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Introdução 

Os abalos sofridos pela reflexão pedagógica de tradição marxista no Brasil, a partir 

do final dos anos 1980, inspiram freqüentes questionamentos sobre o sentido de uma 

pedagogia comprometida com o socialismo. Decretou-se o “ fim” da ideologia e das classes 

sociais, difundiram-se concepções como a da sociedade da informação e das redes de 

memória que, como defende Lyotard (2004), seriam “mais eficazes”  do que o professor na 

tarefa de ensinar. 

O protagonismo da discussão nos termos do pós-modernismo celebratório, 

expressão ideológica do atual momento histórico de expansão capitalista, hipertrofia a 

autonomia dos indivíduos  e faz desaparecer o sujeito histórico- social. Direciona a análise 

da realidade para a superfície dos fenômenos sociais, incapaz de explicar a forma bárbara 

pela qual se configura contemporaneamente a exploração do homem pelo 

homem.1Essencialmente, não há mais sujeitos-coletivos, cuja formação possa nos 

mobilizar, nem um todo a ser combatido e transformado e, por isso mesmo, descartam-se 

valores universalistas, bases necessárias às ações solidárias e coletivas fundamentadas em 

uma identidade social comum, isto é, uma classe (Wood, 1999).2 

Nossa pesquisa  recupera outros referenciais e tem  por finalidade  analisar nexos  e 

tensões existentes entre as determinações estruturais e conjunturais e  a vivência social dos 

trabalhadores docentes da escola pública brasileira. Defendemos que, no contexto do 

Capitalismo Tardio (Jameson, 1996), mercantilizou-se de forma aguda a vida social, a 

educação e o trabalho do professor, fragilizando- o e fragmentando-o. Neste estudo, de 

caráter preliminar, buscamos discutir novas e velhas modalidades de expropriação do 

trabalhador docente. 

 

 

                                                        
1 Como diz Sergio Lessa, inspirado em Lukács, a totalidade é uma dimensão interditada à burguesia. 
Qualquer concepção de mundo que, tal  qual a burguesa, justifique a exploração do homem pelo homem está 
impedida de desvendar o enigma do mundo em que vivemos. 
2 Na verdade, defende Ciro Flamarion Cardoso (2005), o como, por que, por quais caminhos se deu o abandono das perspectivas 

voltadas para a análise não-compartimentada do social, são temas que nem mesmo  mobilizam atualmente a maior parte dos intelectuais. 



Trabalho humano e  valor-trabalho: velhas e novas modalidades de expropriação 
do trabalhador docente no Capitalismo Tardio 

 
Nas últimas décadas, período em que são mais visíveis no Brasil os efeitos 

destrutivos do regime de acumulação flexível (Harvey,2000), vem sendo possível observar 

o crescimento de uma literatura imbuída do propósito de explicar a gênese e os contornos 

das atuais formas de (des) sociabilização. Existem, também, “novidades”  consumidas sem 

maior  reflexão, responsáveis por uma lucrativa revitalização no mercado editorial, 

propondo soluções às grandes perplexidades contemporâneas. Neste amplo e ambíguo 

conjunto de produções poderíamos incluir teses como a da “reconciliação do capital com o 

trabalho” , defendida pelo trio Antonio Negri, Michael Hardt e Maurizio Lazzarato e da “a 

ruptura do capitalismo industrial na direção de um capitalismo cognitivo, capaz de afetar a 

maneira pela qual o capital é dotado de valor” , proposta  por Antonella Cordani, com os 

aplausos  de Giuseppe Cocco, no Brasil.  

Marx (1975), no século XIX, e outros pensadores do campo marxista, no século 

XX, já haviam esclarecido por que o trabalho humano é parcela indispensável à reprodução 

e à auto-valorização do capital, lógica que permanece inalterada nos nossos dias, não 

obstante a sua violenta e progressiva precarização ou que se promova o desemprego em 

massa. No tocante ao debate sobre o conhecimento no atual momento do capitalismo, 

consideramos equivocadas as análises que postulam a conversão do conhecimento (ciência 

e tecnologia) em principal força- produtiva, em substituição ao valor-trabalho, já que o 

próprio conhecimento é prisioneiro da base material  das relações entre capital e trabalho.  

Na forma como se configurou historicamente o  modo de produção capitalista, as 

relações sociais de produção têm a marca de uma cisão fundamental, isto é, a divisão entre 

os  que são proprietários dos instrumentos e dos meios de produção e aqueles que, não 

sendo proprietários, dispõem apenas da sua força de trabalho, transformada em mercadoria 

a ser “consumida”  pelo capitalista. Nessas condições, na sociedade burguesa o trabalho 

humano torna-se trabalho estranhado, elemento de degradação e desumanização.  

A expropriação da subjetividade do trabalho é alvo de especial interesse quando se 

discute o trabalho docente e as especificidades das interações humanas envolvidas, 

apagadas pela lógica capitalista: “a expropriação da subjetividade tem a ver, sobretudo, 

com o fato de a consciência efetiva (conhecimento, escolha, afetividade) da dinâmica do 

processo ser cuidadosamente separada do conjunto de trabalhadores que realiza tal 

processo (FONTES, 2005, p.12). 



Marx, certamente, não poderia prever todas as grandes transformações ocorridas no 

capitalismo do século XX,  embora tenha deixado boas indicações nessa direção. A maior 

parte do trabalho improdutivo ainda não tinha nem mesmo assumido a configuração formal 

de subordinação ao capital, em que pese o fato de já existirem naquele momento, na 

Inglaterra, muitas “ fábricas de ensino”   que “traficavam com o conhecimento”  como ele 

dizia. Hoje, no contexto do avanço da privatização da educação, o desafio parece ser o de 

analisar a natureza do trabalho de ensinar na escola pública, assim como as implicações 

desse processo para as classes trabalhadoras que a ela tem direito. 

Defendemos que o “cerco”  aos professores pelo mercado se ampliou de forma 

intensa, seja pelo assédio do setor bancário aos professores das redes públicas, à procura de 

novos tomadores de empréstimo (empregados estáveis e, portanto, possivelmente 

adimplentes), seja pela busca de “parceiros”  em “negócios rentáveis” , como a venda 

comissionada de livros e outras mercadorias que o texto a seguir, disponível no website da 

empresa Submarino apresenta. Trata-se de convite ao professor para “auto-alienar suas 

possibilidades mais próprias, vendendo sua força de trabalho sob condições que lhe são 

impostas, ou em outro plano, sacrificar-se ao consumo de prestígio imposto pela lei do 

mercado”(TERTULIAN,1996). 

 

                                      Quadro 1:Professores parceiros 

 
 

“ A segurança e a variedade do Submarino trabalhando pelo seu negócio”  
  

“O Programa Professor Afiliado foi desenvolvido pelo Submarino.  

Com ele você só tem vantagens: ele facilita a comunicação entre você e seus alunos, é uma 

fonte de renda adicional e não custa nada. Veja como é simples: você indica os livros e 

disponibiliza textos que serão utilizados como material didático do seu curso. Eles 

compram diretamente no site, recebem os produtos em casa e você ainda incrementa sua 

renda através de comissões.  Com o Programa “Professor Afiliado” você cria seu próprio site. É 

fácil e grátis. [...]Eles deverão acessar sua página através do endereço 

http://professor.submarino.com.br e digitar a sua identificação no campo disponível. Depois disso, 

seus alunos vão te ver como um professor muito mais moderno. Divulgando sua lista de livros 

através do Programa Professor Afiliado, ela fica acessível aos seus alunos 24 horas por dia, 7 dias 

por semana. Assim você facilita a sua vida e a deles, agregando ainda mais credibilidade ao seu 

curso. Seus alunos poderão comprar com segurança e comodidade, sem sair de casa, na 



maior loja da Internet brasileira. Você ainda recebe uma comissão sobre o valor da 

venda de qualquer produto do Submarino que tenha sido feita através da sua página, 

mesmo que este produto não tenha sido indicado na sua lista. O percentual da remuneração 

é calculado de acordo com a categoria de produto: Livros Nacionais:8% Livros 

Importados: 4% CDs e DVDs/Vídeos: 4% Brinquedos e Games: 4%Produtos de Beleza e 

Saúde: 4% Câmeras e Filmadoras: 2% Produtos de Telecomunicação: 2%> Produtos de 

Informática: 2% Produtos Eletrônicos: 2% Produtos de Utilidades Domésticas: 2% 

Eletrodomésticos: 2% Ferramentas: 2%  Jóias e Relógios: 2% 

Disponível em[ http://afiliados.submarino.com.br/affiliates/professor_default.asp] grifos nossos. 
 
 

Se os trabalhos desfrutados como serviços, embora possam ser explorados de 

maneira capitalista, não se transformam em produtos independentes de quem os produziu, 

como se fossem mercadorias autônomas, tal percepção, entretanto, não nos impede de 

reconhecer a crescente imbricação do trabalho improdutivo à racionalidade do trabalho 

produtivo; a contribuição mediata do trabalho improdutivo às condições gerais de 

produção de mais-valia (Frigotto, 2001) e o fato de a “produtividade” ter sido tomada 

como medida de qualquer tipo de trabalho, inclusive o do professor, alvo de um intenso 

processo de desnivelamento profissional e econômico, “objetificados”  e “brutalizados 

culturalmente” , como bem assinalou Florestan Fernandes (1986). 

A análise até aqui empreendida nos motiva a destacar a funcionalidade da escola 

pública desqualificada e precária aos interesses do capital,  como fez Gaudêncio Frigotto 

(2001), nos anos 1980, imprimindo uma forma ampliada de compreender a escola e suas 

contradições no modo de produção capitalista. Incentiva, também, a refletir sobre a escola 

e o trabalho docente como possibilidades concretas de mediação dos interesses da maioria 

discriminada, como fizeram o próprio Frigotto e também Saviani (2000), exatamente 

porque a prática pedagógica é prática contraditória, alvo de disputa pelo saber que se 

divulga ou produz e da articulação deste saber com os interesses de classes.  
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