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TRABALHO DOCENTE NA PUC-GO 

RESUMO 

Este artigo tem como propósito realizar breve revisão de textos e categorias 

produzidos por Marx e a partir disto justificar a adoção deste referencial teórico 

em projeto meu relativo ao exame das condições enfrentadas pelos 

trabalhadores docentes da PUC- GO. Neste artigo levanto o problema de 

pesquisa do referido projeto e a forma do tratamento metodológico a ser 

adotado no procedimento de futura investigação a ser desenvolvida. O artigo 

está dividido em três partes principais. Na primeira parte realizo breve 

discussão teórico-metodológico. Nesta parte discorro sobre a cientificidade e 

validade do método de Marx como aporte teórico deixando a segunda parte do 

texto destinada ao problema da categorização do trabalho docente. Argumento 

como o materialismo histórico dialético permite perceber o trabalho, 

especificamente o trabalho docente enquanto uma mercadoria. A terceira e 

última parte deste artigo refere-se à forma de operacionalizar o problema de 

pesquisa, isto é estabelecer a forma adequada de abordar a realidade e 

perceber a partir desta as condições em que se manifesta o trabalho docente 

na instituição ao longo do tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho docente; Mercantilização da educação;  

Marxismo 
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PORQUE MARX? 

1- Este artigo teve como principal finalidade contemplar critérios avaliativos 

da disciplina obrigatória teoria sociológica clássica do programa de 

doutorado em sociologia da Universidade Federal de Goiás a UFG. 

Segundo o programa da disciplina o aluno deve apresentar um artigo 

que articule o pensamento de um dos autores clássicos da sociologia 

com o projeto de pesquisa, justificando sua adoção. 

2- Para isto, este artigo tem como propósito realizar breve revisão de textos 

e categorias produzidos por Marx e a partir disto justificar a adoção 

deste referencial teórico em projeto meu relativo ao exame das 

condições enfrentadas pelos trabalhadores docentes da PUC- GO, rede 

privada de ensino. Neste artigo levanto também o problema de pesquisa 

do referido projeto e a forma do tratamento metodológico a ser adotado 

no procedimento de futura investigação a ser desenvolvida para meu 

doutoramento pelo programa de pós-graduação em sociologia da UFG.  

3- O projeto de pesquisa mencionado tem como propósito específico o de 

realizar uma investigação, à luz da teoria marxista, sobre as 

consequências da implementação de contratos de professores sob o 

regime de trabalho horas-aula na Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás a PUC-GO a partir de 2004. Como consta em acordo coletivo de 

trabalho firmado em 2004 entre a PUC-GO, (antiga Universidade 

Católica de Goiás UCG) e o sindicato dos professores de Goiás o 

SINPRO-GO. A cláusula 11 do referido acordo reza que:  

“A Universidade Católica de Goiás-UCG, respeitadas 

todas as exigências contidas na Clausula 2ª, caput e §§ 1º  

4º e o disposto nesta cláusula, pode contratar professor 

pelo regime de horas-aula, desde que os respectivos 

contratos não estipulem carga horária semanal inferior a 8 

(oito) horas nem superior a 20 (vinte ) horas.”(GOIÁS, 

2004. Pg. 06) 

4-  O objetivo dessa futura investigação é, sobretudo, o de produzir uma 

impressão sobre as condições de exploração, degradação e 

precarização desta força de trabalho, possibilitado não somente, mas, 

sobretudo a partir da implementação da cláusula 11 do acordo coletivo 
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de trabalho 2004. No projeto, suponho que a criação desta cláusula 

funciona como um mecanismo para a criação de uma alternativa para a 

intensificação da produtividade docente. 

5- A definição deste recorte encaixa o projeto na linha de pesquisa 

trabalho, emprego e sindicato. Isso implica que apesar do projeto se 

referir a uma instituição educacional, os esforços aqui presentes 

referem-se a um conjunto de interrogações sobre as condições de 

trabalho impostas pela referida instituição e sobre as consequências 

desta imposição para o trabalhador. 

6- O artigo está dividido em três partes principais. Na primeira parte realizo 

uma breve discussão teórico-metodológico, apesar de muitas questões 

estarem envolvidas nesse caso, discuto algumas que julgo serem 

suficientes para uma primeira abordagem do tema. Dentro desse ponto 

de vista, cabe responder se o referencial marxista e a consequente 

utilização do conceito de luta de classes são capazes de fornecer o 

substrato teórico necessário para enfrentar a questão do trabalho 

docente. Se a resposta for sim, é importante dizer de que maneira é 

possível enquadrar o trabalho docente dentro desse matiz teórico? Essa 

pergunta é relevante na medida em que o processo de trabalho e a 

própria classe dos trabalhadores se apresentam atualmente de maneira 

extremamente fragmentada. Além disso, muitos poderiam acusar o fato 

de o trabalho docente não ser produtivo pelo fato de não criar valores de 

uso. Tudo isso implica em dois problemas principais, o primeiro que 

dado à fragmentação da classe trabalhadora não seria mais possível a 

utilização do materialismo histórico dialético, o manejo do conceito de 

classes e consequentemente a obsolescência do marxismo como um 

todo. Mesmo enfrentando essa questão realizando uma breve 

revisão/defesa do marxismo, ainda resta o problema da categorização 

do trabalho docente. 

7- Para isto, como dito anteriormente, farei na primeira parte uma pequena 

discussão teórica sobre a cientificidade e validade do método de Marx 

como aporte teórico deixando a segunda parte do texto destinada ao 

problema da categorização do trabalho docente. Para estas tarefas 

desenvolvo a argumentação da seguinte forma. Começarei por discutir a 
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crítica recorrente de que o materialismo histórico não é ciência nos 

termos do paradigma da modernidade. Argumento que as acusações 

sobre a não cientificidade intrínseca ao materialismo histórico não 

procedem, pois se baseiam em uma leitura precipitada dos postulados 

marxianos. Para isso, utilizo o prefácio da segunda edição de “O 

Capital”, para uma leitura mais cuidadosa. Em seguida argumento como 

o materialismo histórico dialético permite perceber o trabalho, 

especificamente o trabalho docente enquanto uma mercadoria. Para 

esta tarefa utilizarei as categorizações sobre o conceito de trabalho, 

processo de trabalho e processo de valorização do capital originalmente 

desenvolvida por Marx no volume primeiro de “O Capital” considerado a 

obra de referência do autor em questão. Passando pelas análises 

deixadas por Braverman em sua obra “Trabalho e capital monopolista”, 

dentre outros autores que auxiliarão no processo de análise do trabalho 

docente, tais como as observações feitas por Fontana e Tumolo (2006). 

8- A terceira e última parte deste artigo refere-se à forma de 

operacionalizar o problema de pesquisa. Estabelecido as premissas 

teóricas resta saber de que maneira abordar a realidade e perceber a 

partir desta as condições em que se manifesta o trabalho docente na 

instituição ao longo do tempo. A análise documental é um procedimento 

importante capaz de revelar aspectos significativos da relação entre o 

capital e o trabalho. No entanto, esta analise só pode ser percebida em 

sua totalidade na medida em que esta esteja acompanhada de uma 

compreensão de aspectos conjunturais sócio/econômicos e 

históricos/culturais. 

 

PARTE 1: O MARXISMO É CIÊNCIA 

9- Um diagnóstico comum compartilhado que se encontra disseminado no 

meio acadêmico por uma grande parte de pensadores que se debruçam 

sobre as questões sociológicas é o que o eixo para o entendimento dos 

atuais fenômenos sociais não podem mais, ou pelo menos não 

encontram substrato suficiente diante as transformações globais, serem 

tratados pelo materialismo histórico dialético. 
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10- Ainda no século XIX, muito antes da acentuação e implicações dessas 

transformações globais o marxismo já enfrentava acusações mais ou 

menos documentadas relativas à sua aniquilação. Como bem coloca 

Mariátegui, em sua defesa do marxismo a respeito do ambiente 

intelectual difundido entre os sociais democratas ao fim do século XIX : 

“O professor Charles Andler prognosticava, em 1897, a 
“dissolução do marxismo” e entretinha seus ouvintes na 
cátedra com divagações eruditas sobre o tema. O 
professor Masaryk, agora presidente da República 
Tchecoslovaca, diagnosticou em 1898 a “crise do 
marxismo”, e essa expressão menos extrema e mais 
universitária do que a de Andler foi mais bem vista. 
Masaryk acumulou mais tarde, em seiscentas páginas de 
letras góticas, seus sisudos argumentos de sociólogo e 
filósofo sobre o materialismo histórico, sem que sua crítica 
pedante – a qual, como provaram em seguida vários 
comentadores, não captava o sentido da doutrina de Marx 
– minasse minimamente sua estrutura.” (Mariátegui, 2011. 
Pg 29) 

11- Outras inúmeras tentativas de sepultamento do marxismo atravessaram 

o século XX desembocando no atual século. A ressonância deste eco 

está ainda presente em diversas esferas da produção do conhecimento, 

assumindo diversas roupagens sobre aspectos também diversos. 

Entretanto, assim como Mariátegui, acredito que as acusações de 

falibilidade do materialismo histórico dialético não procedem, pois não 

captam, por motivos que debateremos ao longo do texto, o sentido da 

doutrina de Marx. 

12- Do ponto de vista epistemológico, próprio das discussões enfrentadas 

por parte expressiva da comunidade científica do século XIX, é possível 

definir ciência por associação a diversos predicados tais como a 

neutralidade, a objetividade, a experimentação por indução, 

fragmentação do conhecimento e separação entre sujeito e objeto, 

dentre outros. Quanto mais uma investigação se aproximasse desses 

predicados mais científica ela seria considerada. 

13- Diante disso, certamente o materialismo histórico não se sustenta. Em 

primeiro lugar é de conhecimento pacífico que o materialismo histórico é 

a expressão teórica de uma parte específica da sociedade, a classe dos 

trabalhadores. Sendo assim, não há neutralidade, e sim 
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intencionalidade. Já que as argumentações próprias ao materialismo 

histórico estão intimamente ligadas à uma prática transformadora da 

realidade social, a saber, a práxis. 

14- De acordo com os termos do paradigma científico da modernidade, o 

problema do materialismo histórico se agrava, [pois diferente das 

ciências da natureza na qual o estabelecimento da separação entre o 

sujeito e o objeto ou homem/natureza promove naturalmente uma 

situação de neutralidade do cientista e de objetividade do conhecimento. 

Nas ciências do homem a confusão entre quem é o sujeito e quem é o 

objeto não permite tal formalização do conhecimento] 1 dado à 

intencionalidade de interesses declarados ou não. Nesse sentido, em 

termos marxianos a não existência da neutralidade do cientista 

implicaria automaticamente numa relação de causa e efeito, em um 

prejuízo a objetividade do conhecimento e uma consequente 

classificação de não cientificidade de suas propostas. Descartando 

inclusive qualquer possibilidade de verificação válida já que as 

observações e as experiências delas desenvolvidas estariam igualmente 

comprometidas. 

15- Como se não bastasse, mais tarde no século XX, mais precisamente em 

1909 segundo Poper, os critérios de demarcação científica deixariam de 

estarem ligados à verificação e passariam a estar relacionados com a 

possibilidade de uma determinada conjectura ser falseada. 

16- Neste caso, a acusação não poderia ser outra, Marx não pode ser 

refutado, portanto não é ciência. De um ponto de vista diferente do 

empirismo positivista do século XIX, para os quais o marxismo não pode 

ser verificado dado a precariedade de objetividade, segundo Poper, 

assim como as propostas psicanalíticas freudianas e da psicologia 

adleriana, a conjectura proposta por Marx encontra em toda notícia, em 

todo caso os elementos de sua verificação.  

17- Contemporaneamente, a principal acusação enfrentada pelos marxistas 

é a de que o mundo atual, em explosiva velocidade de transformação, já 

não mais se baseia na relação capital/trabalho, e que as categorias 

                                            
1
 Émile Durkheim “resolve” o problema da objetividade das ciências sociais propondo duas regras 

principais. A) que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, como fenômenos naturais, e B) que o 

cientista deve livrar-se de suas prénoções e ou juízos de valor.  
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analíticas próprias do materialismo histórico deixariam escapar as 

infinitas possibilidades de conexão de sentido histórico, tornando-se 

obsoleto. Isto é, ao privilegiar as categorias econômicas, o materialismo 

histórico dialético estaria em descompasso com um mundo oriundo de 

múltiplas determinações.  

18- Certamente, essas acusações parecem apropriadas de um ponto de 

vista “puramente” epistemológico. Entretanto, as observações 

levantadas por Marx privilegiam aspectos ontológicos, isto é, aspectos 

relacionados às possibilidades do “ser”. O qual segundo o próprio autor, 

sob determinadas condições materiais de existência, a saber - as 

condições impostas pelo capital - torna-se coisa. Por isso essas críticas 

devem ser reconsideradas em consonância com a proposta do autor. 

O CAPITAL 

19-  Isso não quer dizer que não exista referências no pensamento marxiano 

de como proceder na investigação de tais condições próprias ao modo 

de produção capitalista. Em trecho do prefácio à segunda edição do 

Capital, Marx utiliza consideração do periódico de São Petersburgo 

Mensageiro europeu para ilustrar o fundamento materialista de seu 

método: 

“Para Marx só uma coisa importa: descobrir a lei dos 
fenômenos que ele pesquisa. Importa-lhe não apenas a 
lei que os rege, enquanto têm forma definida e os liga 
relação observada em dado período histórico. O mais 
importante de tudo, para ele, é a lei de sua transformação, 
de seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma 
para outra. Descoberta essa lei, investiga ele, em 
pormenor, os efeitos pelos quais ela se manifesta na vida 
social...” (Marx, K. apud Mensageiro europeu in: O 
Capital. 2001. Pg. 27) 

20-  Oras, no que tange aos objetivos do projeto, ao investigar as condições 

do trabalho docente contemporaneamente na PUC-GO sob a 

perspectiva marxiana, cabe descobrir se este trabalho e ou o produto 

deste, a educação, pode ser considerado uma mercadoria e como essa 

forma se encontra atualmente. Perceber as condições pelo qual o 

trabalho docente se configurou no interior da instituição/empresa e os 

movimentos próprios à sua transformação, isto é a partir da 
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implementação dos contratos de professores horistas e a partir disso, 

investigar, em pormenor, os efeitos pelos quais esse fenômeno se 

manifesta na vida social. 

21-  Com relação ao desenrolar do método e a cientificidade da 

investigação, voltemos a sequencia do trecho do periódico anteriormente 

citado: 

“Em consequência, todo esforço de Marx visa demonstrar, 
através de escrupulosa investigação científica, a 
necessidade de determinadas ordens sociais e, tanto 
quanto possível, verificar, de maneira  irrepreensível, os 
fatos que lhe servem de base e de ponto de partida. Para 
atingir seu objetivo, basta provar a necessidade da ordem 
atual e, ao mesmo tempo, a necessidade de outra ordem, 
na qual se transformará, inevitavelmente, a primeira, 
acreditem ou não os seres humanos, tenham ou não 
consci6encia da transformação.” (Marx, K. apud 
Mensageiro europeu in: O Capital. 2001. Pg. 27) 

E continua: 

“Marx observa o movimento social como um processo 
histórico-natural, governado por leis independentes da 
vontade, da consciência e das intenções dos seres 
humanos, e que, ao contrário, determinam a vontade, a 
consciência e as intenções. (...) Se o elemento consciente 
desempenha papel tão subordinado na história da 
civilização, é claro que a investigação crítica da própria 
civilização não pode ter por fundamento as formas ou os 
produtos da consciência. O que lhe pode servir de ponto 
de partida, portanto não é a ideia, mas exclusivamente, o 
fenômeno externo.” (Marx, K. apud Mensageiro europeu 
in: O Capital. 2001. Pg. 27) 

 Com isso, no entendimento das condições de realização do trabalho docente, 

temos, como ponto de partida as próprias relações materiais em que se 

encontravam tais trabalhadores até as condições atuais. As quais sem dúvidas 

são as relações assalariadas de produção, próprias ao modo de produção 

capitalista, tendo como protoforma a generalização da forma mercadoria como 

forma principal das relações sociais. 

22- É com este intuito, que a segunda parte dedica seus esforços. Ao 

considerar como ponto de partida a concretude das relações sociais, é 

importante voltar ao passado no sentido de acompanhar as 

transformações necessárias que levaram ao estabelecimento das 
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condições atuais. Por isso, evidenciar categoricamente o trabalho 

docente em âmbito privado enquanto trabalho produtivo e em 

consequência disto a educação enquanto mercadoria é o ponto de 

partida para que a verificação dos fatos das atuais condições de trabalho 

seja possível. 

PARTE 2: A CATEGORIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: A EDUCAÇÃO 

COMO MERCADORIA  

23- Como vimos, em termos conceituais, a análise da possível degradação 

do trabalho do professor na PUC-GO tem como ponto de partida o 

trabalho docente enquanto trabalho produtivo e a educação enquanto 

mercadoria. Para percebermos essa forma assumida pelo trabalho do 

professor, inicio a argumentação a partir da definição do conceito de 

trabalho desenvolvido por Marx2.  

24- No texto, de imediato Marx anuncia que a utilização da força de trabalho 

é o próprio trabalho. Mas o que isso quer dizer? A chave da resposta 

encontra-se no mesmo texto no parágrafo seguinte. Neste ponto Marx 

chama a atenção para sua definição do conceito do trabalho que se 

tornou clássica nos autores que tomam como referência esses escritos. 

Diz o autor: 

“O trabalho é antes de tudo, um processo entre o 
homem e a natureza, processo este em que o homem, 
por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a 
matéria natural como uma potência natural [Naturmacht]. 
A fim de se apropriar, da matéria natural de forma útil para 
sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, 
cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, 
ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve 
as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de 
suas forças a seu próprio domínio.” (Marx. 2013, p 255). 

25- Ainda segundo este autor esta definição pressupõe o “trabalho numa 

forma em que ele diz respeito unicamente ao homem”. (Marx. 2013, p. 

255). Isso porque poderíamos imaginar ou levar em consideração a 

                                            
2
 Marx Karl. “O processo de trabalho e o processo de valorização” In: O capital. Crítica da economia 

política. São Paulo SP. Boitempo. Livro I. 2013. 
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atividade realizada pelos animais. Em outra clássica passagem, Marx 

pondera: 

“Uma aranha executa operações semelhantes ás do 
tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com 
a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início 
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que 
o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-
la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se 
a um resultado que já estava presente na representação 
do trabalhador no início do processo, portanto, um 
resultado que já existia idealmente.” (Marx. 2013, p. 255). 

 

26- A grande diferença entre estes dois processos é que no trabalho 

realizado pelo homem como visto anteriormente, chega-se a um 

resultado que já estava presente na representação do trabalhador, isto 

é, o homem é capaz de idealizar e planejar antecipadamente em sua 

mente todos os passos necessários à realização de sua atividade. Neste 

sentido, o resultado da operação pode variar tanto quanto a forma da 

coisa pensada. 

27- Como dito anteriormente, essa é uma qualidade essencialmente 

humana. Na verdade, a criação do que chamamos humano é resultado 

desta interação metabólica entre homem e natureza. Na medida em que 

o homem interage com a natureza modificando-a, ele modifica a si 

mesmo ao longo de um conjunto de ações materiais e, portanto 

históricas, que só podem ser pensadas em sua generalidade enquanto 

um fenômeno social. 

28-  Entretanto, trazendo, a partir dessas poucas considerações, para a 

contextualização atual da atividade desenvolvida pelo docente fica difícil, 

num primeiro momento, enquadrar o trabalho do professor nesta 

categorização, pois seria possível dizer que a atividade exercida por 

este não estabelece uma relação metabólica direta com a natureza na 

produção de coisas úteis. 

29- No entanto, esta categorização deve ser considerada dentro de uma 

conjuntura histórica que se modifica através dos tempos. O próprio Marx 

ainda em trecho do mesmo texto alerta que: 



12 
 

 “um incomensurável intervalo de tempo separa o estágio 
em que o trabalhador se apresenta no mercado como 
vendedor de sua própria força de trabalho daquele em 
que o trabalho humano não se desvencilhou de sua forma 
instintiva” (Marx. 2013, p. 255). 

E outros tantos, mas não tão distante quanto o exemplificado pela 

citação separa o trabalhador que se apresenta nas guildas, do trabalho 

oferecido no mercado pelo trabalhador docente contemporâneo. 

30- No entanto, a essência da atividade docente, quanto às consequências 

para o trabalhador parecem não ter mudado das descritas por Marx ao 

longo de sua obra, de fato sob o meu entendimento elas ficaram piores, 

vejamos como.  

31- Harry Braverman em sua obra “Trabalho e capital monopolista” oferece 

uma estratégia capaz de enquadrar com mais precisão as metamorfoses 

sofridas pelo trabalho levando em consideração as transformações 

históricas ocorridas. Esta explicação se faz necessário ao considerar o 

caráter não produtivo do trabalho docente. Inicialmente, Braverman toma 

como ponto de partida as observações feitas por Marx sobre o trabalho. 

E assim como feito anteriormente, neste texto, destaca o poder do 

pensamento conceptal humano no intercâmbio com a natureza, em 

contraste com os demais animais. 

32- Ainda nesta comparação, o autor ressalta a diferença fundamental entre 

o trabalho humano e o desenvolvido pelo instinto. Nos seres humanos “a 

unidade de concepção e execução pode ser dissolvida” (Braverman, 

1981, p 53). O que importa aqui no que diz respeito ao trabalho humano 

é que a concepção pode ser feita por uma pessoa e a execução por 

outra. Aspecto central para o entendimento do surgimento da gerência 

capitalista como forma de controle e dominação do capital 

contemporâneo. 

33- Para Marx, assim como em Braverman, a capacidade de executar o 

trabalho é a força de trabalho. Entretanto, estamos aqui não com o 

objetivo de analisar o trabalho “em geral” próprio a todos os modos de 

produção pelos quais os homens efetivamente pela sua ação na 

natureza se criaram e continuam criando-se, e nunca é bastante repetir: 

ação essa que caracteriza a humanidade. Mas sim com o objetivo de 
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analisar o trabalho nas formas em que ele assume sob as relações 

capitalistas de produção. Nesse sentido, Braverman assevera que “a 

produção capitalista exige intercâmbio de relações, mercadorias e 

dinheiro, mas sua diferença específica (com relação a modos de 

produção anteriores) é a compra e venda da força de trabalho” 

(Braverman, 1981, p 54). Vale ainda ressaltar mais uma vez o caráter 

histórico desse fenômeno. Apesar da compra e venda da força de 

trabalho estivesse presente em formações históricas anteriores é no 

modo de produção capitalista em que ela assume forma determinante 

das relações sociais de produção. 

34- É significativo para nossa análise levar em conta o relevante trecho no 

qual Braverman tece considerações sobre a “emancipação do capital”. 

Em suas palavras: 

“O trabalhador faz o contrato de trabalho porque as 
condições sociais não lhe dão outra alternativa para 
ganhar a vida. O empregador, por outro lado, é o 
possuidor de uma unidade de capital que ele se esforça 
por ampliar e para isso converte parte dele em salários. 
Desse modo põe-se a funcionar o processo de trabalho, o 
qual embora seja em geral um processo para criar valores 
úteis tornou-se agora especificamente um processo para 
expansão do capital, para a criação de um lucro” 
(Braverman,1981, p 56). 

35- Tendo isso em mente, duas sugestões feitas por Braverman serão 

levadas em consideração no desenrolar deste projeto, primeiro, o fato de 

ser temerário levar em conta o processo de trabalho como simples modo 

de trabalho, pois é justamente a criação de um lucro o que interessa ao 

capitalista que ao longo deste embate passou a controlar o processo de 

trabalho. Segundo, que a análise do trabalho docente levará a partir de 

agora em consideração a maneira pela qual o processo de trabalho é 

modelado pela acumulação de capital. 

36-  Sendo assim, a referida “emancipação do capital”, expressão 

supracitada, refere-se ao fato de que para o capitalista o que importa 

além da capacidade do trabalho na criação de valores úteis é 

principalmente o fato do trabalho poder ser comprado e vendido como 

uma mercadoria, como força de trabalho ancorado num regime que 

privilegia o valor da troca de mercadorias e não sua utilidade. Mas não 
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uma mera mercadoria, e sim como uma mercadoria especial, a única 

capaz de criar valor, a única capaz de acrescentar um novo valor, sobre 

trabalhos passados cristalizados na matéria. Uma mercadoria capaz de 

produzir mais do que consome ou o que conhecemos como “trabalho 

excedente”. O qual pode ser compreendido como extensão do tempo de 

trabalho para além do ponto em que ele se reproduziu. Sobre esta 

característica Braverman observa que para o capitalista o que interessa 

no trabalho excedente humano é: 

“ Seu caráter inteligente e proposital, que lhe dá infinita 
adaptabilidade e que produz as condições sociais e 
culturais para ampliar sua própria produtividade, de modo 
que seu produto excedente pode ser continuamente 
ampliado. Do ponto de vista do capitalista, esta 
potencialidade multilateral dos seres humanos na 
sociedade é a base sobre a qual efetua-se a ampliação de 
seu capital.[...] os meios que ele utiliza podem variar 
desde o obrigar o trabalhador a jornada mais longa 
possível, como era comum nos inícios do capitalismo, até 
a utilização dos mais produtivos instrumentos de trabalho 
e a maior intensidade deste.” (Braverman, 1981, p 58.)  

37- Para estas análises levei em conta o alerta feito por Fontana & Tumolo 

(2008) para aqueles que se aventuram na categorização do trabalho 

docente. Esses autores chamam a atenção para o fato de que não é 

possível discorrer sobre o trabalho docente restringindo as análises ao 

processo de trabalho sem levar na devida consideração a relação com o 

processo de produção capitalista.  

38-  Neste ponto da análise sobre o trabalho docente o que está em jogo em 

uma investigação marxista sobre a questão é saber se o trabalho 

docente pode ser considerado um trabalho produtivo. A resposta 

afirmativa para esta questão é importante, pois ela permite perceber 

tanto o professor quanto a própria universidade submetidos às relações 

características do modo de produção capitalista, qual seja a produção de 

mercadorias como forma predominante da produção e a consequente 

exploração do trabalhador através do processo de produção de mais 

valor.  

39-  A meu ver as informações levantadas neste texto até este ponto, são 

suficientes para a compreensão do conceito de trabalho produtivo. 
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Como vimos o processo simples de trabalho resulta na produção de um 

valor de uso, enquanto o processo de produção de capital tem como fim 

último a produção de mais-valia e consequentemente do próprio capital. 

40-  Em oportuna passagem de “O capital”, Fontana & Tumolo (2008) 

destacam que para Marx, trabalho produtivo é aquele referente ao 

processo de produção capitalista, ou seja, é trabalho que produz mais-

valia e consequentemente capital, acompanhemos o trecho: 

“A produção capitalista não é apenas produção de 
mercadoria, é essencialmente produção de mais-valia. O 
trabalhador produz não para si, mas para o capital. Não 
basta, portanto, que produza em geral. Ele tem de 
produzir mais-valia. Apenas é produtivo o trabalhador que 
produz mais-valia para o capitalista ou serve á 
autovalorização do capital. (...) O conceito de trabalho 
produtivo, portanto, não encerra de modo algum apenas 
uma relação entre a atividade e efeito útil, entre 
trabalhador e produto do trabalho, mas também uma 
relação de produção especificamente social, formada 
historicamente, a qual marca o trabalhador como meio 
direto de valorização do capital. Ser trabalhador como 
meio direto de valorização do capital. Ser trabalhador 
produtivo não é, portanto, sorte, mas azar” (Fontana & 
Tumolo 2008, p. 166 apud Marx, 1984, p. 105). 

41- Ainda, tomando emprestadas as palavras dos autores em pauta, temos 
que:  

“Isso significa que o trabalho produtivo está em toda e 
qualquer relação de produção capitalista, não importando 
se se trata de uma empresa agrícola, fabril ou uma 
empresa escolar, se a mercadoria produzida é soja, robô 
ou ensino” (Fontana & Tumolo 2008, p. 167). 

42- No meu entendimento, certamente este é o caso do trabalho dispendido 

pelos professores da PUC-GO, pois este vende sua força de trabalho 

em troca de salário, produz uma mercadoria - ensino - que pertence 

agora à universidade, e ao fazê-lo produz mais-valia e 

consequentemente capital. Em outra oportuna passagem de “O capital”, 

Fontana & Tumolo (2008) ilustram a questão com citação do próprio 

Marx:  

“Se for permitido escolher um exemplo fora da produção 
material, então um mestre-escola é um trabalhador 
produtivo se ele não apenas trabalha a cabeça das 
crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o 
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empresário. O fato de que este último tenha investido seu 
capital numa fábrica de ensinar, em vez de numa fábrica 
de salsichas, nào altera nada na relação”. (Fontana & 
Tumolo 2008, p 168 apud Marx, 1984, p. 105). 

43- Portanto, a universidade ao estabelecer relações de produção 

especificamente capitalistas com o trabalhador, permite a compreensão 

do trabalho docente em âmbito privado, enquanto um trabalho produtivo. 

Este aspecto permite por sua vez a utilização das categorias analíticas 

marxistas na análise do trabalho docente fundamentando teoricamente o 

projeto e justificando a adoção deste referencial. 

 PARTE 3: O TRATAMENTO METODOLÓGICO DO PROBLEMA DE 

PESQUISA 

44- Na busca do entendimento das múltiplas determinações das atuais 

condições de trabalho dos docentes da PUC-GO, vimos como o 

referencial marxista permite enquadrar o trabalho do professor como um 

trabalho produtivo. Partindo disto, temos o contrato de trabalho como 

expressão das relações assalariadas de produção. No entanto, uma 

modificação no acordo coletivo de trabalho entre a universidade e os 

trabalhadores, possibilitou à PUC-GO efetivar um novo regime de 

trabalho, o de docentes horistas.  

45- Em vista disso o problema de pesquisa a ser enfrentado por esta futura 

investigação é justamente o de saber se essa novidade contratual 

resultou em intensificação da produtividade e consequente ampliação da 

exploração e precarização do trabalho. 

46- A hipótese defendida por esse projeto é justamente a de que essa 

“inovação” jurídica funcionou e mais do que antes, ainda funciona como 

uma alternativa que o capital encontrou para realizar o seu destino, isto 

é, a sua reprodução e ampliação. A fim de evidenciar os mecanismos 

deste processo é fundamental perceber as condições pelo qual o 

trabalho docente se configurou no interior da instituição/empresa e os 

movimentos próprios à sua transformação.  

47- Com isto temos que a forma proposta por este projeto para a 

investigação desta hipótese é em primeiro lugar partir do exame em 

pormenor e da consequente comparação dos diferentes documentos 
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relativos ao estabelecimento das relações entre o capital/trabalho ao 

longo do tempo no interior da universidade. Esses documentos são os 

diferentes regulamentos e estatutos relativos ao estabelecimento da 

carreira docente, assim como os acordos coletivos de trabalho. 

Considero conveniente mencionar que grande parte desses dados já 

estão disponíveis a esta investigação, após solicitação formal ao 

SINPRO-GO. O sindicato se mostrou bastante solicito ao acesso aos 

diferentes documentos arquivados em sua sede. 

48- Entretanto torna-se fundamental ao mesmo tempo investigar os efeitos 

pelos quais a implementação da cláusula 11 se manifesta na vida social 

concretamente. Pois a análise só pode ser compreendida em sua 

totalidade na medida em que esta esteja acompanhada de uma 

compreensão de aspectos conjunturais sócio/econômicos e 

históricos/culturais. 

49- Nesse sentido uma série de variáveis podem revelar as consequências 

desta “inovação” para o trabalhador.  Questões relacionadas a: 

a) Carreira docente, regime de trabalho, isto é os diferentes tipos de 

contrato; Das atividades do magistério, jornada de trabalho e aí inclui-se 

os critérios de distribuição de turmas e de carga -horária, quantidade de 

alunos por sala, variedade de disciplinas dentro de um mesmo semestre 

e a mudança destas ao longo dos semestres assim como as alterações 

no horário das aulas a cada semestre. Por último e não menos 

importante a obrigatoriedade do cumprimento das atividades extraclasse 

no interior da instituição. 

           b) Salários, promoções, direitos e encargos trabalhistas.  

           c) Relações sindicais e consciência de classe. 

    50- Por fim, vale mencionar que as técnicas de manejo dependerão dos 

dados que estarão á disposição após solicitação. Os dados disponíveis são 

aqueles que dependem de uma série de situações tais como autorização ao 

acesso, condições e organização dos arquivos, dentre outros. Na 

impossibilidade de reunir dados significativos, a investigação partirá para a 

construção de dados direto com os trabalhadores, a partir de questionários 

estruturados e semiestruturados. A confirmação de qual tipo de dados e a 
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forma cabal dos procedimentos a serem adotados na investigação do problema 

de pesquisa, serão determinados após visitas ao campo, as quais já estão em 

fase de agendamento. 
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