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Resumo: O presente texto reflete a respeito das tendências das políticas educacionais no Brasil: possibilidades de 
emancipação ou precarização. Expõe a necessidade de compreender que a educação está intrinsecamente ligada aos 
processos (re)produtivos gerais da sociedade, pautando a análise na conjuntura histórica inaugurada pela reestruturação 
produtiva do capital e na permanência da luta de classes. Aborda o impacto do neoliberalismo, das finanças e da crise da 
sociedade do trabalho abstrato na educação brasileira, assim como o papel que a educação exerceu no bojo dessa mesma 
sociedade. Após se debruçar sobre o neoliberalismo no Brasil, aponta, a partir das lições de Marx, a necessidade de 
compreender a educação como práxis para transcender positivamente a autoalienação do trabalho. 
 
Palavras-chave: Políticas educacionais – Precarização – Sistema do capital e neoliberalismo. 
 
Abstract: This paper reflects on trends of educational policies in Brazil: possibilities of emancipation and precarious. 
Exposes the need to understand that education is intrinsically linked to the process (re) production of society in general, 
basing the analysis on the historical conjuncture inaugurated by productive restructuring of capital and the permanence of 
class struggle. Discusses the impact of neoliberalism, the finance and the crisis of the abstract work in Brazilian education, 
as well as the role that education exerted in the midst of this society. After you turn to neoliberalism in Brazil, points, from 
the lessons of Marx the need to understand education as praxis positively to transcend selfalienation of labor. 
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Educação, sistema do capital e neoliberalismo: reflexões gerais 

 

Antes de refletir sobre as tendências das políticas educacionais no Brasil (possibilidades de 

emancipação ou precarização?), convém ressaltar o que se considera um ponto-chave na discussão 

sobre a educação e norteador em relação às discussões que se seguirão: reformas no mundo da 

educação são sempre reformas no mundo (GONÇALVES, 1999), estão intrinsecamente ligadas; 

reformar o mundo da educação expõe regulações mais amplas; apertar parafusos, apenas, não é mais 

                                                 
1 Texto elaborado para intervenção na Mesa Redonda Tendências das políticas educacionais no Brasil: possibilidade ou 
precarização?, realizada na IX Semana de Geografia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em 09 de 
dezembro de 2010.  
2 Professor do curso de Geografia da UNEB/Campus VI. Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS). Mestre em Geografia pela UFS.  Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de 
Reordenamento Territorial, vinculado ao CNPQ, coordenado pela Profª Drª Alexandrina Luz Conceição (UFS). 
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suficiente. Se as reformas no âmbito do sistema do capital serviram para conter as barricadas criadas 

pelos trabalhadores na luta de classe, as reformas no mundo da educação fazem da divisão do trabalho 

(trabalho manual x trabalho intelectual) uma poderosa ferramenta no jogo da naturalização de um 

mundo cindido em cada ser humano (um mundo da negação e da alienação), potencializando a 

reprodução ampliada do capital. 

Considerando que o sistema do capital, no jogo da reprodução das relações sociais de 

produção, para ser Lefebvriano, não fez caducar a luta de classes, tais reformas ou tendências das 

políticas educacionais no Brasil trazem em essência concepções de mundo distintas, que, no entanto, se 

apresentam como uma possibilidade única (o reino do pensamento único) – o que leva a crer, por 

exemplo, que o ensino na modalidade EaD democratiza o acesso à educação. No entanto, a um olhar 

mais atento, o contrário se revela, pois na era das mercadorias ocas, dos alimentos ocos, há que 

corresponder uma espécie de educação oca, que não mais alimenta a compreensão, o ser-estar no 

mundo. A modalidade EaD é mediada pelo dinheiro em sua quase totalidade, eliminando a 

sociabilidade do “contato”, retirando a responsabilidade do Estado num processo de democratização 

efetiva-universal. Além disso, comporta relações de trabalho precarizadas: licenciado recebendo bolsa 

no valor ínfimo para ser tutor; a onipresença do professor precarizado, que, não sendo mais professor, o 

agora tutor, é tão estranho e exótico quanto a ração humana que se encontra nas prateleiras dos 

supermercados. No momento em que é promovida pela universidade pública, que já é precária, 

continua a precarizar, fazendo eco ao que foi denunciado por Gaudêncio Frigotto: 

 

Vivemos, neste final de século, um tempo em que há uma espécie de culto ao 
‘novo’. As idéias dominantes, que definem o que acabou e plasmam o que 
denominam de novo, são conservadoras no plano ético-político, social, 
econômico e positivistas no âmbito epistemológico. A queda do muro de Berlim 
e o colapso do socialismo real passaram a servir, tanto no âmbito político quanto 
no pseudo-científico, para alardear as teses do fim da história, ou seja, fim do 
sentido de lutar-se por uma utopia socialista, fim do trabalho e o fim das classes 
sociais, paradoxalmente, afirmando-se como ‘eterno’ o modo de produção 
capitalista. As noções de pós-moderno, pós-industrial e pós-fordista, em níveis 
diversos, afirmam o senso comum de uma nova era e os cenários mistificadores 
de um mundo unipolar, globalizado e reestruturado qualitativamente pela 
‘terceira revolução industrial’. Forma-se uma sociedade supostamente 
harmônica sob a égide de uma ‘nova era do mercado’, centrada não mais nas 
relações de poder e, portanto, de classe, mas numa sociedade do conhecimento 
onde o cognitariado substitui o proletariado (2000, p. 7). 

 



 

 Crítica & Debates, v. 1, n. 2, p. 1-9, jan./jun. 2011 

3 

No cenário inaugurado pós-década de 1970, e de certa forma delineado em parte por 

Gaudêncio Frigotto, a lógica dos imperativos do cálculo passa a assumir o controle da vida. Não só a 

dívida pública é securitizada, também o são as nações, as pessoas, tudo se destina a ser resolvido no 

mercado de dinheiro ou de trabalho futuro, já que o trabalho vivo, a parte que reclama por 

trabalhadores, fica a cada passo mais supérflua diante das relações sociais historicamente determinadas, 

o peso da lei geral da acumulação. Nessa atmosfera rarefeita, a tendência das políticas educacionais 

caminha em que sentido? Mais mercado, mais lógica privatizante dentro do ensino público, mais peso e 

imposição para os lattes quilométricos, publicações em língua estrangeira com preferência para o inglês 

– a ‘sintaxe’ do novo imperialismo. 

O PAC da educação, no governo Lula da Silva, corresponde à densa ampliação do ensino 

técnico-profissionalizante, exigências de uma conjuntura neoliberalizante, em que tais sistemas de 

ensino assumem um duplo papel: “substituem ou eliminam a luta de classes e habilitam as nações e os 

indivíduos a se integrarem às economias globalizadas e aos mercados competitivos” (FRIGOTTO, 

2000, p. 8). A renovada formação técnico-profissional é agora de tipo ‘novo’ (o novo já nasce velho); o 

que define e norteia o processo são as leis de mercado. (Re)Definições que exigem um novo léxico, daí 

deparamos, no campo educacional, com o surgimento de noções aparentemente novas e de forte ênfase 

ideológica: ‘competências, habilidades, qualidade total, empregabilidade’. Apenas noções, pois falta-

lhes o fundamental: materialidade histórica (FRIGOTTO, 2000). 

A burguesia segue revolucionando constantemente as relações sociais (MARX & ENGELS, 

2007). A crise estrutural e permanente amplia a agenda destrutiva do capital para recompor suas 

perdas, e de que lado essa ofensiva se materializa? No avanço sobre as conquistas da classe 

trabalhadora, a esfera hegemônica da educação se estrutura em meio a esse processo neoliberal e incide 

sobre a produção de um consenso que torna aceitável a precarização do trabalho (e do trabalhador). 

O reino da educação-fetiche vai tomando corpo na normalidade belicosa do capitalismo 

financializado. Segundo Francisco de Oliveira (2007a), política no sentido de Ranciére é a reclamação 

da parte dos que não têm parte, constituindo-se em dissenso; porém a hegemonia corresponde à 

produção conflituosa do consenso. Soma-se a isso o fato de hoje vermos a política cedendo lugar à 

violência direta: a forma pedagógica do Bope (Rio de Janeiro) é um exemplo, ou o orçamento do 

Pentágono, que atinge recordes a cada ano, e a Bahia como o Estado que menos investe por aluno/ano é 

outro exemplo. Produzindo mais coerção do que consentimento, a política é esvaziada pela economia a 
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tal ponto, que talvez, num futuro próximo, não exista mais nenhuma parte a reclamar que não tem mais 

parte, uma provocação. Continua-se precarizado, mas continua-se vivo. 

Qual o caminho das políticas educacionais no Brasil? Entregando-se às ideias e práticas de um 

mercado autoajustável, ruma para um capitalismo que prescinde dos homens, logo das classes. Tal 

instituição, o mercado, como alerta Karl Polanyi, não pode existir por muito tempo sem aniquilar a 

substância humana e material da sociedade, destruindo o homem fisicamente e transformando o seu 

entorno em barbárie – o que já é realidade (POLANYI apud LEVITT, 2000, p. 19). 

A própria condução do processo tem um quê dessa barbárie. Em contato com alguns 

professores que trabalham nos Institutos Federais da Bahia, ouvem-se muitas reclamações de que a 

expansão promovida pelo Governo Lula não foi seguida de melhores condições físicas de trabalho, mas 

de precarização! Quanto a outros programas, como o Projovem, no caso do Estado da Bahia, é possível 

levantar reclamações semelhantes, de falta de infraestrutura e demais condições de trabalho.  

As universidades estaduais baianas pagam o segundo pior salário do Nordeste, no Estado mais 

rico da região. No plano federal, o Governo faz concessão para os empresários (PROUNI), institui 

critérios de avaliação que auxiliam o processo de precarização, como o Enem, a Provinha Brasil, as 

olimpíadas diversas e notas para os programas de pós-graduação, etc. Convém ressaltar que práticas 

dessa natureza foram inauguradas por Margaret Tatcher: o ‘Exercício de Avaliação de Pesquisa’ 

(RAE), que, segundo Neil Smith (2003), é a mais direta reorganização corporativa da academia em 

todo o mundo, institucionalizou a acumulação de capital acadêmico como o modus vivendi para as 

universidades. E as outras formas de avaliar parecem caminhar no mesmo sentido. As cotas acabam por 

deixar intacta uma questão-chave da regulação social capitalista: produção social x apropriação 

individual, cuja indiferença recai sobre negros, brancos, ricos, pobres, dentre outros. 

Isso tudo, segundo adaptação que faço de Francisco de Oliveira (2007b), à custa da formidável 

concentração da renda que constrói simultaneamente megafazendas, cotas, prounis, bolsa família e de 

uma nova casta de ‘usurpadores-operadores de fundos de pensão3, que acredito: deixará os problemas 

intactos’. Resolvida mais uma questão, só o que não se resolve é a distância cada vez maior entre os 

mais ricos e os mais pobres. 

A ambiência aponta para mais mercado e menos substância humana, as inversões avançam, 

desestruturando as parcas estruturas do estado do bem-estar social que um dia existiram por aqui.  
                                                 
3
 Referência que o sociólogo Francisco de Oliveira faz em seu ensaio O ornitorrinco ao Partido dos Trabalhadores, 

publicado pela Boitempo Editorial, em 2003. 



 

 Crítica & Debates, v. 1, n. 2, p. 1-9, jan./jun. 2011 

5 

 

Obviamente, nessas condições dificilmente poderia ser postulada uma afinidade 
de funcionamento entre os mercados e uma ordem democrática, dado que os 
agentes que atuam nos primeiros se vêem compelidos a fazê-lo sob 
circunstâncias em que a única coisa sensata é tratar de maximizar a taxa de lucro 
a qualquer preço (BORON, 2009, p. 26). 

 

Ante o exposto, compreende-se que o espaço da esfera privada na educação brasileira é 

dominante e, com os últimos governos neoliberais de Collor, FHC e Lula, ganha fôlego renovado. 

Como estas bases foram construídas? 

Os estudos de Barbara Freitag (2007) apontam que, com a consolidação das estruturas 

capitalistas no país (mesmo num capitalismo dependente), a educação vai exercer com toda plenitude 

sua função de reprodução das relações de produção. Em uma análise retrospectiva, Barbara Freitag  

aponta: no período colonial a educação tinha mera função de reprodução da ideologia política e 

religiosa, assegurando o domínio dos portugueses sobre os indígenas e negros escravos. No Império, 

com as estruturas de classes em formação, a função da educação consistia em, reproduzindo a 

ideologia, reproduzir a própria estrutura de classes. A partir da República, a educação vai se tornando 

cada vez mais importante em sua função adicional de reprodução das estruturas de poder (importância 

do voto do alfabetizado). No Estado Novo, a educação já começa a assumir todas as funções que lhe 

são atribuídas nas sociedades capitalistas modernas: além da reprodução da ideologia e da estrutura de 

classes com o seu esquema de dominação e de exploração, a educação passa a assumir ainda a função 

de reprodução da força de trabalho. Somente o governo dos militares pós-1964 procurou garantir à 

educação sua funcionalidade múltipla, no contexto do capitalismo associado em que se insere o Brasil 

(FREITAG, 2007, p. 212-213).  

Será que o período conhecido por redemocratização escapou ao contexto traçado acima? É 

possível pensar que, a partir do Estado Novo, as tendências das políticas educacionais brasileiras 

seguiram as determinações do capital humano de Theodore Shultz, que conecta o crescimento 

econômico e a ascensão social ao investimento em educação; nesse sentido tal investimento é vital para 

resolução/dissolução dos problemas de classe. 

O fetichismo é total: o ponto de partida não é a sociedade, mas o indivíduo, que decide de 

maneira mais racional possível como maximizar seus benefícios de acordo com os seus interesses 

(ALTVATER, 2010). Segundo Thomas Friedman, no livro de título sugestivo, O mundo é plano, se 
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você quiser ser classe média, basta acordar com disposição e num passe de mágica acabaram os 

problemas (2009). Para Friedman, a globalização oferece condições de igualdade para todos. Esse é o 

nível de reflexão que o pensamento único quer impor. 

E o ‘Brasil pós-moderno’, o neoliberalismo à brasileira, representando essa fase mais atual da 

escalada das políticas educacionais no mundo neoliberal da mercadoria? Só um aparte para lembrar 

algo a respeito da pós-modernidade. Segundo Armando Correia da Silva: “a pós-modernidade é um 

cachorro correndo atrás do próprio rabo”4. A ruptura com as metanarrativas acaba por prender a teoria 

numa circularidade cotidiana (esvaziada de sentido), eis a conexão das palavras em destaque. 

O Brasil pós-moderno é inaugurado pelo Bismarck das Alagoas, agora senador. É bem 

verdade que a dilapidação do Estado brasileiro começa com os militares e prossegue com José Sarney. 

Esse clima instaura terreno fértil para o avanço do neoliberalismo no Brasil, assim Collor entra em 

cena, com o medo instaurado, temor do povo em relação ao Estado desperdiçador simbolizado pelos 

marajás (o bode expiatório da má distribuição de renda em uma das nações mais desiguais do mundo – 

como se o que aconteceu fosse problema “daqueles marajás”) (OLIVEIRA, 2008, p. 24-28). 

Para Oliveira, surgiu 

 

[...] o neoliberalismo à brasileira, sempre avacalhado e avacalhador: ao invés da 
austeridade britânica – um tanto desmentida, hoje, pelos escândalos da monarquia – a 
Casa da Dinda, uma farsa grotesca, florestas amazônicas em pleno cerrado. Mas esse 
neoliberalismo sempre foi mal estudado entre nós, sempre foi atenuado por nossa 
própria ironia e capacidade de não levar a sério o que deve ser levado muito a sério 
(2008, p. 25). 

 

O mesmo clima de medo que pôs Collor no poder ressurge em Itamar Franco, porém 

conduzido para reafirmar a onda neoliberal: como exemplo é possível citar a função pedagógica 

perversa da hiperinflação, administrada a conta-gotas durante a primeira parte do seu governo, 

certamente para produzir terreno apto para que se jogue a semente neoliberal e ela progrida. E a 

educação precarizante impede de analisar e compreender tais perversidades. Aí mais um messias surge 

no horizonte: o senador Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda e prepara a URV, 

que, segundo Oliveira (2008), consistiu na forma pedagógica de incutir a desesperança nas formas 

econômicas, sociais, políticas [e educacionais] que estavam sendo construídas além do neoliberalismo, 

                                                 
4 Frase citada pelo Professor Dr. Armando Correia da Silva, em mini-curso ministrado por ele na UESB, durante o XI 
Encontro Nacional de Geógrafos, em 1998.  
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para restituí-lo de centralidade na (des)política econômica inaugurada. Nessa conjuntura é possível 

perceber em que terreno e de que forma o reino do indivíduo e o do cognitariado saíram vitoriosos em 

meio aos recentes acontecimentos. 

O neoliberalismo à brasileira expôs sua letalidade, atacando as bases da esperança que se 

construiu nos anos mais duros (metamorfoseando a esperança em derrotismo), e implantando o medo 

da reforma, da mudança, da experimentação, para manter, então, tudo como estava (OLIVEIRA, 2008). 

Com o Plano Real e a condução neoliberalizada da política de FHC, o Brasil como um todo foi 

dilapidado, solapando-se as bases passíveis de socialização, com as privatizações (CSN, Vale do Rio 

Doce, Telefonia). A inserção na rota das finanças mundializadas com o câmbio flexível, assim como a 

acumulação, atrelado ao dólar, arrastou o Brasil para o buraco negro da dívida interna e externa, para 

com isso securitizar toda a nação, que, em sua quase totalidade, estava entregue à acumulação por 

espoliação e à especulação dos mercados de capital fictício, muito mais que o produtivo, considerando-

se o fenômeno de dessubstancialização das mercadorias (ocas) e da educação (oca), a reestruturação 

produtiva conduzida pelo sociólogo apresentou claramente a precarização – o trabalho atípico aos 

brasileiros. 

A dívida, uma das primeiras formas de mundialização, associada à crescente produtividade do 

trabalho irradiado do centro do sistema, condenou o trabalho vivo à quase irrelevância, o trabalho 

barateado e o peso das finanças arquitetaram a forma suprema do trabalho abstrato liberto e não-liberto 

do chão da fábrica. Muitos cientistas sociais renderam-se ao suposto fim da história, e proclamaram um 

espaço em que a reinvenção da política (do dissenso) já era quase fantasmagórico. As políticas 

educacionais, a educação, a sociedade e a economia brasileiras passam por um trabalho de desmanche.  

A era da indeterminação põe-se ao extremo: a nação securitizada adianta-se à sorte do capital 

fictício, da especulação, que talvez não realize o valor (eis os sentidos das dívidas e da mundialização). 

Em curto espaço de tempo seremos todos lumpemproletários, muito bem (des)educados, quem sabe? 

 

Derradeiras palavras: sobre as possibilidades de emancipação no âmbito da precarização via 
agenda destrutiva do capitalismo 
 

Os processos de mundialização se expandiram pelas mãos das tendências universalizantes da 

reprodução ampliada do capital, que, para produzir e ampliar a mais-valia, necessita produzir e destruir 

homens, relações sociais, natureza (capital x trabalho), e um sem-número de possibilidades. Da 
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obsolescência planejada ao homem-mercadoria, à educação mercadoria-redentora, ao exército de 

trabalhadores-reserva (regulados pela oferta e pela procura), as tendências das políticas educacionais 

brasileiras se dispõem a ordenar ideologicamente, e na prática da reprodução das relações sociais, os 

imperativos do cálculo. Assim a sociedade burguesa engendra ideologicamente e politicamente a 

negação do movimento, da contradição, do vir a ser (tudo que é sólido passa desde então a 

aparentemente não mais desmanchar-se no ar). 

Qual o fundamento e a gênese que presidem as formas da regulação social capitalista no 

campo educacional? 

 

[…] um mestre-escola é um trabalhador produtivo se ele não apenas trabalha as 
cabeças das crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o empresário. O fato de 
que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensinar, em vez de numa 
fábrica de salsichas, não altera nada na relação (Karl Marx apud SMITH, 2003, p. 28). 

 

A partir da reflexão de Marx, retomo a questão central da temática ao analisar as políticas 

educacionais brasileiras: possibilidades de emancipação ou precarização? Por enquanto, a máquina de 

moer salsichas e pessoas, com a mesma indiferença, produz socialmente a vitória da precarização (do 

professor, do aluno, da escola, da universidade, e, em essência, do trabalhador). 

Todavia outras importantes lições de Marx (2005) podem ser úteis na caminhada: a crítica 

impiedosa a tudo o que existe, incluindo as formas fetichistas engendradas pelas sociedades de classe e 

em particular pelo sistema do capital; o chamado da Introdução à crítica da filosofia do direito de 

Hegel, quando aponta a necessidade de converter teoria em força material, quando tal teoria se 

apoderar das massas; e, por fim, a compreensão de que a alteração das circunstâncias com a atividade 

humana e a alteração de si próprio só pode ser compreendida e entendida racionalmente como práxis 

revolucionária – a partir daqui a precarização começará, então, a ser um terreno fértil para que as 

possibilidades de emancipação sejam ressignificadas em direção à educação como "transcendência 

positiva da autoalienação do trabalho". 
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