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Resumo 
O trabalho tem como objetivo demonstrar que as determinidades dos estranhamentos 
na sociedade atual têm a sua gênese no trabalho produtivo, estendendo-se nos 
complexos sociais, e conduzindo o desempenho do trabalhador como princípio de 
realidade, incidindo, inclusive, no trabalho docente universitário. Toma como base o 
pensamento de Marx, Lukács e Marcuse a partir de algumas de suas obras clássicas, 
fazendo uma análise imanente das mesmas, trazendo evidencias da questão aqui 
tratada. O marco teórico das suas concepções, apesar das especificidades de cada um, 
converge para a questão do trabalho estranhado a partir do qual se determina o 
principio de realidade voltado para o desempeno do trabalhador com vista à sua 
exploração e controle da sua vida social. A pesquisa é de cunho teórico tomando como 
base metodológica a dialética materialista que, diga-se de passagem, condiz com a 
própria teoria dos pensadores em pauta. Nos resultados e conclusões destacamos o 
duplo aspecto do trabalho no capitalismo: a sua dimensão de criador de valor de uso e 
a sua dimensão de valor de troca, aspecto que mantem o capitalismo ao tornar o 
trabalhador uma mercadoria gerando estranhamentos diversos cujo principio de 
realidade é o trabalho estranhado e as suas determinações baseadas no principio de 
desempenho. A partir desse principio de realidade destaca-se a sobrecarga do trabalho 
docente para as suas pesquisas, orientações, produções e outras atividades 
complementares (extensão, administração, coordenação, etc.), exigindo do professor 
eficácia e rapidez, e a constante disposição para tais atividades. Tudo isso não deixa de 
potencializar um estranhamento no seu trabalho, estresses profundos e interferir na 
sua qualidade de vida. No entanto não se pode prescindir da dimensão afetiva que o 
docente tem pelo seu trabalho, a sua dedicação e esmero com os quais realiza as suas 
funções: o amor ao próximo e o desempenho em formar os indivíduos. 

 

Introdução  
Estamos vivendo uma grande era nessa virada do século. As transformações geradas 
nas últimas décadas pelo desenvolvimento tecnológico provocaram uma nova 
articulação entre o conhecer e o fazer, ou seja, nova articulação no processo do 
trabalho e nos complexos sociais que dele deriva.Resulta daí um novo paradigma 
industrial baseado na especialização flexível oriundo do modelo japonês - o toyotismo. 
Aqui a produção em série e de massa, típica da grande indústria fordista, é substituída 
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"pela flexibilização da produção. por novas formas de adequação da produção à lógica 
do mercado" (Antunes, 1995, p. 16). 
Esse novo paradigma produtivo tenta firmar “uma concepção de trabalho que, sendo 
mais flexível, estaria isento da alienação (do estranhamento) do trabalho intrínseca à 
acumulação de base fordista” (idem, p.17, o acréscimo é nosso). É assim que, sob a 
égide de uma atividade "criadora" e "livre", determina-se o trabalhador polivalente 
levando-o a um acúmulo de tarefas. 
Se analisarmos a concretude do momento podemos perceber que, com o advento do 
toyotismo, na atual estruturação produtiva, os direitos e conquistas históricas dos 
trabalhadores são substituídos e eliminados no mundo da produção. Dentre outros 
aspectos dessa eliminação pode-se destacar: a intensificação da jornada de trabalho 
mediante a terceirização e/ou do produtivismo; a desqualificação do trabalhador 
mediante a polivalência; a insegurança dos direitos trabalhistas, mediante a 
contratação de trabalhos temporários; etc. Tudo isso vem demonstrar que o trabalho 
estranhado, analisado por Marx e Lukács,e depois com algumas considerações de 
Marcuse, está presente na atualidade, ou seja, o trabalho enquanto criador de valor de 
troca continua sendo o princípio fundante da sociabilidade capitalista. Aqui as 
determinidades do trabalho abstrato se repõem sob novas formas, “sob o véu de uma 
aparente democracia, o capital redescobre o princípio da subjetividade do trabalho, 
para fazer dele a maior fonte de exploração e alienação do trabalhador" (Teixeira, 
1995, p. 113). 
Esse estado de coisas envolve toda uma complexidade social e pode-se dizer que não 
está separado do trabalho docente. É assim que podemos falar, nessa etapa pós-
fordista, de uma pedagogia da qualidade total, incluindo o trabalho docente do nível 
superior, onde estão presentes os termos como: professor polivalente, desempenho 
docente, produtividade, flexibilidade, etc. 
Por esse viés, além da pouca valorização do seu trabalho, o docente universitário 
tornou-se refém da sociedade do conhecimento, do desempenho e do produtivismo 
cujas atividades polivalentes consistem em: lecionar, orientar, produzir artigos para os 
“qualis” (e não para os alunos), criar e executar projetos de pesquisas e de extensão, 
participar de atividades administrativas e de encontros, dentre outros. É claro que 
todas essas atividades fazem parte do trabalho docente, mas elas contribuem para o 
estranhamento desse trabalho a partir do momento em que seguem a lógica da 
restruturação produtiva cuja intenção consiste no produtivismo do “capital humano”. 
O tempo do docente é predominantemente o tempode trabalho uma vez que a 
sociedade industrial avançada e tecnológica usurpa o seu tempo de lazer. 
Tomando como fundamento dessa análise o pensamento dos filósofos Karl Marx, 
György Lukács e Herbert Marcuse no que diz respeito à questão do trabalho e do 
estranhamento próprios do sistema capitalista, o nosso objetivo neste trabalhoé 
demonstrar que as determinidades dos estranhamentos da sociedade atual têm a sua 
gênese no trabalho produtivo estendendo-se nos complexos sociais e conduzindo o 
desempenho do trabalhador como o princípio de realidade, incidindo, inclusive, no 
trabalho docente universitário. 
 



244 
 

Trabalho e estranhamento no capitalismo: o principio de realidade 
Segundo Marx (1989) o homem é um ser objetivo que se autoconstrói ao mesmo 
tempo em que transforma a natureza através do trabalho, tornando-se um ser social.15 
Esse é o aspecto do trabalho humano enquanto criador de valores de uso, porém no 
capitalismo, sem perder essa característica de constituição da vida social dos homens, 
o trabalho torna-se estranhado ao predominar a sua dimensão de criador de valor de 
troca. Esse é o duplo aspecto do trabalho no capitalismo: criador de valor de uso e, ao 
mesmo tempo, criador de valor de troca. A dimensão predominante enquanto criador 
de valor de troca torna o trabalhador uma mercadoria como outra qualquer, pois ele é 
visto no mundo da produção não como um ser humano, mas como um produtor de 
mercadorias. Marx diz que no sistema capitalista “todos os meios para desenvolver a 
produção se convertem em meios para dominar e explorar o produtor, mutilam o 
operário reduzindo-o a um homem parcial [..] transformam o período da sua vida em 
tempo de trabalho sob o rolo compressor do capital (Marx, 1980, p. 706). 
Lukács, tomando esse pensamento de Marx, afirma que no processo de objetivação do 
trabalho pode haver barreiras que se exprimem como estranhamentos que tem a sua 
origem no trabalho, mas que se estendem para além dele, quer dizer, se estendem nos 
complexos sociais que dele derivam inclusive o âmbito da educação e do trabalho 
docente. Descrevendo esse fenômeno Lukács (1981) diz que o desenvolvimento das 
forças produtivas desenvolve as capacidades humanas, mas não desenvolve 
necessariamente o ser digno do homem, ao contrário, pode aviltá-lo, “e aqui emerge 
plasticamente o problema do estranhamento” (p. 562). Delineando essas 
considerações de Lukács, Nobre Lopes (1995) comenta que os estranhamentos 
decorrentes do capitalismo são complexos, din micos “e qualitativamente diferentes 
entre si” (p. 19) de tal forma que há pessoas combatendo determinados 
estranhamentos e, por outro lado, agem estranhando outras pessoas. Nesse sentido 
podemos remeter ao fato de existir políticas voltadas para a formação de professores, 
para a educação emancipatória, etc., mas, por outro lado, não se valoriza o trabalho 
docente, pelo contrário, extirpam-se todas as suas forças de trabalho. 
Marcuse (1981), falando do pensamento de Freud, diz que o principio do prazer (no 
aspecto natural do homem) transforma-se em principio de realidade (aspecto sócio- 
histórico do homem) e, “sob o principio da realidade, o ser humano desenvolve a 
função da razão: aprende a examinar a realidade, a distinguir entre o bem e o mau, 
verdadeiro e falso, útil e prejudicial” (Marcuse, 1981, p.35). Mas o principio de 
realidade materializa-se num sistema de instituições, “e o indivíduo, evoluindo dentro 
de tal sistema, aprende que os requisitos do princípio de realidade são os da lei e da 
ordem, e transmite-os a geração seguinte” (idem, p. 36) que vai incorporando e 
adaptando-se ao principio da realidade. 
É assim que a sociedade capitalista e estratificada vai adotar como principio de 
realidade o principio de desempenho no trabalho, que é o “princípio de uma sociedade 
aquisitiva e antag nica no processo de constante expansão” (Marcuse, idem, p. 58), 
exercendo o controle sobre o trabalho social. Para a esmagadora maioria da 

                                                      
15 A esse respeito Silva Filho (2005) comenta que a práxis social dos homens é “o resultado da relação entre o 
homem e a natureza, constituindo o processo de objetivação do homem e de subjetivação da natureza” (p. 132). 
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população, o trabalho é uma engrenagem que ela não controla; “os homens não vivem 
da sua própria vida, mas desempenham tão-só funções preestabelecidas” (Marcuse, 
idem, 58).  
Nesse sentido, podemos comungar com Marcuse ao falar do trabalhador em geral. 
Segundo o nosso autor, e aqui remetemos ao trabalho do professor universitário, o 
indivíduo pode até se sentir satisfeito e feliz no seu trabalho, mas “essa felicidade, 
ocorre fracionadamente, durante as poucas horas de lazer entre os dias ou noites de 
trabalho [...] Sob o domínio do princípio de desempenho, o corpo e a mente passam a 
ser instrumentos de trabalho alienado, (estranhado)” (Marcuse, idem, p. 59, o 
acréscimo é nosso), pois o seu tempo livre é pequeno, escasso e sem prazer, uma vez 
que o trabalho consome o seu corpo e a sua mente. 
Tudo isso é decorrente do principio de realidade do capitalismo uma vez que ele se 
desenvolveu por meio do principio do desempenho expresso no trabalho estranhado 
levando as pessoas a um estado de anestesia e de uma aparente felicidade. 

Percurso Metodológico 
A nossa pesquisa é de cunho teórico e visa discorrer sobre o estranhamento expresso 
no principio de desempenho como principio de realidade incidindo no trabalho 
docente a partir dos filósofos supracitados, tentando fazer uma análise imanente das 
suas obras em pauta que tragam evidencias da questão aqui tratada. 
Para tanto, de Marx trabalhamos principalmente duas de suas obras clássicas de 
juventude e de maturidade, quais sejam: os Manuscritos Econômico-Filosóficos de 
1844e partes de sua obra O Capital; de Lukács tomamos a sua obra Para Uma 
Ontologia do Ser Social, capítulo referente ao trabalho e ao estranhamento; e de 
Marcuse a sua obra Eros e Civilização.  
A pesquisa tem como base metodológica a dialética materialista que, diga-se de 
passagem, condiz com a própria teoria dos pensadores em pauta. 

Resultados e considerações finais 
Diante das considerações aqui tratadas queremos evidenciar o duplo aspecto do 
trabalho no capitalismo: a sua dimensão de criador de valor de uso, aspecto positivo e 
necessário dessa categoria; e a sua dimensão de valor de troca, aspecto negativo e 
contingente uma vez quese refere à manutenção do capitalismo ao tornar o 
trabalhador um instrumento de produção e de desempenho. 
É essa dimensão enquanto criador de valor de troca que resulta no trabalho 
estranhado no capitalismo. Tal estranhamento que tem a sua gênese aqui se 
desenvolve nos complexos sociais para além dele resultando num principio de 
realidade cujo parâmetro é o princípio do desempenho voltado não para o ser digno 
do homem, mas para atender aos ditames do aparato capitalista. 
Vimos que no caso do trabalho docente, além de toda aassertiva de Marx, Lukács e 
Marcuse, destaca-se o tempo de sobretrabalho para as suas pesquisas, orientações, 
produções e outras atividades complementares (extensão, administração, 
coordenação, etc.) o que exige, numa linguagem capitalista, eficácia e rapidez, e a 
constante disposição para tais atividades. Tudo isso não deixa de potencializar um 
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estranhamento no seu trabalho, estresses profundos e interferir na sua qualidade de 
vida. No entanto não se pode prescindir da dimensão afetiva que o docente tem pelo 
seu trabalho, a sua dedicação e esmero com os quais realiza as suas funções: o amor 
ao próximo e o desempenho em formar os indivíduos. 
Por fim queremos destacar ainda a necessidade de o educador conhecer e analisar o 
mundo do trabalho onde está inserido, que perceba as mudanças e determinidades do 
processo produtivo e as relações sociais daí decorrentes, bem como o seu reflexo na 
docência universitária. Esse conhecimento e a atuação do educador no sentido de uma 
luta efetiva levam, consequentemente, a uma mudança das condições do trabalho 
docente e à sua valorização. 
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