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RESUMO 
O  texto  pretende  apresentar  elementos  das  mudanças  atuais,  presididas  pelo  processo  de 
aprofundamento da privatização que ocorre em diferentes momentos das relações educativas. Partindo 
do  conceito  de  educação  como  forma  social,  isto  é,  processo  indissociável  da  forma‐capital  enquanto 
conjunto  de  relações  sociais,  totalitário  e  fetichista,  serão  analisadas  algumas  medidas  estatais  que 
buscam aproximar as formas educativas às novas necessidades de acumulação capitalista efetivadas por 
meio de novas formas de gestão da educação. Para tanto, trataremos de programas educacionais recém 
lançados,  como  a  Aliança  Brasileira  pela  Educação,  o  projeto  de  "adoção"  de  escolas  públicas  pelo 
empresariado no Estado de São Paulo, atualizando os já avançados processos de terceirização da gestão e 
parcerias  público‐privadas  na  educação.  Tal  processo  amplia  o  antagonismo  entre  trabalhadores  e 
trabalhadoras  da  educação  e  a  gestão  dos  sistemas  de  educação  por  meio  de  novas  maneiras 
expropriação e concentração dos processos decisórios e dos meios de trabalho nas mãos do setor privado, 
regido diretamente pelas leis da concorrência mercantil. A hipótese é que tais mecanismos reformistas em 
alguma medida buscam conformar uma reação às lutas atuais da educação, em particular os movimentos 
de  ocupação  de  escolas  que  se  espalharam  pelo  país  no  último  período,  bem  como  gerir  os  conflitos 
advindos  da miséria  e  barbárie  da  educação  pública,  não  paradoxalmente  comandadas  pelo  próprio 
Estado, submetendo a formação de trabalhadores e trabalhadoras à hegemonia das relações capitalistas. 
Como  substrato  dessa  avaliação  estarão  a  crítica  da  economia  política  (Marx)  e  a  crítica marxista  do 
direito  (Pashukanis  e  Edelman),  que  contém  elementos  fundamentais  para  a  crítica  da  reificação  das 
relações educativas, as quais se desenvolvem mediante o desdobramento de contradições entre capital e 
trabalho e alteram às formas do direito à educação.  
 
Palavras‐Chave: Privatização, Estado, Direito, Forma Social 



AS FORMAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO: PRIVATIZAÇÃO E GESTÃO DA 
BARBÁRIE 

 

Carolina de Roig Catini1 

O texto pretende apresentar elementos das mudanças atuais, presididas pelo processo de 
aprofundamento da privatização que ocorre em diferentes momentos das relações educativas. 
Partindo do conceito de educação como forma social, isto é, processo indissociável da forma-
capital enquanto conjunto de relações sociais, totalitário e fetichista, serão analisadas algumas 
medidas estatais que buscam aproximar as formas educativas às novas necessidades de 
acumulação capitalista efetivadas por meio de novas formas de gestão da educação. Para 
tanto, trataremos de programas educacionais recém lançados, como a Aliança Brasileira pela 
Educação, o projeto de "adoção" de escolas públicas pelo empresariado no Estado de São 
Paulo, atualizando os já avançados processos de terceirização da gestão e parcerias público-
privadas na educação. Tal processo amplia o antagonismo entre trabalhadores e trabalhadoras 
da educação e a gestão dos sistemas de educação por meio de novas maneiras expropriação e 
concentração dos processos decisórios e dos meios de trabalho nas mãos do setor privado, 
regido diretamente pelas leis da concorrência mercantil. A hipótese é que tais mecanismos 
reformistas em alguma medida buscam conformar uma reação às lutas atuais da educação, em 
particular os movimentos de ocupação de escolas que se espalharam pelo país no último 
período, bem como gerir os conflitos advindos da miséria e barbárie da educação pública, não 
paradoxalmente comandadas pelo próprio Estado, submetendo a formação de trabalhadores e 
trabalhadoras à hegemonia das relações capitalistas. Como substrato dessa avaliação estarão a 
crítica da economia política (Marx) e a crítica marxista do direito (Pashukanis e Edelman), 
que contém elementos fundamentais para a crítica da reificação das relações educativas, as 
quais se desenvolvem mediante o desdobramento de contradições entre capital e trabalho e 
alteram às formas do direito à educação.  
 
Palavras-Chave: Privatização, Estado, Direito, Forma Social 

 

1. Introdução 

Apresentamos aqui hipóteses de interpretação das mudanças na forma de realizar o 

trabalho educativo e de seu papel de formação da força de trabalho e das formas de realização 

do direito à educação, diante das reformas na gestão da educação pública - sobretudo em 

relação ao acentuado processo de privatização da educação - num momento de crise no 

processo de acumulação capitalista e revoltas estudantis significativas no Brasil.  

As investidas de privatização do ensino público estruturam-se mediante complexas 

relações que se concretizam em diferentes formas de “parcerias público-privadas”, conforme 

foram nomeadas no início do neoliberalismo brasileiro nos anos 1990. Elas tampouco são 

                                                            
1 Professora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas/ UNICAMP. Pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da 
USP. Contato: ccatini@unicamp.br 



recentes na história da educação brasileira, onde a relação entre os setores sempre estabeleceu 

uma tênue linha divisória entre o direito público e o direito privado. Não obstante, 

consideraremos aqui, em largos traços, elementos que indicam distinções entre processos de 

privatização da educação básica consolidados a partir de 1996, e as tendências atuais.  

Tem-se em vista que o longuíssimo processo de sucateamento da escola pública serve 

como justificativa para o Estado gerenciar processos de privatização. Não se quer, portanto, 

atrelar as medidas atuais apenas como reação do Estado às lutas atuais da educação, 

materializadas sobretudo pelas ocupações de escolas públicas. Mas na medida em que tais 

lutas representaram resistência à "reorganização" do ensino ao final de 2015 e mais 

recentemente, em 2016, contra a reforma do ensino médio e medidas de ajuste fiscal, cujo 

desenvolvimento se dá no bojo de um amplo espectro de mudanças educacionais e de relações 

trabalhistas, o Estado tem tomado medidas severas no sentido de acelerar as reformas, que 

tendem a diminuir a capacidade de organização, sejam elas pela fragmentação do atendimento 

das demandas pela distribuição de serviços por empresas, seja pela judicialização das 

punições e das próprias políticas educacionais. 

Trata-se de apontar elementos para a compreensão de complexas relações entre direito 

público e direito privado, interações da educação formal e não formal, que articulariam, a um 

tempo, as medidas de cortes drásticos no financiamento público da educação (PEC 241, por 

exemplo), com a possibilidade de terceirização dos serviços-fim e não apenas de gestão 

(como se configura na PEC 257), e a necessidade de manter encarcerada (no sistema prisional 

e no sistema escolar) em tempo integral a juventude sem emprego, ou destinada a executar 

trabalhos cada vez mais simples, e cuja força de trabalho deva ser produzida à baixo custo 

(reforma do ensino médio e escola de tempo integral). A gestão da barbárie se daria, portanto, 

com medidas de contenção das resistências aos processos de mudança em curso, em conjunto 

com uma previsível pauperização e precarização da formação da força de trabalho e do 

trabalho educativo, comandada pelo Capital, agenciada pelo Estado e controlada 

conjuntamente por ambos. E o empresariado é que ganha, lucrando com a miséria 

educacional. 

 

2. Processos de Privatização da educação básica 

As reformas dos anos 1990 no Brasil caminharam no sentido de modernizar a gestão 

pública (até então, se falava em administração), voltada para a eficiência de seus serviços 

voltadas para o cidadão, que no plano de governo FHC aparece como “‘cliente privilegiado’ 



dos serviços prestados pelo Estado” (CARDOSO, 1995). Colocado em vigor, o plano de 

reforma do Estado atrela a “avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho e a 

capacitação permanente”, aos princípios da orientação para este cidadão, que deve ter acesso 

ao “controle dos resultados”, por meio da “competição administrada” (PDRAE, p.24). E 

admite que “embora o Estado ainda tenha um papel central na provisão e garantia de serviços 

básicos – educação, saúde e infra-estrutura”, considera que “não é óbvio que deva ser o único 

provedor, ou mesmo, que deva ser provedor” (PDRAE). Com isso, programava  

“transferir para o setor público não–estatal estes serviços, através de um programa de 
‘publicização’, transformando as atuais fundações públicas em organizações sociais, ou seja, 
em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham autorização específica do 
poder Legislativo para celebrar contrato de gestão com o Poder Executivo e assim ter direito à 
dotação orçamentária.” (PDRAE) 

Embora tenha encontrado resistências, essa tendência se firmou e se consolidou como 

prática, operando também, como sardonicamente aponta Paulo Eduardo Arantes (2007), uma 

“promiscuidade” semântica dos campos em conflito, na qual “nem sempre é fácil diferenciar 

onde termina a utopia republicana e principia um empreendimento tocado à imagem e 

semelhança do mundo dos negócios” (ARANTES, 2004, p. 168)2. De acordo com o autor, 

“em princípio, como aliás o próprio nome indica, uma Organização Não Governamental não 

pode pensar e agir como uma agência estatal. Tampouco falar a mesma língua. E, no entanto, 

parece estar ocorrendo um formidável disparate”:  

“de uns tempos pra cá, autoridades governamentais desandaram a gesticular e arengar como se 
fossem militantes de uma ONG de todas as ONG’S, misteriosamente eleitos pela mão 
invisível do destino para advogar a boa causa da sociedade, ocupando, porém, graças sabe-se-
lá a que manobras astuciosas da razão, postos chaves no aparelho de Estado, sobretudo os 
diretamente concernidos por uma enteléquia cívica denominada ‘o social’. Ato contínuo, têm 
se dedicado a lançar ‘programas’ de fortalecimento da ‘sociedade civil’, como se esta fosse 
uma área de fomento, e, pelo visto, em promoção. É um tal de abrir e construir ‘espaços’, nos 
quais ‘interagem’ os ‘atores’ (novos, de preferência) que trocam juras de ‘compromisso’ e 
‘envolvimento mútuos, tudo em registro altamente ‘proativo’ (ARANTES, 2004, p. 165). 

 Dados de pesquisa do IBGE indicam que entre 1996 e 2002 o número das ONGs, 

fundações e associações sem fins lucrativos cresceu 157% (Neves, 2005). A autora mostra 

que da totalidade das organizações existentes no Brasil em 2005, “apenas 4% foram criadas 

antes de 1970. Mais de um quinto delas (22,46%) surgiu ainda na década de 1980, e 50% 

foram estabelecidas entre 1991 e 2000. Este processo de crescimento teve continuidade nos 
                                                            
2 “Não governamental e além do mais sem fins lucrativos. Tão longe, portanto, do dinheiro como do poder? Outra vez, por 
definição, é claro que sim. E novamente nos deparamos com um disparate de mesmo teor. É que também as empresas, por 
uma espécie de esquizofrenia programada, principiaram a se comportar como se fossem verdadeiras organizações não 
lucrativas” (ARANTES, 2004, p. 166-167). 



governos posteriores, e segundo a Associação Brasileira de ONG´s (ABONG)3, em 2010, 

havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) no Brasil, 

voltadas, predominantemente, à religião (28,5%), a associações patronais e profissionais 

(15,5%) e ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). As áreas 

de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais) totalizavam 54,1 

mil entidades (18,6%). Dentre elas, a grande maioria (67%), independente do setor que 

prioriza, oferecem serviços educativos.  

Também em consonância com as políticas neoliberais e com a reestruturação das 

relações de trabalho no setor produtivo, as organizações não governamentais constituem-se 

elas próprias como “espaço privilegiado de difusão do trabalho precário”, e absorvem, no 

Brasil (de 2005) “cerca de 14 milhões de trabalhadores informais”, viabilizando novas formas 

de “superexploração da força de trabalho” (NEVES, 2005, (p. 122-123). Segundo análise da 

Associação Brasileira de ONGs (ABONG), em “72,2% das instituições (210,0 mil entidades) 

não havia sequer um empregado formalizado” no ano de 2010, “apoiando-se em trabalho 

voluntário e prestação de serviços autônomos”, destacando-se, entre elas, entidades voltadas à 

religião (29%) e de defesa de direitos (17,4%).  

Neves (2005) interpreta esse processo geral como uma “estratégia do capital para 

educar o consenso”, na qual “as ONGs são veículos privilegiado de construção e 

sedimentação da sociedade civil ativa, proposição do neoliberalismo da Terceira Via 

(NEVES, 2005, p. 90). Ainda segundo a autora, para interpretar esse processo histórico, as 

visões dicotômicas de Estado e sociedade civil dificultam a construção da crítica e da luta 

contra essa forma de privatização, pois impede a percepção da “sociedade civil também como 

locus importante de consolidação da hegemonia burguesa brasileira nos tempos de 

neoliberalismo, ou seja, como espaço privilegiado de consolidação de uma nova pedagogia da 

hegemonia” (NEVES, 2005, p. 87, grifos meus). 

Ainda nos anos 1990 foi criado o Programa Comunidade Solidária para combate à 

pobreza e criadas novas figuras jurídicas para a criação das Organizações Sociais (OS), das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OCISPs) e a Lei do Voluntariado. 

Foram criadas grandes organizações como a Comunitas (da Ruth Cardoso), que em 2004 

estava fazendo programas de educação e desenvolvimento em 27 estados, 2 mil municípios e 

9 regiões metropolitanas, para promover o desenvolvimento social, com apoio empresarial 

(NEVES, 2005, p. 94).  

                                                            
3 CF. http://www.abong.org.br/ 



Em 2004, o governo Lula destinou R$ 1, 2 bilhões para as ONGs que executam suas 

políticas prestando serviços sociais, e a logomarca do governo passa a ser usada por 1.412 

instituições, O Programa Comunidade Solidária é substituído pelo Programa Fome Zero, que 

tem como principal medida a instituição do Bolsa Família. E segundo Neves (2005), com a 

criação do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Combate à Fome, o modelo de 

parcerias se aprofunda, envolvendo Ongs, sindicatos, empresas, igrejas, etc. Em 2005 havia, 

por exemplo, uma rede de mais de 600 “educadores populares” sendo formados pela 

Fundação Roberto Marinho, que organizava a “Educação Cidadã” dos agentes e beneficiários 

do Programa Fome Zero. Com a criação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 

também em 2005, um enorme sistema de serviços públicos geridos e organizados pelas 

fundações e associações privadas, em conjunto com o SUS (Sistema Único de Saúde) que já 

estava em processo avançado de privatização. 

No ensino formal, as parcerias se desenvolvem sobretudo nos municípios com a 

educação infantil, por meio de instituições que passam a gerir creches e pré-escolas, com 

repasse direto de recursos estatais. Nas creches conveniadas de São Paulo o repasse é feito e a 

instituição aluga espaço ou usa propriedade própria. Nas Naves-Mãe de Campinas, os prédios 

e mobiliários são públicos e a instituição privatiza a gestão. De qualquer forma, ambas 

exploram o trabalho das educadoras, pagando menos do que a funcionárias do Estado e 

gerando desigualdades entre as trabalhadoras da educação, privatizando o controle 

pedagógico, liquidando com alguns princípios consideradas de “direito público”, como o uso 

dos referenciais curriculares da educação infantil e a laicidade. Das 21 Naves-Mãe, 19 são 

geridas por entidades religiosas, quase todas evangélicas, nas quais as educadoras admitem 

que se tornou rotina rezar (SILVA 2016). Conforme a pesquisa da autora mostra, as práticas 

pedagógicas são pobres e os recursos de matérias didáticos escassos.  

Na educação não formal, é preciso retomar aos anos 1990 para destacar o fato de que 

neste período se consolida este campo de atuação e de atendimento às classes populares 

(AROEIRA GARCIA, 2008), com projetos agenciados por institutos e fundações de grandes 

empresas privadas e organizações sociais da sociedade civil, oferecendo serviços de variados 

tipos, sobretudo no contraturno escolar, com atividades de recreação, assistência, capacitação 

profissional, atividades culturais, de geração de renda etc, gerando um campo novo de 

trabalho educativo precário, as bases para as parcerias público-privadas atuarem também 

dentro do ensino formal e uma rede educacional em que grande parte das crianças e jovens 

estão sob tutela em tempo integral.  



Neste processo se desenvolvem diversos meios que podem ser configurados como 

formas de penalização da juventude das camadas populares. Com a criação do SUAS e a 

tipificação dos tipos de serviços assistenciais, grande parte das organizações que prestam 

serviços educacionais se filiam aos Conselhos da Criança e do Adolescente e passam a 

integrar-se à essa rede, contando com financiamentos híbridos (públicos e privados). Aqui a 

educação passa a ser considerada medida de proteção social e se orienta para articular um 

“novo paradigma” de educação para jovens de camadas populares sustentadas num tripé, 

como apresenta o estudo Marília Spósito (2008): a transferência de renda, frequência 

obrigatória na escola e nas atividades de educação não formal e contrapartidas dos jovens em 

“engajamento em atividades comunitárias” (SPÓSITO, 2008, p.89). Este tripé orienta 

atividades diversificadas, mediadas por organizações privadas de diversos tipos, mas de 

maneira geral são programas que colocam para a juventude “outra jornada, além da jornada 

escolar”, por meio da qual “os jovens pobres são cada vez mais submetidos à ação intencional 

de duas redes educativas: escolar e não-escolar” (SPOSITO, 2008, p. 90) e, finalmente, como 

são geridos por instituições que arrecadam recurso e tem interesse de realiza-los abocanhando 

parte dos recursos, são atividades precárias, desenvolvidas em meios precários e fazem do 

“protagonismo” e “empreendedorismo” dos jovens um emprego de trabalho não remunerado 

nas praças, ruas e associações de bairros. Neste modelo, que se assemelha muito a medidas 

sócio educativas, mas aplicadas à jovens em situação de “liberdade”, a lógica punitivista de 

criminalização da pobreza como forma de gerir suas demandas por meio de políticas focais, 

conforme Loïc Wacquant apresenta em “Punir os Pobres” (referência), parece fazer sentido. A 

pergunta sobre o porquê o Estado passa a financiar tais medidas de educação não formal ao 

invés de ampliar os recursos para o ensino formal só pode ser respondida considerando a 

necessidade de manter crianças e jovens ocupados e para beneficiar o setor privado, 

continuando as práticas de seu fomento e crescimento.  

No que se refere às relações entre entidades privadas de prestação de serviços e 

educação formal, outras importantes iniciativas referem-se à criação de organizações que 

reúnem grandes grupos do empresariado para criar novas parcerias ou buscar recursos para as 

unidades escolares com o setor privado como é o caso da OSCIP Parceiros da Educação, em 

2004, ou para desenvolver pesquisas e influenciar políticas educacionais, como o caso do 

Movimento Todos Pela Educação, em 2006, que conta com grande aporte de recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e investidores como Samsung, Telefônica, 

Natura e outras empresas de grande porte, por meio de programas de responsabilidade social. 

Como comenta Roberto Leher (2015) este setor da sociedade civil consegue grande êxito em 



influenciar políticas educacionais e “por meio do Plano Nacional de Educação (PNE) - que 

aliás foi homenageado com o nome Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em 

referência ao movimento. Com isso definiram em grandes linhas o que seria o PNE que está 

vigente” (LEHER, 2015).  Em 2007 é criado o programa Mais Educação (SP), com o objetivo 

de aumentar para mínimo sete horas o tempo de escola, com atividades organizadas por 

ONGs, gerenciadas pela Fundação Itaú Social e pela Ong Cenpec. A Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo cria um plano de metas para as escolas com base na análise de 

resultados das avalições de sistema de ensino criadas nos anos 19904, cuja organização dos 

dados é feita em parceiras com Itaú BBA e Fundação Lemann, criando o IDESP (índice de 

desenvolvimento do ensino), para avaliar o alcance das metas pelas escolas (MACIEL, 

DURAN, 2016). Vale notar que dadas as condições degradadas de ensino e trabalho docente 

na rede estadual paulista o sistema meritocrático de premiações pelo desempenho dos 

estudantes também vão se conformando como práticas de punição dos não premiados.  

No ensino médio, Krawczyk (2015) ainda aponta a profusão de projetos isolados de 

ensino médio integral com gestão compartilhada em diversos estados, colocadas em 

funcionamento por organizações como o Instituto Oi e pela Fundação Pão de Açúcar, que 

“elaboram propostas pedagógicas para ser aplicadas em uma ou duas escolas de ensino médio 

e oferecem a infraestrutura e os recursos humanos (técnicos) e materiais”, sendo que elas “são 

geridas conjuntamente por um profissional da rede pública e um membro da instituição 

parceira”, e mais uma vez a ampliação dos horários é justificada “com argumentos 

assistencialistas, porque permite que os jovens estejam “fora das ruas e das drogas”” 

(KRAWCZYK, 2015). 

 

*       *     * 

Todas essas ações vão criando as bases para as reformas atuais na medida em que 

atrelam o diretamente o empresariado às políticas públicas de educação e ações diretas por 

meio de programas de educação dentro e fora das escolas, estabelecendo parcerias com outras 

organizações da sociedade civil de pequeno e médio porte. Estas entram no “mercado da 

cidadania” (ARANTES, 2003) por meio da concorrência para oferecer serviços por meio do 

repasses de verbas, submetendo projetos à editais públicos ou privados. As fundações e 

                                                            
4  Em 1996 é instituído o SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento do Estado de São Paulo), com recursos de 
empréstimos do Banco Mundial. Em 1995 é criado o SAEB (sistema de avaliação da educação básica - nacional) com 
recursos do PNUD, em 1998 o ENEM e mais adiante, em 2008, a Provinha Brasil (alfabetização). No ensino superior o ENC 
(Exame Nacional de Cursos, mais conhecido como Provão) passa a funcionar já em 1995 e é substituído pelo ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho do Estudante).  



institutos de bancos e outras grandes empresas oferecem elas mesmas em serviços educação 

não formal, financiam projetos de ONGs menores, articulam parcerias no ensino formal e 

orientam o sentido das reformas de Estado. Elas investem dinheiro captado de financiamento 

internacional ou nacional, seus próprios lucros e abrem seus capitais para investimentos na 

bolsa de valores sob o selo da responsabilidade social. Crescem ainda as consultorias às 

gestões municipais e estaduais de educação por organismos externos buscadas para 

implementar programas. Em Campinas, por exemplo, conforme pesquisa em andamento 

realizada por Pergolizzi (2014), a implantação do piso salarial em todas as cidades da região 

metropolitana foi feita pela mediação de empresas de consultorias, bem como toda a formação 

continuada de professores é feita por Ongs e institutos privados, o que é comum em outros 

municípios. 

Embora apareçam como profusão de projetos e programas, nas quais se parecia buscar 

encontrar modelos, todos caminham no mesmo sentido. Este sentido ficou mais evidente com 

a proposta por decreto de “reorganização” escolar ao final de 2015 e os programas lançados 

no âmbito do estado de São Paulo, ou ainda as reformas propostas em âmbito nacional. A 

reorganização propunha a diminuição da rede estadual com o fechamento de escolas e a 

divisão das escolas por ciclos, para que o Estado pudesse se dedicar a maior eficiência da rede 

de ensino médio, que ficaria em escolas exclusivas para este nível de ensino, cujos estados são 

os principais responsáveis. Embora não tivesse sido anunciado, a reorganização tinha a 

intenção de desenvolver as parcerias e entregar à gestão das escolas para as OSs e implantar a 

reforma do ensino médio, como está ocorrendo no estado de Goiás. Um fator que deixou de 

impedir o crescimento das ocupações de escolas no estado de São Paulo, feitas para barrar 

este processo de reorganização, foi a não concessão da reintegração de posse, já que a justiça 

considerou que se tratava de uma forma de protesto e não da tentativa de tomar a posse das 

escolas. Depois da divulgação de áudio na Secretaria Estadual de Educação, na qual se 

planejava ações truculentas do estado para desocupar as escolas em SP, o Secretário da 

Educação Herman Voorwald foi destituído do cargo e foi nomeado o juiz José Roberto Nalini.   

As reações do estado às ocupações foram muitas e nos centraremos na criação da 

Aliança Nacional pela Educação e no programa na adoção das escolas públicas por 

empresários, que reforçam as tendências à privatização. Não obstante, é preciso mencionar a 

criação da "Frente de Instituições Públicas pela Educação do Estado de São Paulo" (Fipesp), 

que embora se autodenomine intersetorial, é formada apenas por juristas, com representantes 

da OAB, Tribunal de Justiça de São Paulo, procuradores gerais do estado e do Ministério 

Público de São Paulo; defensores públicos, promotores e desembargadores. Em meio à novas 



ocupações nas ETECs e no Centro Paula Souza, nas quais os estudantes protestavam contra a 

"máfia da merenda", a frente foi designada como meio de “dialogar” e atuar "no planejamento 

de ações no caso das ocupações das escolas estaduais e em episódios de conflitos entre 

alunos, equipes escolares e a própria secretaria" (referência). Com isso, pretende judicializar 

os processos de organização estudantil e “quebrar as resistências”, como diz Salomão 

Ximenes (2016). Outra das finalidades descritas na resolução de criação da frente e no site da 

SEE é assegurar as condições para atingir a meta 19 do PNE, que se refere à efetivação da 

gestão democrática nas escolas. Nesse sentido, estão em elaboração propostas para 

regulamentar os conselhos escolares, as Associações de Pais e Mestres e grêmios estudantis, 

favorecendo seus canais de parcerias com outros setores da sociedade civil organizada que, 

segundo consta no site da SEE, estarão submetidas a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar. 

A "adoção" de escolas públicas por empresários não é novidade e diversas entidades 

promovem ações desse tipo, como a Ong Parceiros da Educação, que repassa para escolas 

recursos que “variam de R$ 150 mil a R$ 250 mil anuais, usados principalmente em 

treinamento dos professores”. Ademais, as empresas também atuam com suporte pedagógico 

“por meio de contratação de aulas de reforço para os alunos e até auxílio com materiais e 

infraestrutura. Neste ano devem ser investidos R$ 7,9 milhões nas unidades selecionadas” 

(ESTADO, 30/08/2016). A mesma matéria de jornal contém entrevista com Nalini, em que 

este diz que busca apoio deste tipo desde que assumiu a pasta, sugerindo aos investidores que 

façam contratos de trabalho de manutenção das escolas e compra de materiais, e buscando 

aproximar escolas e instituições públicas e privadas “por afinidade”. Ou seja, estimulando, 

por exemplo, que a família Setúbal, dona do Itaú, invista em escolas que foram batizadas com 

os nomes de seus membros, por homenagem estatal, como a escola Roberto Setúbal. Ou 

ainda, que a Marinha do Brasil se aproxime das escolas da cidade chamada "Almirante 

Tamandaré” e congêneres (e o mesmo apelo foi feito para a Igreja Católica, a OAB, as 

associações comerciais e a Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio), etc).  

A Aliança Brasileira pela Educação (ABE) é mais complexa. Lançada pela Kroton, a 

maior empresa educacional do mundo (segundo notícia no site da SEE), buscará atuar em 

território nacional com o principal objetivo de criar e fomentar programas de parcerias das 

redes públicas com setor privado, por meio do compartilhamento “de projetos de sucesso”, e 

sem custo algum para as para as secretarias estaduais e municipais5. No evento de lançamento 

                                                            
5 Em meio às comemorações dos 50 anos da rede Pitágoras (uma das escolas privadas que hoje compõe a Kroton) é lançado o 
movimento nacional (ABE), baseado nas ações da Conspiração Mineira pela Educação, que tiveram como alegados pilares a 



da Aliança, na sede da Secretaria Estadual de Educação, o presidente da Kroton diz que a 

ABE “surge de um crescimento natural das atividades de responsabilidade social feitas pela 

Kroton, no sentido de tentar devolver um pouco do que a sociedade entrega a ela como 

empresa” (SEE, 31/08/2016), O governo de São Paulo aderiu à aliança, lançando em 31 de 

agosto de 2016 o programa de “capacitação de líderes” das escolas estaduais paulistas, dando 

início às atividades da ABE por meio da formação de 300 diretores de escolas públicas. É um 

projeto “voluntário” e sem custos para a rede, fruto do “esforço colaborativo entre todos os 

segmentos da sociedade - Governo, empresas e fundações” (SEE, 31/08/2016).  

Vale lembrar que nos anos 2000 a Organização Mundial do Comércio (OMC) passa a 

conceituar a educação como um bem de serviço e aplicar normas à sua comercialização, e 

nesse momento diversas empresas brasileiras são adquiridas por fundos internacionais e 

muitos conglomerados de instituições de ensino privado surgem. Em 2007 a Anhanguera 

Educacional lança ações na Bolsa de Valores de São Paulo, seguida pela Estácio de Sá, 

Kroton Educacional, e Grupo Pitágoras (OLIVEIRA, 2009). Em 2014 a Kroton se funde com 

a Anhanguera e criam a maior empresa educacional do país, e vale lembrar que a Faculdade 

Anhanguera é instituição de ensino superior, com vasto atendimento das classes populares e 

unidades nas periferias de grandes cidades, cresceu mediante o uso de recursos do PROUNI e 

FIES. 

Eis que em 2016 a Kroton oferece serviços de graça para secretarias municiais e 

estaduais pela sua “paixão de educar”, conforme diz seu slogan. Em seu site, ao apresentar os 

“mercados de atuação”, da educação básica, a Kroton Educacional diz que o “Brasil é o maior 

mercado de Educação Básica da América Latina, com cerca de 58 milhões de alunos matriculados”, 

sendo que a “rede pública de ensino concentra cerca de 85% das matrículas da Educação Básica, 

segundo o Censo Escolar de 2010 do INEP” (KROTON). Sem rodeios, a educação pública é 

apresentada como mercado para o capital privado investir. 

Parece imprescindível tentar entender mais precisamente o impacto de tais processos 

sobre asas relações de trabalho educacionais e sobre as formas de realização do direito à 

educação, e nesse sentido, na próxima sessão será esboçado um conjunto de questões, que 

urge responder. 

 

3. Capital e Trabalho 

                                                                                                                                                                                          
pacificação das escolas, a motivação dos alunos, a motivação dos professores, a melhoria dos indicadores de aprendizagem e 
a interação família e escola. Em 1999 foi criada a Fundação Pitágoras para fazer trabalhos sociais associados à empresa 
privada de ensino “com o propósito de contribuir para a melhoria da educação brasileira mediante a aplicação da metodologia 
avançada de gestão, chamada SGI (Sistema de Gestão Integrado). A entidade já implantou o SGI em 110 municípios e 1.098 
escolas, envolvendo 2.975 educadores e 728.000 alunos” (Jornal Preliminar, 2016). 



É certo que tudo o que acaba de ser visto indica uma privatização das relações sociais 

educativas e uma hegemonia do capital empresarial nos processos de decisão políticas e 

pedagógicas, bem como no controle da formação dos trabalhadores. Não obstante, algumas 

questões cabem aqui, sobretudo diante da crise econômica. Do ponto de vista da reprodução 

da acumulação capitalista, esses processos seriam meios de o Estado, ao repassar recursos 

para as empresas, alavancar o processo de acumulação de capital? Ou estará o Estado apenas 

alimentando os circuitos de reprodução fictícia do capital, e assim alimentando uma bolha que 

eventualmente explodirá? Noutras palavras, com essas medidas privatizantes, que criam 

formas híbridas (estatais e empresariais) o trabalho realizado nas instituições educativas pelos 

seus diversos funcionários torna-se produtivo, no sentido de gerar mais-valia?  

Alguns aspectos dessa discussão são facilmente resolvidos: uma escola ou um hospital 

privados são espaços de acumulação de capital, e o trabalho aí realizado é produtivo. Logo, 

quando um grupo educacional privado investe em suas empresas escolas privadas o lucro 

aferido de um convênio estatal para gerir uma escola pública, estende-se o campo da 

reprodução ampliada do capital. Mas no que tange aos processos de trabalho no interior dos 

referidos convênios, em que o serviço educacional não assume a forma mercadoria, em que a 

propriedade dos meios de produção é estatal, em que o processo concorrêncial entre as 

empresas é mediado por editais, nesse caso, enfim, a coisa é mais complexa, pois estamos 

diante de uma forma híbrida. 

Por fim, com a ampliação do campo de atuação do capital em áreas como saúde e 

habitação, que constituem um salário indireto para as famílias trabalhadores que acessam tais 

serviços, e que portanto barateiam o custo da força de trabalho e reduzem o "tempo de 

trabalho necessário" em relação ao "tempo de trabalho excedente", pode haver uma tendência 

à elevação desse custo, o que atentaria contra a acumulação de capital. Os resultados desse 

processo privatizante para o capital em geral é no mínimo ambíguo. 

É preciso observar brevemente que a contradição capital-trabalho compreende a 

tendência de eliminação relativa do trabalho vivo como substância do valor em face do 

trabalho morto, por conta do incessante desenvolvimento das forças produtivas impostas pela 

concorrência capitalista. Não obstante, tal tendência não pode completar-se plenamente sob o 

risco de liquidar a extração de mais-valia - e da exploração do trabalho, portanto, que é o 

fundamento deste modo de produção capitalista. Com o desenvolvimento das forças 

produtivas na grande indústria, Marx já analisava o acirramento da contradição capital-

trabalho pela constante ampliação da composição orgânica do capital, isto é, da prevalência 

do trabalho morto sobre o trabalho vivo e sua consequente expulsão do processo de produção. 



Ambos se realizam apenas enquanto formas do capital: o trabalho morto objetifica o trabalho 

passado como capital constante, vivificado pelo processo de trabalho vivo, que só pode 

realizar-se sob a forma de capital variável, ou seja, o trabalho enquanto formas do próprio 

capital, subordinadas e incorporadas como coisas que o capitalista detém para dirigir o 

processo de produção. Como a força de trabalho é posta em atividade pelo capital, este último 

se apresenta como sujeito, invertendo a relação entre sujeito e objeto. No entanto, tal inversão 

é mais complexa, pois o capital somente se apresenta como se fosse sujeito na medida em que 

sua substância permanece em seu oposto, o trabalho, este que não pode realizar-se enquanto 

sujeito diante da relação com o capital, haja visto que sua autodeterminação seria a própria 

eliminação do capital (GRESPAN, 2003). Sem deter os meios de trabalho, nem controlar seu 

processo e finalidade, a força de trabalho é excluída da produção da riqueza e se define 

negativamente. Em oposição, o capital se positiva formalmente e se subjetiva ao colocar a 

vitalidade criadora da força de trabalho à serviço da incessante valorização do valor que o 

configura, usurpando a subjetividade o trabalho, e impedindo sua realização cindida de sua 

própria forma. Este movimento constitui o fetichismo do capital como totalidade formal, que 

coloca o capital enquanto sujeito, mas não um sujeito pleno e sim um sujeito cego e 

automático, como é apresentado n’ O Capital. 

Consideremos que o trabalho educativo conta com um trabalho morto relativamente 

pequeno, isto é trabalho passado objetivado nos meios de trabalho, que no caso são as escolas 

e outros espaços educativos, mobiliários, materiais didáticos e recursos tecnológicos, mas que 

estes encontram muita resistência para substituir o trabalho vivo ou torna-lo um apêndice das 

máquinas, como na grande indústria. Mantendo métodos manufatureiros de trabalho, a 

educação mobiliza muito trabalho vivo e apresenta-se como campo de exploração da mais-

valia quando realizado privadamente, ainda que a subsunção real do trabalho ao capital não se 

complete pela mudança radical na natureza do processo de trabalho. Isto é, no atual 

desenvolvimento das forças produtivas da indústria educacional, poderia se dizer que há ainda 

muita lenha para queimar.  

Não obstante, muitas análises da economia política da educação encontram uma 

barreira a mais em considerar o trabalho da educação produtivo (gerador de mais valia) na 

medida em que ele se realiza na forma de serviço e não tem como produto uma mercadoria 

que se venda no mercado por preço maior do que os custos de produção. Cabe aqui objetar: 

em primeiro lugar o trabalho educativo tem como produto a força de trabalho, que pode 

realizar-se como mercadoria com distância temporal em relação a sua produção, ou não se 

realizar (o que são, inclusive, um dos elementos que caracterizam as crises e mais um dos 



aspectos a ser considerado para a necessidade de diminuição dos custos de produção da força 

de trabalho). O trabalho educativo forma, justamente, a mercadoria que tem como valor de 

uso a capacidade de gerar valor. Em segundo lugar, os serviços podem ser produtivos ou 

improdutivos, e não dependeriam de ter um produto como resultado. Não podendo adentrar 

aqui nos debates de longa data da enorme desavença entre marxistas sobre este ponto, 

conforme já apontava Rubin (1980) no começo do século XX,  cabe citar Marx, ao dizer que a 

definição do trabalho produtivo ou improdutivo por meio dos seus conteúdos materiais, 

segundo Marx, deriva-se de uma “concepção fetichista peculiar ao modo de produção 

capitalista”, que “considera as determinações formais econômicas, tais como ser mercadoria, 

ser trabalho produtivo, etc., como qualidade inerente em si mesma aos depositários materiais 

dessas determinações formais ou categoriais” (1978, p. 78, grifos do autor). Ao contrário 

disso, Marx demonstra que uma atividade de “idêntico conteúdo” pode ser produtiva ou 

improdutiva, dependendo da relação social que estabelece e oferece vários exemplos:  

 “se for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material, 
então 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. O conceito de 
trabalho produtivo, portanto, não encerra de modo algum apenas uma relação 
entre a atividade e o 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 produtivo não é, portanto, sorte, mas azar” (MARX, 
1988, p. 101-102).  

Isto quer dizer o caráter do trabalho produtivo ou improdutivo não se refere à sua 

atividade concreta, mas à “sua forma social de organização, de sua compatibilidade com as 

relações de produção características da determinada ordem econômica da sociedade (RUBIN, 

1980, p.280). A principal diferença entre esses conceitos reside no seguinte: o trabalho 

improdutivo se troca por “dinheiro como dinheiro” (renda), ao passo que o trabalho produtivo 

se troca por “dinheiro como capital” (MARX, 1985b. p. 79), isto é, o trabalho produtivo 

constitui um momento do processo de autovalorização do capital.  

Assim, o trabalho educativo contratado pelo Estado, e trocado por renda proveniente 

de recursos públicos seria a única barreira apresentada para a posição deste trabalho como 

gerador de valor diretamente, como trabalho produtivo. Mas certamente faltam determinações 

da categoria, em seu processo histórico de desenvolvimento, que precisariam ser analisados 

mais precisamente.  



 

4. Direito Público e Direito Privado 

Pashukanis demonstra que a forma do direito “existe apenas nos seus pares de opostos: 

direito objetivo, direito subjetivo; direito público, direito privado”, e tais oposições 

constituem a sociedade burguesa; no entanto, “todas as mencionadas oposições se fundem 

num todo indiferenciado” (PASHUKANIS, 1976, p. 39). Este todo indiferenciado, é nada 

mais do que universalidade da forma do direito que, não obstante, “não deve impedir-nos de 

investigar as relações que constituem o seu fundamento real. Esperamos demonstrar mais 

adiante, que estes fundamentos não são essas relações de direito público” (PASHUKANIS, 

1976, p.42). O todo indiferenciado encontra-se na forma do sujeito jurídico universal, que, de 

maneira simplificada, é a universalidade da forma mercadoria e da equivalência proveniente 

da circulação: todos somos igualmente proprietários de mercadorias que precisamos trocar 

para sobreviver no capitalismo, mesmos que tais propriedades seja, de um lado, a força de 

trabalho, e de outro, os meios de produção. Assim, o sujeito do direito é aquele que tem 

direito de apropria-se privadamente das propriedades, bem como aliená-las, como 

características do indivíduo privado, com interesses privados e que compõem a sociedade 

civil.  Assim, a “categoria de sujeito jurídico é, evidentemente, abstraída do ato de troca que 

ocorre no mercado” (PASHUKANIS, 1972, p. 118). Na medida em que essa compra e venda 

é um ato individual, particular, privado, etc., ele se realiza no bojo da sociedade civil e nas 

relações de direito privado. Em suas palavras:  

“é justamente aí que o sujeito jurídico, ‘a pessoa’, encontra uma encarnação 
totalmente adequada, na personalidade concreta do sujeito econômico egoísta, 
do proprietário, do titular de interesses privados. É precisamente no direito 
privado que o pensamento jurídico se move com a maior liberdade e segurança 
e onde as suas construções se revestem da forma mais acabada e harmoniosa” 
(PASHUKANIS, 1976, p. 68).  

 O direito privado confere ao sujeito à forma mais adequada ao Direito, sobrepõe-se ao 

direito público, assim como as relações privatistas da sociedade civil prevalecem sobre a 

cidadania. O “interesse geral”, o “bem comum” se efetiva, então, a partir da circulação que 

define a base geral do próprio sujeito de direito: as premissas da troca que “se tornam, na 

realidade e à medida da evolução mercantil, premissas naturais, formas naturais de qualquer 

relação humana, à qual imprimem a sua marca” (PASHUKANIS, 1976, p. 73). 

 Isso quer dizer que, segundo tal interpretação das relações de direito no capitalismo, a 

propriedade privada se sobrepõe à cidadania porque essa forma de relação humana – a das 



trocas mercantis – subsume a forma política. Neste âmbito das relações interpessoais, o 

interesse pessoal se manifesta na venda e na compra da força de trabalho: 1) essa é a base da 

pressuposição da igualdade pelo Estado, a forma política da sociedade civil; 2) a realização 

dessa relação se dá na troca, momento de exteriorização de relações privadas; 3) a forma 

equivalente de todas as mercadorias que se efetiva na troca determina a forma das relações 

entre os homens, e dela emergem as relações jurídicas e políticas na sociedade capitalista. De 

acordo com Eldelman, 

“o Direito toma a esfera da circulação como um dado natural; esta esfera 
tomada em si como absoluto não é outra coisa senão a noção ideológica que 
recebe o nome hobbesiano, rousseauniano, kantiano ou hegeliano, de 
sociedade civil; e que o Direito ao fixar a circulação mais não faz do que 
promulgar os decretos dos direitos do homem e do cidadão; que ele escreve 
sobre o frontispício do valor de troca os sinais da propriedade, da liberdade e 
da igualdade, mas que estes sinais, no secreto, se leem como exploração, 
escravatura, desigualdade, egoísmo sagrado” (EDELMAN, 1976, p. 131). 

Deste modo, as relações privadas da sociedade civil são as bases sob a qual se erige o 

Estado, ele não pode ser unicamente público, ainda mais na medida em que ele é que é o 

único proprietário dos mecanismos de direito. Como constata Edelman (1976), o Estado “não 

é nem público, nem privado, é, pelo contrário, a condição de toda a distinção” (EDELMAN, 

1976, p. 187)6. Como a relação jurídica se dá entre sujeitos de direito, mas o direito privado 

tem primazia sobre o público, a norma estatal funcionará de acordo com a natureza do sujeito, 

isto é, a distinção se dá de acordo com a posição do sujeito perante o Estado, particularizando, 

assim, a relação, que aparece como responsabilidade individual de cada um, por conta da 

posição social que ocupa.  

De acordo com Pashukanis, o direito público apenas existe nessa relação de oposição 

ao direito privado, sendo “ele próprio, não pode ser desenvolvido senão no seu movimento: 

aquele através do qual ele é continuamente repelido do direito privado, à medida que tende a 

determinar-se como o seu oposto e através do qual regressa a ele como ao seu centro de 

gravidade” (PASHUKANIS, 1972, p. 103). A oposição se preserva ao reproduzir a 

prevalência da forma do direito privado, que é seu “centro de gravidade”, de onde vigoram as 

                                                            
6  “Podemos assim, formular duas teses: por um lado, que a distinção direitos políticos-direitos privados é uma distinção 

política, na medida em que supõe a existência de um Estado que é a expressão da classe dominante; por outro lado, que o 
Direito transmite esta distinção por e ‘sob’ uma ideologia (a ideologia jurídica) e que, por consequência ele deve ‘resolver em 
direito’ a distinção política direitos políticos-direitos privados (sociais)” (EDELMAN, 1976, p. 188). 



relações individualistas dos sujeitos de direito, cada um necessariamente interessado na sua 

propriedade privada - seu meio de reproduzir a si próprio e à sua prole (do lado dos donos da 

própria força de trabalho), ou de lucrar (do lado dos donos dos meios de produção). Nessa 

oposição os interesses gerais, políticos, tomam forma de interesses particulares, quer dizer 

“eles próprios revestem, involuntariamente a forma de interesses privados, ou seja, [tomam] a 

forma do direito” (PASHUKANIS, 1972, p. 101).  

Para finalizar essas questões, de maneira inconclusiva, vale dizer que além da 

tendência à privatização e dessa confusão entre formas mercantis e direitos, que no fundo são 

os direitos à propriedade, que a oposição superficial entre os direitos púbicos e privados e a 

primazia do último, implica na impossibilidade de ambos se realizarem plenamente, 

mantendo-se em permanente tensão social, como sustenta Pashukanis:  

“uma vez que dada a própria natureza da organização política, os interesses 
privados não podem atingir nela um desenvolvimento completo e uma 
importância determinante, tal como sucede na economia da sociedade 
burguesa, os direitos públicos subjetivos surgem igualmente, como coisa 
efêmera, desprovida de raízes verdadeiras e eternamente incerta. Ao mesmo 
tempo, além disso, o Estado não é uma superestrutura jurídica, mas somente 
pode ser pensado como tal” (PASHUKANIS, 1972, p. 100). 
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