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RESUMO 
Este trabalho propõe apresentar o conceito de Estado, tendo como referências algumas formulações de 
Marx, Engels e Lênin e o diálogo estabelecido com essas formulações por Gramisc e uma reflexão acerca 
do trabalho docente na sociedade capitalista. O ponto de partida são as análises de Engels, em sua obra 
“A Origem  da  Família,  da  Propriedade  Privada  e  do  Estado”  (ENGELS,  1984),  para  descrever  como  foi 
constituído o Estado, e reafirmar seu caráter de classes. Em Marx e Lênin, busca‐se apresentar algumas 
características que o Estado apresenta ou deveria apresentar, tanto para sua formação, como para a sua 
manutenção. A partir do embasamento marxista clássico, pretende‐se apresentar o conceito de Estado 
ampliado, segundo as formulações de Gramisc contidas em duas de suas obras: “Maquiavel, a política e o 
Estado moderno” e “Cadernos do Cárcere”. Ao perceber as mudanças sofridas pela sociedade capitalista, 
principalmente a partir da década de 1920, Gramisc não negou as formulações de Marx sobre o Estado, 
pois para o marxista italiano o Estado é formado por classes com interesses antagônicos. No entanto, ele 
compreende que o Estado, mesmo sendo o aparelho da classe dominante,  incorpora algumas demandas 
das classes oprimidas para manutenção do poder e garantia da hegemonia. Gramsci amplia o conceito de 
Estado,  ao  formular que nele  “entram  elementos que  também  são  comuns  à noção de  sociedade  civil 
(neste sentido, poder‐se‐ia dizer que Estado = sociedade política + sociedade civil) hegemonia revestida de 
coerção”. GRAMSCI  (1968, p.148). Ou  seja, para manutenção do poder da  classe dominante, além dos 
elementos  coercitivos  na  esfera  publica,  já mencionados  por Marx,  coloca‐se  também    a  atuação  da 
sociedade  civil  com  seus  aparelhos  privados  de  hegemonia.  Aponta‐se  como  este  conceito  de  Estado 
ampliado  contribui  para  a  discussão  sobre  o  papel  da  escola  na  sociedade  capitalista.  Entendendo  as 
escolas como aparelhos privados de hegemonia, que apesar de aparentarem não ter caráter de classe são 
instrumentos funcionais de interesse do capital, uma vez que estão a serviço da construção de consensos 
para  obtenção  da  hegemonia  da  classe  dominante. A  escola  e  a  educação  numa  sociedade  capitalista 
constituem  uma  das  condições  gerais  de  produção  e  reprodução  da  força  de  trabalho.  Para  concluir, 
propõe‐se a  reflexão  sobre o  trabalho do professor na  sociedade capitalista. Parte‐se do entendimento 
que  o  trabalho  docente,  na  atualidade  está  deteriorado,  com  a  perda  de  prestigio  social,  precárias 
condições de trabalho, perdas salariais, levam ao fenômeno da proletarização docente. Nessa condição de 
proletário,  o  professor  dentro  do  sistema  capitalista,  vende  sua  força  de  trabalho,  tornando  um 
trabalhador assalariado, submetido também à  lógica do capital. No entanto, dialeticamente, o professor 
mesmo nessa condição também pode, assim como os demais trabalhadores, desempenhar um papel de 
resistência ao capital. 
 
Palavras chave: Estado, Estado Ampliado, Trabalho docente 



O ESTADO CAPITALISTA E O TRABALHO DOCENTE 

OLIVEIRA, Aryanne Martins1  

MELO, Savana Diniz Gomes2 

Resumo 

 

Este trabalho propõe apresentar o conceito de Estado, tendo como referências algumas 
formulações de Marx, Engels e Lênin e o diálogo estabelecido com essas formulações por 
Gramisc e uma reflexão acerca do trabalho docente na sociedade capitalista. O ponto de 
partida são as análises de Engels, em sua obra “A Origem da Família, da Propriedade Privada 
e do Estado” (ENGELS, 1984), para descrever como foi constituído o Estado, e reafirmar seu 
caráter de classes. Em Marx e Lênin, busca-se apresentar algumas características que o Estado 
apresenta ou deveria apresentar, tanto para sua formação, como para a sua manutenção. A 
partir do embasamento marxista clássico, pretende-se apresentar o conceito de Estado 
ampliado, segundo as formulações de Gramisc contidas em duas de suas obras: “Maquiavel, a 
política e o Estado moderno” e “Cadernos do Cárcere”. Ao perceber as mudanças sofridas 
pela sociedade capitalista, principalmente a partir da década de 1920, Gramisc não negou as 
formulações de Marx sobre o Estado, pois para o marxista italiano o Estado é formado por 
classes com interesses antagônicos. No entanto, ele compreende que o Estado, mesmo sendo o 
aparelho da classe dominante, incorpora algumas demandas das classes oprimidas para 
manutenção do poder e garantia da hegemonia. Gramsci amplia o conceito de Estado, ao 
formular que nele “entram elementos que também são comuns à noção de sociedade civil 
(neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política + sociedade civil) hegemonia 
revestida de coerção”. GRAMSCI (1968, p.148). Ou seja, para manutenção do poder da classe 
dominante, além dos elementos coercitivos na esfera publica, já mencionados por Marx, 
coloca-se também  a atuação da sociedade civil com seus aparelhos privados de hegemonia. 
Aponta-se como este conceito de Estado ampliado contribui para a discussão sobre o papel da 
escola na sociedade capitalista. Entendendo as escolas como aparelhos privados de 
hegemonia, que apesar de aparentarem não ter caráter de classe são instrumentos funcionais 
de interesse do capital, uma vez que estão a serviço da construção de consensos para obtenção 
da hegemonia da classe dominante. A escola e a educação numa sociedade capitalista 
constituem uma das condições gerais de produção e reprodução da força de trabalho. Para 
concluir, propõe-se a reflexão sobre o trabalho do professor na sociedade capitalista. Parte-se 
do entendimento que o trabalho docente, na atualidade está deteriorado, com a perda de 
prestigio social, precárias condições de trabalho, perdas salariais, levam ao fenômeno da 
proletarização docente. Nessa condição de proletário, o professor dentro do sistema 
capitalista, vende sua força de trabalho, tornando um trabalhador assalariado, submetido 
também à lógica do capital. No entanto, dialeticamente, o professor mesmo nessa condição 
também pode, assim como os demais trabalhadores, desempenhar um papel de resistência ao 
capital. 
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O Estado, aporte em Marx, Engels e Lênin 

A sociedade nem sempre foi organizada da forma e com um Estado como conhecemos hoje. 

Segundo Engels (1984) o Estado surge a partir do desenvolvimento da sociedade. Na obra “A 

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado” Engels (1984) descreve como eram 

as sociedades que não conheciam o Estado, num estágio denominado por Marx de comunismo 

primitivo. Uma das principais características desse período é que os indivíduos não conviviam 

de forma coletiva e não havia propriedade privada. 

Em uma determinada etapa do comunismo primitivo os indivíduos passaram a organizar-se e 

conviver em tribos compostas por clãs, e a partir da vida coletiva, os indivíduos conseguiram 

desenvolver o que podemos chamar de forças produtivas. Nesse período se desenvolveu a 

agricultura, a prática de criação de animais, o domínio da natureza (através da utilização dos 

metais) e a tecelagem (o que permitiu a confecção de roupas de lãs). Todas estas questões são 

fundamentais para o salto de desenvolvimento da sociedade naquela época. 

Esse desenvolvimento das forças produtivas foi determinante para que ocorresse a divisão do 

trabalho, o que levou a divisão da sociedade em classes. O comunismo primitivo deu lugar 

então a uma nova sociedade, a sociedade dividida em classes. Dessa forma pode-se afirmar 

que o Estado surge com a divisão da sociedade em classes e a existência da propriedade 

privada, e é determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas.  

Lênin (1961), ao resumir o que Engels formulou, esclarece que o surgimento do Estado  

 

“É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel 
contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não 
pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com 
interesses econômicos contrários, não se entre devorassem e não devorassem 
a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se 
colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar o 
conflito nos limites da "ordem". Essa força, que sai da sociedade, ficando, 
porém, por cima dela e dela se afastando cada vez mais, é o Estado.” 
(LENIN, 1961, p.12) 

 



Segundo Engels (1984), foram os interesses mais mesquinhos e torpes que inauguraram a 

sociedade civilizada e que essa nova sociedade ao longo de sua existência, “(...) não tem sido 

senão o desenvolvimento de uma pequena minoria ás expensas de uma grande maioria 

explorada e oprimida; e continua a sê-lo, hoje mais do que nunca. (ENGELS, 1984, p.109). 

Desde o Estado antigo, passando pelo período feudal até o capitalismo (e os dias atuais) a 

sociedade dividi-se em classe, e classes com interesses antagônicos. Sobre a luta de classes, 

Engels afirma no prefácio à edição de O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte (Marx, 1968), que 

foi 

Marx quem primeiro descobriu a grande lei da marcha da historia, a lei 
segundo a qual todas as lutas históricas, quer se processem  no domínio 
político, religioso, filosófico ou qualquer outro caminho, são na realidade 
apenas a expressão mais ou menos clara de luta entre as classes sociais, e 
que a existência, e portanto, também os conflitos entre essas classes são, por 
seu turno, condicionados pelo grau de desenvolvimento de sua situação 
econômica, pelo seu modo de produção e pelo seu modo de troca, este 
determinado pelo seu precedente. (Marx, 1968, p.12) 

 

Portanto, sendo a luta de classes determinada pelo grau de desenvolvimento das forças 

produtivas, pelo desenvolvimento da situação econômica, ela manifesta-se de diferentes 

formas ao longo da história. 

É importante destacar que o próprio conflito dessas classes, revela que o Estado é sempre o 

Estado da classe mais poderosa. O que determina qual é a classe dominante é o fator 

econômico, economicamente dominante, torna-se politicamente dominante. E a luta de classes 

se dá justamente para a garantia da propriedade privada, dos privilégios de uma classe sobre 

outra. 

Dessa forma “O Estado só existe por causa da propriedade privada (...) é a forma em que os 

indivíduos de uma classe dominante fazem valer os seus interesses comuns e se condensa toda 

a sociedade civil de uma época (...)” (MARX e ENGELS, 1989, p. 70). No entanto, algumas 

análises idealistas sobre o Estado negam esse caráter de classe, perpetuando a ideia de que o 

Estado é neutro, e está a serviço de todos. Sobre isso Engels (1995) esclarece: 

O Estado, na visão Marxista, surgiu em conseqüência da apropriação privada 
de riqueza e da luta de classes, ou seja, a partir do antagonismo das classes 
sociais ele se estabelece com um elemento essencial que a ideologia 
burguesa teima em ocultar: o caráter de classe do Estado. “O Estado não é, 
de forma alguma, uma força imposta, do exterior da sociedade. Não é, 
tampouco “a realidade da idéia moral”, “a imagem e realidade da razão” 



como pretende Hegel. É um produto da sociedade numa certa fase de seu 
desenvolvimento” (ENGELS , 1995, p. 78). 

 

Para Marx o Estado é um órgão de dominação/ submissão de uma classe por outra; é a criação 

de uma ‘ordem’ que legalize e consolide essa dominação/submissão, amortecendo o 

enfrentamento das classes.  

Características do Estado na visão marxista 

O Estado moderno segundo Lênin (1961) apresenta algumas características. A primeira 

refere-se a divisão dos indivíduos conforme o território.  Essa divisão apesar de aparentar ser 

"natural", está relacionada a luta com antiga organização patriarcal por clãs ou famílias, e 

remete a uma questão de subalternidade, ou seja, os indivíduos que permaneciam em 

determinado território somente conseguiam através de disputa, obrigando o clã derrotado a 

buscar outros territórios.  A segunda característica é a militarização, ou força pública que 

“compreende não só homens armados, como também elementos materiais, prisões e 

instituições coercivas de toda espécie, que a sociedade patriarcal (clã) não conheceu” 

(LENIN, p.15, 1961). Essa militarização é necessária para garantir o poder governamental, 

juntamente com a política. A terceira característica é a necessidade de impostos e uma dívida 

pública para manter um poder público separado da sociedade e situado acima dela. Essa 

característica apresentada por Lênin relaciona o Estado diretamente à questão econômica e 

aos bancos, e é fundamental para compreender o papel do Estado no desenvolvimento do 

capitalismo em sua fase imperialista.  

Marx (2005), ao analisar a questão judaica faz algumas constatações sobre as características 

do Estado na sociedade burguesa ou Estado moderno. Ele diz que o Estado na sociedade 

burguesa institui-se como representante dos interesses comuns, supostamente para acabar com 

as distinções sociais baseadas pelo nascimento, posição social, atividade laboral exercida, que 

caracterizavam a sociedade feudal. No entanto,  inaugurado pela sociedade burguesa, “bem 

longe de acabar com essas diferenças de fato, o Estado (Moderno) só existe sobre essas 

premissas, só se sente como ‘Estado político’ e só faz valer a sua ‘generalidade’ em oposição 

a tais elementos” (MARX, 2005, p. 21).  

O Estado moderno permite que a propriedade privada, a formação, a atividade laboral atuem à 

maneira delas, isto é, como propriedade privada, e garantindo a propriedade privada assegura 

a reprodução da divisão da sociedade em classes. Levando-se em consideração que o Estado 



sempre está a serviço de uma classe, a classe dominante, Marx e Engels (1998) afirmam que 

“o executivo do Estado moderno não é mais do que um comitê para administrar os negócios 

coletivos de toda a classe burguesa” (MARX; ENGELS, 1998, p. 7).   

 

O conceito de Estado em Gramisc  

Antes de apresentar o conceito de Estado para Gramisc, é importante situar, mesmo que 

resumidamente esse pensador marxista. Italiano e membro fundador do partido comunista da 

Itália, Antonio Gramisc nasceu em 1891, e foi um militante e teórico. Esteve preso por quase 

dez anos no período de regime fascista de Mussolini, período em que escreveu duas obras 

importantes, como “Cartas do cárcere” e “Cadernos do cárcere”.  

Durante este tempo na prisão, agravaram-se os seus problemas de saúde. Faleceu aos 46 anos, 

dois anos após sua libertação. Como um homem de seu tempo, e sob o contexto em que viveu, 

Gramisc contribui para a compreensão das mudanças relativas ao Estado na sociedade 

moderna. 

Ao perceber as mudanças sofridas pela sociedade capitalista, principalmente a partir da 

década de 1920, Gramisc não nega as formulações de Marx sobre o Estado. Para Gramisc  as 

classes com interesses antagônicos formam o Estado. No entanto, ele compreende que o 

Estado mesmo sendo o aparelho da classe dominante, incorpora algumas demandas das 

classes oprimidas para a manutenção do poder e garantia da hegemonia. Gramsci (1968) 

ampliou o conceito de Estado, ao formular que nele “entram elementos que também são 

comuns à noção de sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade 

política + sociedade civil, ou seja, hegemonia revestida de coerção)”. GRAMSCI (1968, 

p.148). Para ele, essas duas esferas que compõe o Estado se vinculam de forma orgânica e 

dialética. 

Ao ampliar o conceito de Estado, ele considera que para manutenção do poder da classe 

dominante, além dos elementos coercitivos na esfera publica, outro fator é importante, a 

atuação da sociedade civil com seus aparelhos privados de hegemonia. Devido a essa 

formulação, tem-se o entendimento que Gramsci contrapõe o conceito de Estado (restrito) de 

Marx, Engels e Lênin. Esse conceito restrito se refere apenas à esfera pública, onde o Estado 

atua por meio da repressão utilizando o monopólio da força e o poder político para manter o 

domínio da classe exploradora.  No entanto, destaca-se que Gramisc não concebe o Estado 



como neutro, mas, assim como os marxistas clássicos, um instrumento de dominação. “O 

Estado é concebido como organismo próprio de um grupo, destinado a criar as condições 

favoráveis à expansão máxima desse grupo.” (Gramisc, 1968, p.50). 

 Dois aspectos estão presentes na concepção de Estado em Gramisc: a coerção e o consenso.  

Ambos estão diretamente relacionados às esferas denominadas por ele de sociedade política e 

sociedade civil.  

A sociedade política seria composta pelo conjunto de mecanismos através dos quais a classe 

dominante detém o monopólio legal da repressão, da violência, da coerção. Exemplos desses 

mecanismos são as instituições militares, jurídicas e políticas. Já sociedade civil é composta 

por organismos ou instituições relativamente independentes, onde a classe dominante garante 

seus interesses através do consenso. Entre os exemplos de organizações que fazem parte da 

sociedade civil encontra-se o sistema escolar, as igrejas, os partidos e sindicatos, as 

organizações profissionais e a mídia em geral. Gramsci chama essas instituições de aparelhos 

privados de hegemonia.  

Um problema importante que se destaca nessa nova forma de garantia do poder da classe 

dominante, através da sociedade civil, é que esta se apresenta como neutra, sem distinção de 

classe. No entanto, algumas instituições já fazem parte da estrutura do Estado, por exemplo, 

as escolas. Por fazer parte do Estado, estas instituições também têm a função de reproduzir 

tanto a ideologia quanto manter o caráter de classe do Estado, mas cumprem essa função de 

forma sutil, não utilizando da violência como dito anteriormente, estabelecendo o consenso.  

Dessa forma Gramisc compreende que o “Estado é todo o complexo de atividades práticas e 

teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém seu domínio, mas consegue 

obter o consenso ativo dos governados”.  (GRAMSCI, 2000, p.331). O estabelecimento do 

consenso faz com que a classe dominante perpetue e introjete seus valores e interesses para a 

classe dominada, sendo esta última a responsável não só por reproduzir, mas fortalecer a 

ideologia da classe que a oprime. A sociedade civil cumpre, portanto, o papel de estruturação 

ideológica do Estado. 

A partir dessas formulações, é possível analisar melhor o papel da escola e conseqüentemente 

do trabalho docente na sociedade capitalista. A educação escolar tem se expandido às classes 

trabalhadoras, fruto de uma conquista histórica pelo direito social que antes lhes era negado. 

No entanto, o ambiente escolar, como apontou Gramisc, por congregar uma parcela da 



sociedade e desempenhar um papel socializador, mediador da sociedade capitalista e torna-se 

espaço fecundo para a manutenção do consenso necessário a manutenção da hegemonia da 

classe dominante.  

Parece contraditório, pois esse acesso não configura ou significa condição de ascensão ou 

melhora de vida dessas classes populares. Essa discussão é fundamental uma vez que as 

implicações desse acesso a educação apropriada pelo capital pode se configurar como uma 

das formas de alienação e dominação da classe trabalhadora. 

 

A escola e a educação na sociedade capitalista 

Compreender que a escola e a educação inserem-se no campo da sociedade civil, como 

descrito anteriormente, é o ponto de partida para a discussão que se pretende apresentar nesse 

tópico. Sendo elas - a escola e a educação - aparelhos privados de hegemonia, aparentam não 

ter caráter de classe, no entanto, são instrumentos de muito interesse do capital, pois estão a 

serviço da construção de consensos para obtenção da hegemonia da classe dominante.  

Se a função social da escola, para os intelectuais democráticos, era transmitir o conhecimento 

produzido pela humanidade, no capitalismo ela “torna-se uma instituição para a produção de 

trabalhadores, com determinado tipo de formação e treinamento”. (SANTOS, 1989, p.27). 

Desse modo, a escola nos marcos do capitalismo, cumpre um papel importante e funcional 

para a manutenção do próprio sistema capitalista. A educação e a escola mantida pelo Estado, 

mesmo que não explicitem, estão a serviço da classe dominante, a quem não interessa formar 

indivíduos capazes de desestabilizar ou questionar a ordem vigente. No entanto é importante 

destacar que de forma dialética, essa mesma escola se constitui como um espaço potencial de 

resistência, de contra reproduzir a lógica da sociedade capitalista. 

Com a expansão da educação escolar para a classe trabalhadora, tornava-se necessário que o 

capital interviesse nesse processo, e constituísse a escola e a educação como uma das 

condições gerais de produção e reprodução da força de trabalho3. Dessa forma a educação 

direcionada aos trabalhadores e aos filhos da classe trabalhadora tem como caráter principal 

formar novos trabalhadores, submetidos à lógica do capital. Para a garantia dessa formação, 

                                                            
3 João Bernardo (2009) inclui as creches e estabelecimentos de ensino destinados á formação de trabalhadores 

como condições gerais de produção e reprodução da força de trabalho.  



os espaços escolares sofreram interferências na sua forma de organização e na sua própria 

lógica. Segundo Santos (2004) “Os parâmetros sugeridos nas esferas de produção estendem-

se agora, aos sistemas escolares. A racionalidade do capital, presente nas escolas e em seus 

instrumentos cria uma hierarquia entre os conteúdos e habilidades que o aluno deve 

desenvolver,  

As escolas passam, então, a adotar os mesmo instrumentos de trabalho e os mesmos métodos 

organizacionais utilizados nos meios produtivos. Independe do tipo de escola, da esfera 

pública ou privada, essa lógica de organização das escolas é o que garante que as elas formem 

trabalhadores para atender ao mercado de trabalho, servindo aos interesses do capital.  

As atuais interferências do capital no campo educacional 

As interferências no campo educacional e nas escolas ganham intensidade em contextos de 

crise do capital, sempre no sentido de ajustá-las aos seus interesses estruturais e conjunturais. 

Desse modo, a cada crise do capital corresponde uma reforma educacional, que visa atender 

aos seus requerimentos. 

A crise do capital a partir da década de 1980, engendrou um novo ciclo de reformas quem 

teve como marco a “Conferencia Mundial sobre Educação para Todos”, realizada em Jomtien 

em 1990 na Tailândia. Esta conferência foi financiada pelas agências UNESCO, UNICEF, 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Banco Mundial. Foi um marco e 

exemplifica as diretivas dos organismos internacionais para a educação nos países 

subdesenvolvidos. Em termos gerais esse evento inaugurou um novo paradigma educacional: 

a educação para equidade social. Frigotto e Ciavatta (2003) destacam, ainda, as orientações da 

CEPAL, em 1990 e 1992, que enfatizavam a urgência da implementação de mudanças 

educacionais para adequar o modelo às demandadas de reestruturação produtiva, vinculando 

educação, conhecimento e desenvolvimento nos países da América Latina e do Caribe. Nesse 

sentido, é conferido à educação um papel fundamental para o desenvolvimento econômico.   

Nesse contexto, a lógica capitalista já presente ao campo da educação e das escolas, sofre 

novas transformações, constituindo-as, elas mesmas em espaços de produção direta de valor. 

A educação passa a se constituir em mercadoria.  E o modelo de avaliações externas em larga 

escala, será um dos eixos prioritários na conformação do mercado educacional. Tais 

avaliações servem de instrumento de homogeneização e de verificação dos 

objetivos/exigências que são demandadas na formação do trabalhador e atuam também como 



mecanismo de controle dos resultados, ranqueamento das escolas, em certa medida como 

elemento segregador, uma vez que permite a comparação dos resultados sem uma análise 

social dos mesmos. Estas avaliações à medida que controlam o resultados da aprendizagem 

dos estudantes, limitam e controlam o trabalho dos professores aos parâmetros exigidos. 

Importante destacar que o trabalho do professor nesse contexto sofre um processo de 

precarização. Ou seja, novas atribuições e exigências de maior formação dos professores 

foram colocadas na ordem do dia, porém tais exigências não foram acompanhadas de medidas 

necessárias para a adequação do trabalho do professor, tais como remuneração que permitisse 

ao docente dedicar-se de forma exclusiva à tarefa de lecionar, horário para planejamento 

incluso na carga horária e redução da jornada de trabalho, políticas de formação continuada, 

número de alunos por professor que não comprometesse o desempenho das atividades, 

remuneração que valorize o trabalho dos professores e plano de carreira que possibilitasse 

uma progressão equilibrada e justa ao longo da atuação profissional, entre outras.  

A própria estrutura organizacional das escolas e os currículos também estão em constante 

processo de adequação aos interesses do capital.  

Um exemplo recente foi imposição de uma reforma do ensino médio4, sob o argumento de 

necessidade de criação de percurso formativo mais enxuto e voltado ao mercado de trabalho. 

Mais uma vez reforçando a lógica das hierarquias em relações as disciplinas, determinadas 

pela organização e distribuição de conteúdos, organização de horários, propõe-se uma 

formação ainda mais fragmentada. Segundo o texto da MP nº 746 de 22 de setembro de 2016 

não há obrigatoriedade na oferta do ensino de artes e educação física para o ensino médio. 

Apenas o ensino de língua portuguesa e matemática serão obrigatórios nos três anos que 

compõe essa etapa de ensino. As demais disciplinas serão flexibilizadas de acordo com o 

novo currículo a ser adotado pelas escolas, orientados pela Base Nacional Comum Curricular, 

que ainda não foi definida. 

A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular – BNCC - foi feita por uma comissão 

designada pelo Ministério da Educação e divulgada em setembro de 2015 pelo governo 

                                                            
4  A reforma do ensino médio foi imposta através da Medida Provisória Nº 746,  de 22 de setembro de 2016, 

pelo  governo  federal,  atualmente  sob  a  gestão  de Michel  Temer  do  Partido  do Movimento  Democrático 

Brasileiro (PMDB), sem que antes houvesse um dialogo com os professores, alunos e a sociedade civil em geral. 

Essa reforma  já vinha sendo gestada desde 2014 ainda no governo Dilma, do Partido dos Trabalhadores (PT), 

também  sem participação dos setores mencionados.  



federal. Esse documento contendo a descrição dos componentes curriculares a serem 

trabalhados na educação básica foi disponibilizado à consulta pública através de um portal 

online, e recebeu mais de 12 milhões de acessos.  Todavia, esse sistema de consulta 

pública online foi alvo de críticas pelos professores e especialistas educacionais, uma vez que 

a ferramenta de consulta não permitia críticas aos critérios gerais que orientaram a construção 

da proposta bem como seus fundamentos, só era possível realizar sugestões pontuais e 

fragmentárias sobre pontos específicos. Esse processo, por um lado elevou artificialmente o 

número de contribuições e por outro tornou o processo ineficiente, pois só era possível 

“contribuir” acatando os pressupostos da “proposta” imposta.  

No entanto, a partir desse primeiro movimento, de consulta pública, foi apresentada a segunda 

versão da BNCC em maio de 2016. A partir dessa nova versão os debates reiniciaram, dessa 

vez através de seminários realizados nos estados e no Distrito Federal. Nesse mesmo período 

vivenciamos a mudança na gerência do governo federal e agravaram-se às discussões em 

torno da BNCC. Se antes já apresentavam problemas tanto em relação a sua construção 

democrática, quanto ao seu conteúdo, no novo governo tomou proporções alarmantes. Sob 

viés conservador, a nova equipe que está a frente do MEC já sinalizou o interesse em intervir 

no processo de elaboração final do documento, que ainda será submetido ao Conselho 

Nacional de Educação - CNE. 

O processo de intervenção nas diretrizes que a BNCC vinha tomando mobilizou os aliados de 

orientação conservadora, base do atual governo, a fim de garantir que o texto final garanta 

alguns pontos retrógrados como a extinção da discussão sobre ideologia de gênero, e afirmar 

os pressupostos da Escola Sem Partido5.  Na tentativa de garantir esses objetivos, foi 

solicitado que a proposta final da BNCC seja votada no Congresso Nacional e não elaborada 

apenas no Conselho Nacional de Educação como previa o Plano Nacional de Educação. A 

discussão e definição da BNCC é fundamental no processo da reforma imposta ao ensino 

médio.  

                                                            
5   O movimento  denominado  “Escola  Sem  Partido”,  propõe  acabar  com  a  suposta  “doutrinação  política  e 

ideológica”  nas  escolas.  Este  movimento  surgiu  em  2004,  mas  ganhou  visibilidade  em  2015  quando  foi 

apresentado a câmara dos deputados o Projeto de Lei nº 867/2015, que  inclui entre as diretrizes e bases da 

educação  nacional  o  "Programa  Escola  sem  Partido.  Dentre  os  vários  problemas  apresentados  por  esse 

movimento,  destaca‐se  dois:  a  reivindicação  do  movimento  pela  retirada  da  discussão  sobre  gênero  e 

sexualidade nas escolas e a proposição de monitoramento e punição aos professores que por ventura possam 

expressar opiniões políticas ou que vão contra a perspectiva do movimento em sala de aula.  



Tal reforma merece ser debatida com maior profundidade em outros estudos, pois o ensino 

médio que sofre com problemas históricos como altos índices de evasão escolar, adquire 

importância ante os interesses imediatos do capital. No entanto não é possível nesse momento 

realizar essa discussão de forma aprofundada.  

O trabalho do professor na sociedade capitalista 

Compreender o papel da escola na sociedade capitalista é importante como também é 

importante conhecer o papel do professor.  Assim como a escola foi sendo transformada e se 

adequando às necessidades do capital, o trabalho docente também o foi. Entende-se que o 

professor é um trabalhador inserido no processo de produção de capital, e ocupa lugar na 

estrutura de classe, 

Segundo a perspectiva marxista, as classes fundamentais podem ser definidas essencialmente 

como às que detém os meios de produção e aquelas proprietárias exclusivamente da 

mercadoria força-de-trabalho. No plano intermediário verifica-se o que Marx chamou de 

pequena burguesia ou classe média, que congrega desde aqueles profissionais empregados 

diretos do capital ou do Estado em postos de direção e supervisão até aqueles que trabalham 

como profissionais liberais. 

Entende-se que os professores, principalmente do ensino básico, devido às condições de 

trabalho, que ao longo do tempo foi sendo deteriorada, com a perda de prestígio social, 

precárias condições de emprego e de trabalho, e perdas salariais, sofreram um processo de 

proletarização. Esse processo aproximou esses profissionais da classe proletária, pois a partir 

da questão econômica, outros aspectos (político, cultural, ideológico) foram se 

reconfigurando.  

Ao abordar a proletarização do trabalho docente, Bittar, M.; Junior, A.F (2010) dizem que “a 

condição material de vida decorrente desse trabalho o situa como proletário.”.   

Dessa forma, para a discussão que se apresenta toma-se professores do ensino básico na 

categoria pertencente ao proletariado, como explica-se a seguir.   

O fenômeno da proletarização docente no Brasil, segundo Bittar, M.; Junior, A.F (2006), teve 

seu inicio no período da ditadura militar (1964 a 1985), decorrente do fenômeno da expansão 

da escola publica, onde houve o empobrecimento da categoria.  



No caso brasileiro, entretanto, a proletarização do professorado não 
significou apenas o empobrecimento econômico, mas também a 
depauperação do próprio capital cultural que a antiga categoria possuía, ou 
seja, a velha formação social composta de profissionais liberais – como 
advogados, médicos, engenheiros, padres etc. – constituía um cabedal 
cultural amealhado em cursos universitários de sólida tradição acadêmica. 
(BITTAR, M.; JUNIOR, A.F, p. 1162, 2006)  
 

Na condição de proletário, o professor que é trabalhador assalariado  vende sua força de 

trabalho para uma instituição educacional, privada ou do estado. Portanto, eles além de não 

serem proprietários dos meios de produção, eles não definem seu tempo e processo de 

trabalho. Estes são definidos externamente seja pela instituição escolar ou pelo sistema em 

que esta esteja inserida. Essas são algumas das características que situam o professor na 

condição de proletário. Embora o docente detenha o conhecimento, ele necessita da 

instituição escolar para mediar o exercício da docência. 

Além disso, a forma de organização da sociedade capitalista atribuiu outras particularidades 

ao trabalho docente que reforçaram a tese de que esse tipo de trabalhador mais se aproxima da 

classe proletária do que das classes médias. O modo de produção em cada etapa do 

capitalismo deixou marcas também no processo de organização do trabalho docente, como se 

aponta a seguir. 

A perda do controle dos processos de trabalho é característico do sistema capitalista, 

principalmente nos modos de produção fordista e taylorista, que com o objetivo de agilizar e 

ampliar a produção fragmenta os estágios da produção distanciando o trabalhador do objeto 

por ele produzido. Na esfera educacional, o processo pedagógico também foi fragmentado nas 

escolas. O professor não determina o que ensinar, e muitas vezes o formato também é pré-

determinado por outrem.  É retirado dos docentes o controle do processo de trabalho como um 

todo, tendo apenas o controle parcial. Com esse processo de fragmentação do processo 

pedagógico o professor perde autonomia sobre seu trabalho, como verificado por Oliveira 

(2004) quando ela discute processo de flexibilização e precarização do trabalho docente. A 

perda da autonomia e controle sobre o processo de trabalho, para a autora é fator fundamental, 

pois eles levam ao processo de desprofissionalização6. 

                                                            
6 Nesse trabalho Oliveira(2004) discute a questão da profissionalização como saída defensiva dos trabalhadores 

a  ameaça  de  proletarização,  embasada  principalmente  nas  formulações  de  Enguita  (1991)  que  coloca  a 

proletarização como antagônica à de profissionalização. 

 



A flexibilização, presente no trabalho docente principalmente a partir da década de 1990 é 

também característica particular do modelo de produção toyotista ou de acumulação flexível.  

Essa flexibilização se estende desde as formas de contratação dos professores, um dos fatores 

que pauperizam a categoria docente, até a exigência de uma polivalência7 docente. Muitas 

vezes, as formas de contratação são flexibilizadas, existindo, por exemplo, em uma rede de 

ensino três tipos diferentes de contratação de professores (efetivos, contratados via CLT e 

contratos precarizados). Essas formas distintas não asseguram direitos trabalhistas, 

fragmentam a categoria, e precarizam o trabalho docente, reforçando a tese aqui apresentada 

da aproximação da classe docente ao proletariado, além de incidirem sobre a qualidade da 

educação oferecida, entre outras consequências.  

É importante ressaltar que não existe consenso em relação a questão da proletarização dos 

professores, pois alguns autores como Tumolo P. S; Fontana K. B (2008) defendem que 

apenas os professores que atuam no setor privado estariam mais próximos da condição de 

proletários, pois o que determina para eles é a relação social de produção na qual o professor 

esteja inserido. No entanto, optou-se por essa caracterização que coloca o docente na condição 

de proletário independente da esfera em que atue, uma vez que se faz relação direta do seu 

trabalho no processo de produção e reprodução de capital, na formação de novos 

trabalhadores.  

Para além disso, como mencionado anteriormente, a reforma anunciada para o ensino médio, 

por exemplo, interfere diretamente na organização escolar e no trabalho docente, dando sinais 

de que corroborará para ampliar o processo de precarização e conseqüentemente a 

proletarização docente. Tal reforma propõe a implementação de Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral, o que demandaria no mínimo maiores investimentos no setor educacional. 

No entanto, esse investimento necessário não está garantido, pois o mesmo governo 

apresentou medidas duras de ajustes fiscais que restringem investimentos em setores sociais 

como a educação por 20 anos8. Dessa forma, o questionamento que advêm de tal aparente 

contradição é se a consecução de tal proposta para o ensino médio se daria a custas da 

                                                            
7 O termo polivalência é usado com frequência no contexto do mundo do trabalho, muito utilizado pelo 

discurso neoliberal no período pós‐crise do capitalismo. Designa a capacidade de o trabalhador poder atuar em 

diversas áreas, podendo caracterizar ainda um profissional pautado pela flexibilização funcional. No caso do 

trabalhador docente esse conceito remete a capacidade de saber e transitar por diversas áreas do 

conhecimento, 

8  Como está previsto na Proposta de Emenda Constitucional nº 241/2016 



intensificação na jornada de trabalho dos professores ou da privatização das escolas? Ou de 

ambas? 

Aponta-se, portanto, que os docentes, sob condições cada vez mais precarizadas de trabalho, 

vem se aproximando da classe revolucionária, o proletariado. E desse modo, passa a ter, em 

tese,  o papel de compor a luta pela derrubada do sistema capitalista. Porém, antes as 

circunstancias permitam tal tarefa, os professores podem cumprir dialeticamente dentro do 

próprio sistema, o papel de resistência ao capital, não permitindo que sejam utilizados 

passivamente como instrumento para a alienação e reprodução do capital dentro das escolas. 

  

Breves considerações finais 

Ao resgatar o conceito de Estado em Marx e Engels, demonstrando o caráter de classe que 

este assume desde sua origem pretendeu-se reafirmar essa característica, que cada vez mais a 

modernidade nega e insiste que está ultrapassada. O conceito de classe social não é estático, 

sofreu alterações com o desenvolvimento do próprio capitalismo, que expandiu sua 

dominação e acentuou as desigualdades mundialmente. 

Para ampliar a discussão, buscou-se em Gramisc o aporte para discutir o papel da escola 

enquanto instituição pertencente a sociedade civil, e que nos marcos do capitalismo 

desempenha um papel fundamental para a manutenção do próprio sistema capitalista, 

ponderando no entanto, que ela pode exercer dialeticamente o papel de resistência a esse 

sistema.  

Apresenta-se um breve resumo das interferências do capital no campo educacional, 

destacando para os acontecimentos mais recentes, como a reforma em curso do ensino médio 

e a discussão sobre a definição da Base Nacional Comum Curricular, entendendo essas 

medidas como formas de adequação às demandas do capital. 

Por fim, propôs-se retomar o debate em relação a proletarização dos professores, 

principalmente com o desenvolvimento do capitalismo, para caracterizar essa categoria 

enquanto classe que também é explorada, oprimida e subjugada pelo capitalismo. Nessa 

condição, os professores teriam, portanto, a tarefa de compor o processo de luta pela 

derrubada do capital. 
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