho enquanto um complexo em que o sujeito está

articulado de modo indiferenciado, mas como uma determinidade específica e restritiva de

algo que esse trabalhador possui e que não pode ser tratado nos termos do conjunto de sua

existência: uma capacidade que se distingue do sujeito dela portador. Nessa primeira

abordagem, Marx relaciona tal capacidade ou força com um instrumento que adquire uma

vida que determina os rumos da vida do sujeito que é seu portador.

Sendo a capacidade algo que está alienado da natureza e da atividade vital do trabalhador,

tampouco é considerada pelo capitalista na sua qualidade. Assim e neste caso específico,

termina por tratar-se da produção do objeto da atividade humana como capital, isto é, “da

qual toda determinidade natural e social do objeto está extinta [...], no qual também o mesmo

capital permanece o mesmo na mais diversificada existência natural e social, é completamente

indiferente ao seu conteúdo efetivo.” (MARX, [1844] 2004, p. 93).

Friederich Engels, em posfácio ao texto marxiano Trabalho Assalariado e Capital de 1849,

aponta a necessidade de utilizar força de trabalho para uma compreensão do trabalho dentro

da explicação da mercadoria; isto é, a distinção (ou derivação) do trabalho em força de

trabalho tem sentido e função enquanto compreensão/extensão de uma mercadoria que possui

suas especificidades e por isso requer tal desenvolvimento; não o contrário, que seria o

trabalho possuir, em si mesmo, a diferenciação em força de trabalho, por exemplo, em uma

relação social independente do sentido de mercadoria; força de trabalho é um conceito que

interdita o conceito de trabalho real e efetivo utilizado anteriormente por Marx na sua

discussão sobre a alienação/estranhamento.

Marx, mediante este aprofundamento da caracterização do trabalho na apropriação capitalista

de seu conteúdo, aponta que a troca entre a mercadoria força de trabalho e o salário se dá

como troca entre valores, isto é, não é o trabalhador que entra na relação com o capital

enquanto sua integralidade, mas algo que lhe é objetivado no processo de trabalho

determinado pelo poder do capitalista. Assim, se o trabalhador não pertence à classe

capitalista, sua força de trabalho pertence.

Em termos gerais, a denúncia de Marx nos Cadernos de Paris (notas de leitura de 1844) e nos

Manuscritos Econômico-filosóficos acerca da alienação e estranhamento não desapareceram

da argumentação; ao contrário, ganham em uma precisão acerca de seu processo concreto, de



sua efetivação no processo de trabalho. A base para a compreensão de tempo de trabalho não-

pago pelo capitalista no assalariamento emerge dessa diferenciação: o salário não é a

remuneração do conjunto do trabalho, mas a remuneração por uma fração paga da existência

do trabalhador em função do processo de trabalho comandado pelo capital. Os traços mais

amplos e indeterminados – em termo quantitativos – do trabalho saem da relação capital-

trabalho na medida em que se coloca precisamente a relação entre força de trabalho e capital.

No Discurso pronunciado na festa de aniversário do Peoples’ Paper, em 1856, Marx segue

utilizando o termo força para compreender o trabalho, para compreender a contradição entre

o avanço das forças industriais e o esgotamento dos trabalhadores na medida em que a vida

humana se reduz a uma força material bruta3.

No primeiro esboço de O Capital, que não foi publicado por Marx em vida, e, na primeira e

recente edição brasileira, recebeu o nome de Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-

1858: esboços da crítica da economia política (MARX, [1857-8] 2011), o uso do termo força

de trabalho é indistinto do termo capacidade de trabalho.

No Capítulo do Capital, em que Marx desenvolve a transformação do dinheiro em capital,

parte-se do pressuposto de que trabalho e capital existem autonomamente entre si, e que são

estranhos um ao outro e vice-versa. Assim, o valor de uso do trabalho para o capital “não

existe realmente, mas só potencialmente, como capacidade” (MARX, [1857-8] 2011, p. 207)

que se efetiva quando posto em movimento pelo capital.

No que entendemos como uma desubjetivação do trabalhador, Marx aponta que o trabalho é

o não-capital efetivo, se rendendo a relação de troca simples entre capital e trabalho. A

discussão aqui não está mais no campo da moral, de como que antropologicamente ocorre

uma injustiça, mas sim de como uma relação econômica se estabelece e, sobretudo, como a

explicação naturalizada da economia política tem que ser desenvolvida criticamente.

Noutra seção, fundamental tanto no desenvolvimento do pensamento de Marx quanto na

nossa interpretação, chamada processo de trabalho e processo de valorização, estão postos os

elementos fundamentais da compreensão do trabalho como uma determinada forma histórica

de atividade – no Livro I d’O Capital este é nome do capítulo 5, isto é, o processo de trabalho

3 “Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual as forças materiais, enquanto
reduzem a vida humana ao nível de uma força material bruta. Este antagonismo entre a indústria moderna e a
ciência, de um lado, e a miséria e a decadência de outro; este antagonismo entre as forças produtivas e as
relações sociais da nossa época é um fato palpável, esmagador e incontrovertível.” (MARX, [1856] 1977, p. 299;
nosso grifo).



desde já é compreendido na determinidade contraditória com o processo de valorização. Já

não se fala de trabalho em geral, como uma abstração de tempo e espaço em que o trabalho se

realiza. Aqui, justificando nossa posição, se se falasse de professores trabalhando, não seria de

professores em termos genéricos, mas de professores em uma determinada relação de trabalho

no tempo e no espaço. Seguindo a terminologia marxiana, consideramos a pertinência de que

não seria o trabalho docente, mas a capacidade de trabalho docente que se realiza e se

efetiva.

Marx aponta que quando o capital se torna processo de produção, o trabalho aparece como

seu conteúdo, isto é, na determinidade particular em que o trabalho é produtivo; é uma força

produtiva não só da reprodução do capital, mas do seu aumento (MARX, [1857-8] 2011, p.

237). Marx mantém uma parte dos termos de sua análise, por exemplo, ao indicar que, ao

contrário de sua força criativa estar a serviço dos trabalhadores, o trabalho se objetiva em um

determinado quantum de trabalho em que cede sua força criativa ao poder estranho do capital,

não somente em um deslocamento ou transposição daquele neste, mas como uma verdadeira

transubstanciação do trabalho em capital (MARX, [1857-8] 2011, p. 240). Como o sentido do

capital é sua autovalorização, sua conservação e multiplicação do valor como pressuposto, o

trabalho passa a ser função deste processo, e não de suas possibilidades fora da relação com o

capital.

Veremos que tal contradição entre trabalho necessário e mais-trabalho não é somente uma

questão de perspectiva, por mais que a argumentação marxiana seja capaz de desenvolver um

estilo de pensamento em que a contradição é explorada de vários lados, de vários ângulos, o

que ao nosso ver permite que a crítica não se dê apenas no plano econômico do processo de

produção do capital, mas alcance também as representações que a economia política faz no

plano do conhecimento e utiliza para legitimar o processo de produção do capital.

Mas, se os Grundrisse de 1857-8 são o laboratório teórico e categorial (Rosdolsky) de O

Capital publicado em 1867, nessa década Marx ainda fará estudos sistematizados dos quais

temos dois excertos em português. De acordo com o tradutor de um desses materiais

preparatórios,

Dentro da divisão tradicional desse material, o Manuscrito de 1861-1863 é chamado
de o ‘segundo esboço’ de O Capital, sendo os Grundrisse o primeiro. O ‘terceiro
esboço’ é constituído pelos manuscritos redigidos entre 1863 e 1865, contendo a
primeira versão integral dos livros segundo e terceiro de O Capital, além de outra
versão do livro primeiro, da qual restam apenas fragmentos, como o ‘Capítulo sexto:
Resultado do processo de produção imediato’. O ‘quarto esboço’ abrange todos os



escritos posteriores a 1868, que também serviram de base para as edições feitas por
Engels. (DEUS, 2010, p. 10-11)

O Manuscrito de 1861-3 compreende, entre outros, um primeiro caderno (O processo de

produção do capital) em que o Processo de trabalho e o Processo de valorização são

desdobrados dos Grundrisse e recebem um capítulo de síntese chamado Unidade do processo

de trabalho e do processo de valorização (Processo de Produção Capitalista), que será nosso

objeto de discussão. Cabe registrar que neste manuscrito Marx já desenvolve a distinção entre

mais-valor absoluto e mais-valor relativo, inclusive discriminando a cooperação, divisão do

trabalho e maquinaria.

Marx parte de uma capacidade de trabalho que está dissociada de suas condições objetivas de

efetivação. O possuidor da capacidade de trabalho não é possuidor das condições objetivas de

sua realização. A condição de ser possuidor de capacidade de trabalho, neste caso, tem como

pressuposto a pobreza absoluta com relação às condições ou suportes para tal efetivação

(MARX, [1861-3] 2010, p. 50). Do lado do trabalhador, a questão que se coloca não é se

quem compra sua força de trabalho é uma fábrica capitalista ou uma empresa pública.

O conceito de trabalho real é a “apropriação da natureza para a satisfação de necessidades ou

a atividade por meio da qual o metabolismo entre homem e natureza é mediado” (MARX,

[1861-3] 2010, p. 53) e aqui retomamos a ideia de que a própria subjetividade é uma

dimensão da natureza do mundo – natureza esta que se transformou em ser social, em

subjetividade. Assim, o trabalho real pode ser derivado no sentido de que o metabolismo entre

o homem e a natureza pode ser posto como metabolismo entre o homem e o mundo em que o

homem vive, como uma segunda natureza. O metabolismo, por exemplo, na satisfação de

necessidades sociais entre os próprios homens, em que, de um lado, se coloca o homem como

trabalhador, e, do outro, outro homem que carece da atividade de trabalho na satisfação de

suas necessidades. Isso é fundamental para não limitar o trabalho em Marx a uma análise da

relação entre um sujeito-trabalhador e um objeto-materialidade, o que interditaria uma leitura

da relação de trabalho que se estabelece entre um sujeito-trabalhador e um sujeito-

objetividade – típica do trabalho docente, na sua inerente intersubjetividade entre professor e

coletividade mediada pela instituição escolar.

A capacidade de trabalho, na medida em que existe apenas como aptidão na corporeidade do

trabalhador, para se estar disponível na circulação como mercadoria a ser comprada, precisa

de que a própria corporeidade do trabalhador se reproduza. Ainda mais, que a corporeidade do



trabalhador seja capaz de realizar a determinidade específica de seu trabalho real e efetivo: se

é um padeiro, que sua capacidade de trabalho seja capaz de produzir pães. Ou, em um caso

que não entra nos exemplos de Marx e é o nosso objeto, um professor que tem que conseguir

realizar sua capacidade de trabalho na sua finalidade específica, no seu valor de uso como

trabalho útil, naquilo que usualmente chamamos de práticas de ensino.

Assim, o consumo da capacidade de trabalho é a própria atividade de trabalho, mas não o

consumo da integralidade da corporeidade e da subjetividade do trabalhador, posto que este

não se vende para o comprador, mas vende somente a sua capacidade de trabalho. Marx

aponta que o

Trabalho efetivo é a atividade segundo um fim para a produção de um valor de uso,
para apropriação de uma matéria natural de uma maneira correspondente a
necessidades determinadas. É indiferente, aqui, se nesta atividade se usa mais o
músculo ou o nervo, assim como se a matéria natural é mais ou menos idealizada.
(MARX, [1861-3] 2010, p. 68)

Se, tomando o todo pelo aspecto da parte, a atividade de trabalho do professor é o cuspe e giz,

a parte do cuspe é a mais visível enquanto corporeidade docente. As ideias que o cuspe

viabilizou sob forma de fala são inexoravelmente ideias que a subjetividade docente

transformou, mas, em quais condições e com quais intencionalidades, essa é uma questão

posta como radicalidade para a condição docente.

O processo de trabalho é a passagem da capacidade de trabalho da forma de atividade à

forma de um ser, de um produto. Assim, “a atividade enformadora consome o objeto e a si

mesma; ela enforma e se materializa; consome a si mesma em sua forma subjetiva como

atividade e consome o caráter objetivo do objeto, quer dizer, suprime a indiferença deste

último quanto à finalidade do trabalho.” (MARX, [1861-3] 2010, p. 72). No caso do padeiro,

a indiferença entre os materiais e meios de trabalho acerca de sua capacidade se dissolve no

processo de produção do pão; a objetividade existente se transformou mediante a efetivação

da capacidade de trabalho. No caso do professor, a objetividade é uma subjetividade carente

de um processo de ensino, e ao final da efetivação de sua capacidade de trabalho essa

subjetividade em que sua capacidade de trabalho se debruçou não é mais a mesma. Algum

processo de ensino se deu, e agora não cabe discutir se a efetivação deste processo de ensino

se realiza imediatamente em um processo de aprendizagem.

Já na seção Processo de Valorização, Marx aponta que a troca de dinheiro por capacidade de

trabalho tem como finalidade a transformação do dinheiro trocado por capital, que por sua



vez, se realiza como autovalorização, como valor que se valoriza. A determinidade material, a

utilidade do trabalho, é apagada no processo de valorização. Daí uma das aberturas para a

utilização do termo capacidade de trabalho em detrimento do termo trabalho, posto que os

elementos que ampliam a relação qualitativa entre o trabalhador e a objetividade são

restringidos a uma determinidade quantitativa: tempo de trabalho. O trabalho quando cria

valor de troca, segundo Marx, “[...] é o trabalho real reduzido a uma forma social

determinada; e nesta forma o tempo de trabalho é a única medida da grandeza de valor”

(MARX, [1861-3] 2010, p. 92).

Na realização do trabalho necessário, durante o processo de trabalho, “[...] o trabalho passa

continuamente da forma da inquietação e do movimento à forma objetiva” (MARX, [1861-3]

2010, p. 96). Mas, a medida mesma do trabalho escapa por ser uma relação mais ampla e com

mais determinações do que a efetivação da capacidade de trabalho sob o comando do capital.

A novidade radical deste esboço de Marx é a articulação de dois processos que aparecem

como contrários no interior de um processo maior: Unidade do processo de trabalho e do

processo de valorização (processo de produção capitalista). Isto é, já não se trata mais do

processo de trabalho em seus aspectos positivos ou negativos, enfim, contraditórios, mas

entendidos de modo isolado.

Marx, em uma passagem de sua tese de doutoramento em 1841, além de uma elegância

própria da construção poética, diz algo que consideramos que seja pertinente quando estamos,

de algum modo, reconhecendo uma essência histórica no desenvolvimento do pensamento do

próprio Marx: “Mas o tempo é o fogo da essência que consome eternamente o fenômeno e lhe

imprime o caráter de dependência e de inessencialidade.” (MARX, [1841] s/d.).

Marx avança na compreensão histórica de que inicialmente o processo de produção do capital

“[...] é processo de trabalho em geral, como tal, ele mostra os fatores gerais que pertencem a

este processo como tal, sob as diversas formas de produção social” (MARX, [1861-3] 2010,

p. 106) e toma tais expedientes sob seu controle.

Isto é, um processo de trabalho que não se realizava como capitalista é apropriado no interior

do processo de produção do capital e passa a ser capitalista. Na perspectiva, o trabalho

docente que se realiza na escola pública pode até não ser um trabalho que se realiza no

interior da produção capitalista, mas, historicamente, isto não é uma barreira intransponível



para que ali se instalem as relações de produção do capital – ainda mais na medida em que

alguns traços essenciais da capacidade de trabalho podem ser identificados.

Em uma passagem que revela que Marx já discutia este processo que foi exposto n’Capítulo

VI Inédito, qual seja de colonização das relações não capitalistas pelas relações capitalistas,

no interior do processo de trabalho, vemos que

O processo de produção real – o modo de produção determinado – o capital o encontra
previamente e, no início, só o subsume formalmente, sem modificar qualquer coisa em
sua determinidade tecnológica. Somente no curso de seu desenvolvimento o capital
subsume o processo de trabalho a si não apenas formalmente, mas o transforma,
reconfigura o modo de produção e, desse modo, cria para si o modo de produção que
lhe é próprio. Porém, qualquer que seja sempre a sua figura modificada como
processo de trabalho em geral, quer dizer, como processo de trabalho abstraído de sua
determinidade histórica, essa figura sempre contém os momentos gerais do processo
de trabalho em geral. (MARX, [1861-3] 2010, p. 106)

Em 1865, no Salário, Preço e Lucro, Marx parte da pergunta de qual o valor específico do

trabalho? Ao que responde que “O que o operário vende não é diretamente o seu trabalho,

mas a sua força de trabalho, cedendo temporariamente ao capitalista o direito de dispôr dela.”

(MARX, [1865] 1977, p. 358). Os termos da década de 1840, nos Manuscritos Econômicos-

filosóficos reaparecem mediante uma determinação específica e bem mais rica em termos de

compreensão da materialidade da relação social em que o capital é poder estranho sobre o

trabalho.

Assim, o valor da força de trabalho se diferencia do uso da força de trabalho pelo capital,

sendo aqui a gênese do sobre-trabalho que vai se traduzir tanto em mais-valia quanto em

sobre-produto. Na seção sobre o Valor do Trabalho a aparência de igualdade do valor do

preço da força de trabalho é contraposta com a própria força de trabalho, promovendo uma

aparência de que todo o trabalho é pago (MARX, [1865] 1977, p. 364). A crítica de Marx se

dá quanto ao objeto, mas também quanto à apreensão do objeto mediante o campo da

economia política. Os elementos da tensão entre essência e aparência, assim, são

desenvolvidos mediante uma outra angulação filosófico-antropológica. O sobre-trabalho passa

ser considerado não apenas como uma relação genérica de exploração, mas como uma forma

determinada de trabalho necessário não-remunerado.

Este informe de Marx segue com diversos elementos que estarão dispostos no momento

posterior, mas reteremos três elementos que ajudam na discussão específica da força de

trabalho na determinação social de sua magnitude.



Primeiro, que o valor da força de trabalho tem um limite mínimo dado (elemento físico da

vida do trabalhador em sua reprodução) e um limite máximo elástico (mas que tem que

considerar o esgotamento do trabalhador no processo de trabalho), sendo que uma questão

importante se refere ao padrão de vida tradicional de cada formação social específica

(MARX, [1865] 1977, p. 373). O professor que já trabalhou em mais de um turno de trabalho

entende bem como a dobra (extensão remunerada da jornada de trabalho) pode se multiplicar

por dentro deste tempo, a saber, fazendo serviço de vários turnos em um turno só.

Segundo, que a limitação da jornada de trabalho depende da ação política geral da classe

trabalhadora, de um lado, e, de outro, das legislações que são produzidas no âmbito do Estado

(MARX, [1865] 1977, p. 375). A regulamentação da jornada de trabalho é uma luta de classes

que assume a determinação quantitativa de 20, 24, 30 ... horas – para dialogar com as jornadas

de trabalho docente na escola básica.

Terceiro, que a superabundância relativa de trabalho ordinário simplifica/deprecia o trabalho

qualificado; a acumulação progressiva se relaciona com a mudança na composição orgânica

do capital (relação entre os meios da produção e a força de trabalho), sendo que o capital

constante (condições objetivas) cresce mais do que o capital variável (condições subjetivas)

(MARX, [1865] 1977, p. 376). Em uma mesma unidade de trabalho, com as mesmas

materialidades, é possível que trabalhos mais ordinários se realizem com trabalhos menos

ordinários – casos de coexistência dos trabalhadores mais precarizados, como oficineiros e

horistas, com os que trazem a dimensão negativa e desqualificadora do trabalho docente, com

os Amigos da Escola e outras aberrações do gênero.

Em 1867, Marx lança a primeira edição de O Capital, e, em todo este percurso, ao nosso ver,

se condensa como uma radicalidade da denúncia social da desigualdade associada a uma

compreensão também radical dos processos sociomateriais que asseguram a reprodução das

relações de desigualdade. Não temos condição de desenvolver o conjunto de questões que

seriam necessárias para uma compreensão mesmo que superficial deste texto, sendo assim,

nos limitaremos a indicar algumas passagens em que a tensão entre trabalho e força de

trabalho emerge de forma desenvolvida. Por exemplo, deixaremos a primeira parte, acerca da

mercadoria, como uma das ausências. Cabe somente o comentário de que a mobilidade da

força de trabalho no interior das relações de trabalho somente se torna possível quando a

mobilidade das mercadorias no interior do mercado assume a plenitude em um dado momento

histórico. A mobilidade da força de trabalho docente pode ser pensada em diversas escalas: de



um turno que se faz em uma mesma escola (professores chamados de eventuais, excedentes

etc., que se caracterizam pela substituição do absenteísmo) até o fluxo inter-redes de ensino

(por exemplo, de manhã no município, de tarde, na particular, e, de noite, no estado).

A segunda seção, referente à transformação do dinheiro em capital, foi desenvolvida em

diversas passagens dos Grundrisse e do Salário, Preço e Lucro, entre outros textos. É

composta de um capítulo, de mesmo nome da seção, com uma estrutura de três itens:

primeiro, retoma a fórmula geral do capital apresentando o movimento histórico do capital na

circulação, bem como a circulação simples de mercadorias; segundo, quanto às contradições

da fórmula geral, realiza uma crítica ao raciocínio econômico limitado ao

mercantil/circulação; e, ao final, apresenta um item chamado a compra e a venda da força de

trabalho. Neste item,

Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o complexo das
capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de
um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de
qualquer tipo. (MARX, [1867] 2013, p. 242)

Duas condições são imprescindíveis para que tal mercadoria seja utilizada na transformação

do dinheiro em capital de modo contínuo, como uma reprodução da relação: primeiro, que a

venda se realize por um período determinado de tempo, e, segundo, que o vendedor da força

de trabalho não tenha outras mercadorias disponíveis para a venda além da própria força de

trabalho. Assim, é necessário que exista um vendedor de força de trabalho, um trabalhador,

que seja livre e esteja disponível no mercado “[...] carecendo de todas as coisas necessárias à

realização de sua força de trabalho.” (MARX, [1867] 2013. p. 244). A relação que se

estabelece entre quem trabalha e quem paga por este trabalho, em sua aparência, pode ser de

igualdade, mas, em essência, é de subordinação (aqui pode se usar subalternidade também)

daquele diante deste. Há que se pensar nos extremos à que o trabalho se submete diante deste

poder de comando sobre sua objetivação. No que é capaz de colocar para fora de si, mediado

pelo seu cuspe, no caso dos trabalhadores da palavra, e que passa a conformar a imagem que

produz sobre si mesmo quando suas palavras ecoam em sua consciência.

Quanto ao valor desta mercadoria, Marx aponta que, como o de todas as outras mercadorias,

ele “[...] é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção – e também,

consequentemente, para a reprodução – deste artigo específico.” (MARX, [1867] 2013, p.

245).  Ainda, tanto quanto os custos de formação (inicial e continuada, diga-se de passagem)



necessária para que a força de trabalho possua habilidades específicas de acordo com a

determinidade do processo de trabalho,

a sua força de trabalho só se atualiza por meio de sua exteriorização, só se aciona por
meio do trabalho. Por meio de seu acionamento, o trabalho, gasta-se determinada
quantidade de músculos, nervos, cérebro etc.. humanos que tem de ser reposta. Esse
gasto aumentado implica uma renda aumentada. Se o proprietário da força de trabalho
trabalhou hoje, ele tem de poder repetir o mesmo processo amanhã, sob as mesmas
condições no que diz respeito a sua saúde e força. (MARX, [1867] 2013, p. 245-6)

Marx aponta também que a alienação (venda) da força de trabalho e sua exteriorização

(consumo) são momentos distintos. Mas, por outro lado, a simultaneidade existe na medida

em o consumo da força de trabalho, isto é, o processo de trabalho, é a produção de mercadoria

e de mais-valor (MARX, [1867] 2013, p. 250).

Na terceira seção, referente à produção do mais valor absoluto, o capítulo quinto, chamado

Processo de Trabalho e Processo de Valorização, retoma a estrutura do Manuscrito de 1861-

1863 ao lidar com o entendimento de que o processo capitalista de produção é a unidade

contraditória e desigual dos dois processos citados.

Entretanto, o processo de trabalho pode ser decomposto em momentos simples que são “a

atividade orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto

e, em terceiro, seus meios” (MARX, [1867] 2013, p. 256). O objeto de trabalho é o que será

separado de sua conexão imediata com a natureza que é preexistente, mas também àqueles

que já sofreram uma modificação mediada pelo trabalho. Os meios do trabalho são uma coisa

ou complexo de coisas que se interpõe entre a atividade e o objeto, mas também as condições

que não entram diretamente no processo de trabalho.

A segunda seção de tal capítulo, como desdobramento da primeira (processo de trabalho), é o

Processo de Valorização. Como nos Grundrisse e no Manuscrito de 1861-3, para o capital,

“[...] seu processo de produção tem de ser a unidade de processo de trabalho e o processo de

formação de valor.” (MARX, [1867] 2013, p. 263). O processo de trabalho que se realiza sob

a rubrica do processo de valorização é completamente diverso do processo de trabalho

anteriormente tratado neste capítulo, pois

lá, tratava-se da atividade orientada à transformação do algodão em fio. Quanto mais o
trabalho é orientado a este fim, tanto melhor é o fio, pressupondo-se inalteradas todas
as demais circunstâncias. O trabalho do fiandeiro é especificamente distinto dos outros
trabalhos produtivos, e a diferença se revela subjetivamente e objetivamente na
finalidade particular do ato de fiar, em seu modo particular de operação, na natureza
particular de seus meios de produção, no valor de uso particular de seu produto.



Algodão e fuso servem como meio de subsistência do trabalho de fiação, mas com
eles não se podem produzir canhões. Na medida em que o trabalho do fiandeiro cria
valor, isto é, é fonte de valor, ele não difere em nada do trabalho do produtor de
canhões (...) Não se trata mais, aqui, da qualidade, do caráter e do conteúdo
específicos do trabalho, mas apenas de sua quantidade. (MARX, [1867] 2013, p. 265-
6)

Em uma distinção conceitual importante, Marx aponta que o trabalho útil é qualitativamente

distinto dos outros, pois produz o valor de uso na sua especificidade, na sua determinidade

qualitativa, ao passo que, ao contrário, o trabalho objetivado é quantitativamente distinto dos

outros, pois produz o valor de troca na sua especificidade, que é exatamente ser uma

determinidade quantitativa (MARX, [1867] 2013. p. 272). Aqui, na segunda determinação

categorial de um mesmo processo de trabalho, é possível pensar em um padrão médio de

eficiência que é resultado de uma avaliação quantitativa e sistêmica – com o perdão do

trocadilho indicando as provas do trabalho docente.

Assim, para se pensar o processo de produção, é necessário tê-lo em conta

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 mercadorias
(MARX, [1867] 2013, p. 274)

O conceito de capital constante, como o valor que se reproduz, e do capital variável, como

valor que se reproduz e se amplia, é fundamental para uma recolocação dos termos entre

processo de trabalho e processo de valorização. Estabelece-se uma perspectiva: no processo

de trabalho, as condições objetivas são postas como meios de produção e as condições

subjetivas como força de trabalho; no processo de produção, as condições objetivas são

postas como capital constante e as condições subjetivas são postas como capital variável.

(MARX, [1867] 2013. p. 242).



O mesmo giz, mediante a relação social especificamente contraditória, é meio de trabalho e

capital constante. O mesmo cuspe é força de trabalho e capital variável. A mesma coisa,

inclusive se é o caso de um sujeito tornado coisa, é o seu contrário e sua identidade.

A subordinação do trabalho ao capital, inicialmente, subordina o trabalho mediante as

condições técnicas em que historicamente o mesmo se encontrava, não alterando

imediatamente o modo de produção – em outro texto chamado de subsunção formal. Mas, do

lado do processo de trabalho, o trabalho emprega os meios, ao passo que no processo de

valorização, quem emprega o trabalho são os meios, sendo o trabalho aqui representado como

um fermento (MARX, [1867] 2013, p. 382).

Desenvolvendo ainda mais a ideia de força de trabalho, Marx a diferencia em termos de força

produtiva do trabalho, e

Por elevação da força produtiva do trabalho entendemos precisamente uma alteração
no processo de trabalho por meio da qual o tempo de trabalho socialmente necessário
para a produção de uma mercadoria é reduzido, de modo que uma quantidade menor
de trabalho é dotada de força para produzir uma quantidade maior de valor de uso
(MARX, [1867] 2013, p. 385)

Nesse sentido, Marx aponta como o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho é um

processo que o modo de produção é revolucionado, e assim se abrem possibilidades para que

se estabeleça um trabalho excepcionalmente produtivo (MARX, [1867] 2013. p. 389-390). A

nosso ver, esta se constitui em mais uma possibilidade de apropriação categorial, sobretudo,

pelos processos de intensificação das atividades que compõem o processo de trabalho docente

– no interior do lugar de trabalho, o chão da escola por excelência, mas também nos seus

tempos livres.

Se estas discussões da obra tornada referência de Marx são importantes, diversas outras obras

também o são sem hierarquias. No entanto, estes são os limites em que nos movemos.

O que chamamos de desenvolvimento categorial não tem o sentido de produzir um arrazoado

de termos ou conceitos para serem utilizados como uma aplicação ou um enquadramento

sobre o trabalho docente. O que nos importa aqui é reconhecer possibilidades de ampliar a

compreensão de uma crítica da economia política do trabalho docente a partir de um

movimento do pensamento que se apropria de uma realidade que também é movimento.

Assim, é possível que melhor será dizer da força de trabalho docente do que do trabalho



docente. Melhor do ponto de vista analítico, pior do ponto de vista da realidade do que é ser

um professor em que a determinidade de sua objetivação se realiza como força de trabalho

docente.
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