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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Na sociedade capitalista, qualquer produto que satisfaça às necessidades humanas, que possua
valor, valor de uso e valor de troca pode ser transformado em mercadoria. Isso ocorre porque
o trabalho é subsumido ao capital, devido à existência das duas classes sociais fundamentais:
a burguesia e os trabalhadores. A primeira é possuidora do capital, que é o dinheiro usado
para comprar força de trabalho e os meios de produção. Sendo assim, ela é proprietária dos
meios capazes de produzir a existência humana. A classe trabalhadora, expropriada dos meios
de produção, vende a única coisa que tem para os donos do capital, que é a sua força de
trabalho. Partindo desses elementos, buscou-se refletir sobre a atividade educativa escolar
como processo de trabalho, realizando essa investigação, através de uma revisão de literatura,
cujo referencial teórico é o materialismo histórico dialético. Procurou-se compreender como
os elementos do processo de trabalho, que são objeto de trabalho, instrumentos de produção e
força de trabalho, descritos por Karl Marx, no primeiro volume de “O Capital”, estão
presentes na atividade educativa escolar contemporânea. Os objetos de trabalho, na ação
pedagógica, são o educando, pois é ele que será transformado, e a cultura, que será
incorporada à personalidade do educando. Os instrumentos de produção, que são os
intermediários entre os trabalhadores e o objeto de trabalho, na atividade educativa escolar,



são os materiais escolares em geral, o mobiliário escolar, os recursos audiovisuais e o prédio
escolar. Pelo fato de a atividade escolar englobar o aprender e o ensinar, consideramos que
tanto o educador quanto o educando são trabalhadores, pois ambos despendem energia
humana, que é força de trabalho, para a realização do produto final, que é o ser humano
educado. A função da escola, então, é formar o ser humano-histórico, proporcionando a ele se
apropriar da cultura construída historicamente pela humanidade. Porém, os capitalistas
querem que a escola básica pública brasileira apenas prepare os filhos dos trabalhadores para
o trabalho alienado. Na sociedade capitalista, o acesso a uma boa formação sempre foi restrita
a uns poucos, enquanto à grande maioria sempre foi negada esta condição. Dessa forma, a
escola neutraliza as relações capitalistas, sem instrumentalizar os educandos intelectualmente
com um saber crítico a respeito da sociedade do trabalho alienado, dificultando-lhes a
aquisição dos conhecimentos que propiciem poder superar esta sociedade desigual e injusta.

Palavras-chave: atividade educativa; formação do ser humano-histórico; processo de
trabalho.

O processo de trabalho presente na atividade educativa escolar

Este texto é resultado de uma revisão bibliográfica em que se buscou compreender, à

luz do materialismo histórico-dialético, como os elementos do processo de trabalho, descritos

por Karl Marx, no primeiro volume do seu livro “O Capital”, podem estar presentes na

atividade educativa escolar contemporânea.

A ideia de escrever esse resumo expandido surgiu durante o curso de uma disciplina

cujo objetivo principal era estudar coletivamente o livro mencionado. Diante dos estudos da

obra e das discussões possibilitadas, deveríamos estabelecer correlações entre o que

estávamos aprendendo e alguns aspectos educacionais.

Por isso, o objetivo desse texto foi tentar apreender como o processo de trabalho está

presente na atividade escolar. Para isso, foi necessário compreender quais são os elementos do

processo de trabalho, dentro das formulações de Marx, e procurar encontrá-las na atividade

desenvolvida na escola.

Para escrever a mencionada obra, Marx pesquisou profundamente, por anos, a estrutura

e a organização da sociedade capitalista. Para ele, neste tipo de sociedade, todos os produtos

tendem a ser transformados em mercadorias. Nas palavras dele: “a riqueza das sociedades em

que domina o modo de produção capitalista aparece como uma “imensa coleção de

mercadorias”, e a mercadoria individual como sua forma elementar” (MARX, 1983: 45).

Ou seja, para compreender a sociedade capitalista, Marx buscou entender a mercadoria.

Para ele, a mercadoria é o cerne do capitalismo. No primeiro livro da obra “O Capital”, que



foi o utilizado como base desse estudo, o mencionado autor estuda o processo de produção

nas sociedades capitalistas.

Deste modo, ele pôde afirmar que qualquer produto que satisfaça às necessidades

humanas e que possua valor, valor de uso e valor de troca pode ser transformado em

mercadoria.

Valor de uso e valor de troca são propriedades das mercadorias. O valor de uso diz

respeito à utilidade que o produto tem, ou melhor, ter valor de uso é ser útil. Esta é uma

característica intrínseca à mercadoria e expressa a relação entre o homem e uma coisa.

O valor de troca é a propriedade que a mercadoria tem de ser trocável por outra. Esta

não é uma característica intrínseca à mercadoria, pois somente se expressa na relação entre as

mercadorias.

O valor de troca de uma mercadoria expressa o seu valor, que é a quantidade média de

tempo de trabalho humano abstrato socialmente necessário para produzir determinado

produto. O trabalho abstrato é a energia despendida na realização do trabalho concreto, que é

o que produz a mercadoria (MARX, 1983).

O fato de tudo poder ser transformado em mercadoria ocorre porque, na sociedade

capitalista, o trabalho é subsumido ao capital. Isto acontece porque, nessa sociedade, existem

duas classes sociais fundamentais, que têm interesses antagônicos: a burguesia e os

trabalhadores.

A primeira é possuidora do capital, que é o dinheiro usado para comprar força de

trabalho e os meios de produção. Sendo assim, ela é proprietária dos meios capazes de

produzir a existência humana. A classe trabalhadora, expropriada dos meios de produção,

vende a única coisa que tem para os donos do capital, que é a sua força de trabalho. E ela faz

isto para se manter viva, para sobreviver.

Para produzir a sua existência, o homem precisa fazer uso dos elementos do processo de

trabalho, que são objetos de trabalho, os instrumentos de produção e a força de trabalho. Os

objetos de trabalho são as matérias brutas e as matérias primas utilizadas na produção. Elas se

transformam durante o processo de trabalho. Os instrumentos de produção são os elementos

que se desgastam no processo de trabalho e não se incorporam materialmente ao produto

final: são as máquinas e as ferramentas. E força de trabalho é a energia humana, física e

mental, despendida no processo de trabalho. Os objetos de trabalho junto com os instrumentos

de produção formam os meios de produção.

O homem, para produzir a sua existência, usa a sua força de trabalho para transformar



os objetos de trabalho com os instrumentos de produção. Entendemos trabalho como toda

atividade humana, mental e/ou física, adequada a um fim (PARO, 2006).

Este conceito se relaciona com a característica histórica do homem porque ele é o único

ser que transcende à Natureza. Compreendemos como naturais tudo o que independe da ação

e da vontade humana. Quando dizemos que o homem transcende à Natureza queremos dizer

que, ao criar objetivos e valores, e cria formas para alcançá-los e concretizá-los. E a forma de

atingir estes objetivos é pelo trabalho.

Nenhum homem produz a sua existência sozinho. Para produzir-se, ele necessita da

distribuição social do trabalho, em que cada homem ou grupo de homens se encarrega de uma

parte da produção da existência humana: uns plantam, outros constroem casas, outros

ensinam, assim por diante. Ou seja, através do trabalho, o homem produz a sua existência,

tem contato com os outros homens e, juntos, modificam a Natureza. Por isto, se diz que o

homem é um ser humano-histórico e social.

Por conta da distribuição social do trabalho, podemos refletir que tudo o que

consumimos é produzido pelo nosso trabalho, pois é através dessa cadeia distributiva que

temos contato com o trabalho ou com o produto do trabalho de diversas pessoas que não

imaginamos conhecer.

Como foi dito, na sociedade capitalista, existem os proprietários dos meios de produção,

que são os capitalistas. Estes exploram a capacidade de produzir dos trabalhadores, pois

somente a mercadoria força de trabalho cria mais valor do que o seu próprio valor. Isto gera

excedentes que não são pagos aos trabalhadores e são apropriados pelos donos do capital,

constituindo a mais-valia, o que no senso comum é mais conhecido como lucro.

Mais-valia é o valor excedente que é produzido durante o tempo de trabalho. Esse valor,

como foi dito acima, não é pago ao trabalhador e é apropriado pelo capitalista. É importante

dizer também que o processo de produção da mais-valia se dá de duas formas: pela ampliação

da jornada de trabalho e pela redução do valor da força de trabalho. Delas resultam a mais-

valia absoluta e a mais-valia relativa, respectivamente (MARX, 1983).

Na sociedade em que vivemos, a maioria das atividades humanas buscam o lucro.

Porém, a atividade educativa escolar tem objetivo diferente e antagônico à geração de mais-

valia e, consequentemente, distinto da geração de lucro. O objetivo da atividade educativa

escolar é a constituição do sujeito, é a formação do ser humano-histórico (PARO, 2001).

Existem duas formas de convivência entre os seres humanos: uma é pela dominação e a

outra é pela cooperação. A construção do humano-histórico se dá em relação de verticalidade



(dominação) entre homem e natureza, pois ele é sujeito e a ela é objeto da ação do homem. A

relação homem-homem é uma relação de horizontalidade (cooperação), pois é uma relação de

convivência entre sujeitos. Este é o conceito de política. E, quando estes sujeitos convivem

entre si, se afirmam como sujeitos e conseguem se convencer através do diálogo e da

persuasão, temos a democracia.

Quando um homem se relaciona com outro por dominação, ele está colocando o seu

semelhante e a si próprio numa condição de objeto, negando no outro e em si mesmo a sua

condição de sujeito. Por isto, Paro (2001: 17) afirma que “qualquer tipo de dominação é

desumana, pois concorre para negar a própria especificidade histórica do homem.”

Na atividade educativa escolar, a relação entre o educador e o educando precisa ser uma

relação entre sujeitos que se reconhecem em tal situação, para que a educação seja a

apropriação da cultura historicamente produzida pela humanidade, tendo sua centralidade na

própria realização histórica do homem (PARO, 2001).

Compreendemos cultura de uma forma ampla, como tudo o que foi produzido pela

humanidade historicamente: conhecimentos, filosofia, valores, saberes, crenças, ciência,

tecnologia, direito, costumes etc. Cultura é tudo o que foi produzido pelo homem

transcendendo à sua condição natural.

Deste modo, através da educação, a humanidade é atualizada em tudo o que foi

historicamente produzido, fazendo com que as novas gerações se apropriem desta produção e

deste acúmulo. Se não fosse assim, a cada nova geração, a humanidade necessitaria se

reinventar, pois a cultura acumulada historicamente não seria apropriada.

Neste processo de educação, o educador é o mediador entre o educando e a infinitude

das criações humanas. E compreender a atividade educativa escolar como sendo a apropriação

da cultura humana historicamente construída amplia enormemente os campos dos conteúdos

escolares, que, nesta concepção, não se restringe a preparar para o vestibular, a fazer com que

o aluno desenvolva habilidades e competências ou a se preparar para se inserir no mercado de

trabalho.

Se a atividade educativa escolar é uma relação entre sujeitos, o educando só irá aprender

se ele participar dela como autor, como ser detentor de vontade. Isto significa dizer que o

educando somente aprenderá se ele quiser (PARO, 2010). É imprescindível que a atividade

educativa seja orientada pela vontade do educando.

Sendo assim, o que se tem a fazer é procurar formas de levar o aluno a querer aprender.

Despertar o interesse do educando e propiciar um estudo prazeroso são ações que o educador



deve ter como guia de sua prática pedagógica.

Para que o educador consiga isto, ele precisa ter uma formação densa sobre o

desenvolvimento do ser humano quanto aos aspectos sociais e biopsíquicos, para

compreender como seus educandos aprendem em cada etapa da vida.

Ao ter esse objetivo como norteador do seu trabalho, o educador precisa de adquirir

uma sólida formação que leve em conta as contribuições científicas da Psicologia, da

Biologia, da Sociologia, da Filosofia, da Antropologia, dentre outros. Desta forma, é possível

fazer com que o ensino seja algo interessante e desejável.

Além disto, precisamos enfatizar que o educador também é sujeito. Assim como o

educando precisa querer aprender, o educador também precisa querer ensinar. Ele precisa

estar comprometido com o trabalho que faz, pois ele está formando a personalidade viva dos

seus educandos enquanto sujeitos históricos.

É primordial que o educador tenha a consciência política de sua função, que é construir

seres democráticos que vão viver numa sociedade democrática. Possibilitar que o educador

crie essa consciência não é tarefa fácil. Requer muito tempo para desenvolver atividades

individuais e coletivas com seus pares para estudo, investigação, formulação, discussão,

aprofundamento em conhecimentos e práticas pedagógicas.

Para construirmos uma sociedade democrática, duas características essenciais da

educação ganham maiores especificações. A primeira é que tomar a formação do homem

histórico como objetivo da educação implica em formá-lo como cidadão, preparando-o para

atuar democraticamente na sociedade. A segunda é que considerar a cultura como conteúdo

da educação, significa incluir nela valores de convivência democrática.

A razão de ser do Estado, numa democracia, é garantir o bem público. Por isto, é função

da escola garantir que os educandos tenham acesso à educação sistematizada, pois ela

participa da divisão social do trabalho, proporcionando aos sujeitos terem contato com os

elementos da cultura humana que são necessários para que eles vivam bem na sociedade da

qual fazem parte.

Na atividade educativa escolar também estão presentes os elementos do processo de

trabalho, que foram apresentados anteriormente. Antes de estabelecer esse contraponto,

comecemos por lembrar qual é o objetivo da atividade escolar. Acreditamos que esta objetive

formar personalidades humano-históricas através do processo de ensino-aprendizagem.

Sendo assim, como esta atividade engloba aprender e ensinar, consideramos que tanto o

educador quanto o educando são trabalhadores, pois ambos despendem energia humana, que é



força de trabalho, para a realização do produto final, que é o ser humano educado, o bom

cidadão formado (PARO, 2015).

Os instrumentos de produção, que são os intermediários entre os trabalhadores e o

objeto de trabalho, na atividade educativa escolar, são os materiais escolares em geral (livro,

caderno, lápis, caneta etc.), o mobiliário escolar, os laboratórios, as salas de aula, os recursos

audiovisuais e até o próprio prédio escolar.

Os objetos de trabalho, na ação pedagógica, são o próprio educando, pois ele será

transformado no processo de trabalho, e a cultura, que é processada e incorporada à

personalidade viva do educando (PARO, 2015).

Feita esta análise, dois pontos precisam ser destacados. O primeiro diz respeito ao fato

de que a atividade educativa tem um objeto de trabalho peculiar, que é sujeito. Por isto, ele

age no seu processo de transformação, podendo apresentar resistências, interações e reações

durante este processo, facilitando-o ou atrapalhando-o.

O outro ponto é que a motivação do educador não se esgota na sua remuneração: como

ele precisa levar o educando a querer aprender, ele se envolve afetiva e politicamente no

processo de trabalho. Ou seja, a ação do educador não é exterior ao seu objeto de trabalho.

Por isto, Paro (2015: 82) enfatiza que, para que a atividade pedagógica seja efetiva, os

professores do ensino fundamental precisam desempenhar uma função que é mais do que

técnica. Os educadores desempenhariam uma função política, na forma democrática,

primando pelo diálogo entre o sujeito educando e ele, o sujeito educador, havendo o respeito

mútuo das suas subjetividades. O diálogo é fundamental, pois, sem ele, não há aprendizado e

não há ensino. Portanto, na atividade pedagógica, “a natureza política (democrática) da

relação é uma necessidade técnica.”

A função da escola, então, é formar o ser humano-histórico, proporcionando a ele, que é

sujeito, se educar autonomamente e se apropriar da cultura construída e acumulada

historicamente pela humanidade, para que ele possa agir com cidadania na sociedade de que

ele é parte.

Porém, o que querem os capitalistas é que a escola básica pública brasileira apenas

prepare os filhos dos trabalhadores para o trabalho alienado, que é aquele cujo produto é

cindido, separado do trabalhador, e este não se reconhece no produto do seu próprio trabalho.

Na sociedade capitalista, a possibilidade de uma boa formação sempre foi restrita a uns

poucos pertencentes à classe dominante, enquanto à grande maioria, pertencente à classe

trabalhadora, esta sempre foi negada.



Desta forma, a escola pública brasileira neutraliza e naturaliza as relações capitalistas,

perpetuando a subsunção do trabalho ao capital, pois não instrumentaliza os seus educandos

intelectualmente com um saber crítico a respeito da sociedade do trabalho alienado,

proporcionando-lhes acesso a conhecimentos que propiciem poder superar esta sociedade

desigual.

Precisamos construir um projeto de sociedade que contemple a superação desta

sociedade capitalista que é da desigualdade e do trabalho alienado. Para isto, precisamos de

uma escola pública comprometida com valores como os de democracia, liberdade, cultura,

homem histórico. É urgente arrebatarmos a escola das mãos do capital para conseguirmos

concretizar uma outra sociedade.

Embora o lucro seja a razão prioritária da existência de um estabelecimento de ensino

privado, há o compromisso com o delineamento do perfil humano a ser formado. Percebemos

que esses estabelecimentos estão comprometidos com uma perspectiva de formação humana

no país, que tem caráter restrito, limitando-se ao atendimento das demandas do mercado de

trabalho em nome da empregabilidade.

A necessidade de diversificação de cursos é uma proposta dos donos dos

estabelecimentos privados de ensino. Para eles, deveria haver uma estrutura para a classe

burguesa e outra para a classe trabalhadora, pois o critério de qualidade do ensino deve ser

orientado para as demandas dos “clientes”, sendo que os da classe burguesa possuiriam

demandas e interesses diferentes quando comparados aos “clientes” da classe trabalhadora.

Isto significa que a diferença no processo de formação humana estaria justificada pela

origem e pela condição social dos “alunos-clientes”, definindo, por consequência direta, a

existência de cursos com cargas horárias altas e baixas e percursos formativos distintos. Para a

elite, uma formação baseada na qualificação, isto é, uma formação alicerçada nos

fundamentos das ciências. Para os trabalhadores, uma formação aligeirada, inspirada no

pragmatismo do desenvolvimento de competências para inserção no mercado de trabalho.

A formulação é suficientemente clara para revelar os limites da concepção de formação

humana proposta da burguesia: ficam evidenciados a instrumentalidade da formação, a defesa

do empreendedorismo e, também, o reforço à perspectiva da empregabilidade e da

polivalência − elementos caros ao pensamento pedagógico burguês contemporâneo. Numa

perspectiva crítica, significa a valorização do neoprodutivismo e do neotecnicismo como

referências estruturantes do princípio educativo do referido projeto (SAVIANI, 2011).

No plano pedagógico escolar e da formação profissional, a adequação reprodutora das



relações sociais do capitalismo dá-se pelo deslocamento da luta por uma educação básica e

unitária (síntese do diverso), pública e universal, para a concepção e prática pedagógica

centrada na noção de competência, oriunda de um neopragmatismo e reificadora do

individualismo. Do mesmo modo, a formação profissional por competências para a

empregabilidade, desloca e tira da memória social o direito à qualificação, vinculado ao

direito ao emprego.

Acreditamos que a proposta da burguesia aponte no sentido da simplificação da

formação humana. Esta proposta se deriva da compreensão de que o Brasil deveria se manter

como aplicador de tecnologias ou, no máximo, inovador de produtos científico-tecnológicos,

assegurando o caráter restritivo da educação.

Isto demonstra que a vinculação do setor privado ao projeto de desenvolvimento do país

se relaciona à manutenção do Brasil numa condição de país subordinado na divisão

internacional do trabalho, pois, se a proposta da burguesia fosse diferente disto, ela pautaria

por uma educação que formasse estudantes com consciência crítica, autônomos e capazes de

desenvolverem tecnologia de ponta no país.

Em síntese, as considerações dos empresários do ensino sobre formação humana em

nível superior devem ser deixadas aos critérios da “mão invisível”, cabendo ao Estado

regulações mínimas que favoreçam à livre e legítima organização da iniciativa privada e a

dinâmica do mercado de ensino.

Os empresários do ensino já conquistaram muitos ganhos na sociedade civil e na

aparelhagem estatal, porém, seus anseios e interesses não acabaram. Além de tudo o que já

conquistaram, eles ainda reivindicam que lhes seja assegurada a participação efetiva nos

processos de definição das políticas para a educação.

Um exemplo disso é que a categoria que atende o ensino superior está reivindicando que

ela mesma desenvolva os programas de capacitação, de aperfeiçoamento e de titulação dos

próprios docentes. A esta ideia se vincula a de flexibilizar os currículos mínimos para que

sejam asseguradas maior diversidade na formação humana e maior autonomia dos

estabelecimentos na definição de seus projetos formativos.

A ideia se vincula à prerrogativa da rede privada em formar os seus próprios docentes.

Isto significa que os empresários do ensino superior identificam um descompasso entre a

formação realizada pelas Universidades Públicas, sobretudo pelos Programas de Pós-

Graduação, e a necessidade restritiva de formação demandada para a empregabilidade.

Assumir a formação de seus docentes possibilitaria, na visão desta fração de classe,



reproduzir a força de trabalho de que ela precisa, que é um perfil de trabalhador mais

adequado à valorização da mercadoria-educação, isto é, mais comprometido ideologicamente

com a educação-mercadoria e com o aumento da sua produtividade.

As ideias de educação-mercadoria e mercadoria-educação estão de acordo com

Rodrigues (2007), em que o autor cria este binômio para explicar a dupla forma de a educação

superior poder se apresentar como mercadoria. Como educação-mercadoria, segundo

Rodrigues (2007), a educação assume a forma de mercadoria quando se realiza como meio de

valorização do capital comercial, isto é, como geradora de lucro através da venda de serviços

educacionais em estabelecimentos de ensino, sobretudo os de cunho privado. Como

mercadoria- educação, segundo Rodrigues (2007), a educação assume a forma de mercadoria

quando é insumo ao processo produtivo, potencializando a mercantilização da força de

trabalho.

Com tudo o que foi exposto, podemos dizer que este trabalho nos mostrou que a classe

trabalhadora tem um grande desafio para os anos que se aproximam. Ela precisa de se

rearticular em suas entidades para conseguir construir um projeto de educação que atenda aos

seus interesses.

É necessário que se volte a defender urgentemente uma educação pública, gratuita,

laica, de qualidade para todos, que desenvolva o ser humano e histórico, que promova uma

formação humana que não vise apenas à certificação para o mercado de trabalho, mas que

garanta o acesso aos mais altos conhecimentos produzidos pela humanidade e à produção de

novos saberes.

Este desejo de superação deste modelo de educação parte do desejo mais amplo que é o

de superação total desta sociedade, calcada na exploração do homem pelo homem. Esta

proposta precisa estar embasada em práticas pedagógicas concretas que rompam com a

profissionalização estreita e com os ditames do trabalho alienado.

Isto é urgente porque garantir uma educação com estes requisitos é dar a direção de que

formação humana queremos para a classe trabalhadora. E a formação humana é fundamental

para que esta classe trace sua estratégia política para se constituir como classe hegemônica.
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