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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O presente trabalho é parte integrante da dissertação de mestrado em construção. Objetiva 

analisar como as alterações do mundo do trabalho tem refletido na educação durante o 

processo de mundialização do capital desde o final da década passada até os dias atuais. É 

uma pesquisa bibliográfica e documental, destacando sobretudo a influência de agências 

internacionais como o Banco Mundial (BM) para a educação nos países periféricos. 

Entendemos que o BM vem assumindo uma perspectiva de caráter político, estabelecendo 

diretrizes fundamentais para a política educacional que deve ser implementada e como os 

recursos devem ser gastos. Para tal realizamos uma breve retomada histórica a respeito dos 

governos de FHC e de Lula, e como estes atuaram na política educacional. De imediato 

podemos constatar que de um governo para o outro houve mais continuidades do que 

rupturas, permanecendo o movimento de expansão do ensino técnico e superior, com destaque 

para a iniciativa privada que teve grande destaque por meio do programa de financiamento e 

bolsas. Ambos processos como demonstrado pelos autores se deram para atender as demandas 

do mercado de trabalho atrelado aos interesses do capital internacional. Desta forma, 

evidencia-se qual perspectiva baliza a elaboração de tais políticas, haja vista que o Estado 

defende os interesses de uma classe especifica, a burguesia, portanto as políticas elaboradas e 
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defendidas pelo mesmo tenderão em benefício da classe que o compõe, na manutenção do 

status quo. 

Palavras-chave: Banco Mundial; Estado e educação 

 

 

 Este trabalho é parte da pesquisa bibliográfica e documental da dissertação em 

desenvolvimento, objetiva analisar o direcionamento dado à política educacional, bem como a 

sua adequação a reorganização do mundo do trabalho. Partimos do pressuposto de que o 

movimento de mundialização do capital inaugura uma fase de ofensiva do mesmo. Essa 

ofensiva está representada pelas agências multilaterais, tais como: o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial2. 

 Analisar a elaboração das políticas educacionais implica localizá-la no movimento de 

mundialização do capital (Chesnais, 1996), visando a sua constante adequação em benefícioda 

reprodução do modo de produção capitalista por meio dessas agências. Pensando nisso, para 

Martins (2015, p.103), “as condicionalidades implícitas nos empréstimos das instituições 

financeiras internacionais reproduzem o caráter de dependência, a divisão internacional do 

trabalho e a estrutura do sistema-mundo (centro, periferia e semi-periferia)”. Essas 

condicionalidades figuram entre as principais estratégias que os países de capitalismo central 

encontram para manter a subordinação e a condição de dependência dos países periféricos, 

pois para receber os empréstimos e investimentos internacionais é necessário adequar as 

políticas e condições de trabalho a tais exigências. 

Se faz necessário destacar que entre essas condicionalidades se encontram as bases 

que apontam o direcionamento da educação que está estritamente relacionado com a 

reestruturação do mundo do trabalho que vem demandar do mercado de trabalho um tipo 

específico de trabalhador, junto às condições impostas para garantir a exploração máxima da 

força de trabalho. No qual “é importante lembrar que as ingerências nas políticas educacionais 

por mediações das agências internacionais não ocorrem somente na América Latina, mas 

também em regiões menos desenvolvidas e com grande contingente de pobreza ao redor do 

mundo” (OLIVEIRA, 2016, p.6), ou seja, nos países tidos como periféricos e/ou 

subdesenvolvidos.  
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 “[...]o Banco Mundial trabalha com países clientes na elaboração e implementação de reformas para melhorar a 

eficiência e a sustentabilidade fiscal de seus sistemas de aposentadoria, proteção social, educação e sistemas de 

cuidados de saúde” (BANCO MUNDIAL, 2016, p.33).  

 



Trazendo para a realidade do Brasil, especificamente para meados da década de 90 até 

início de 2000,  

A política implementada pelo Governo Fernando Henrique para viabilizar o 
desenvolvimento do país é marcada por forte orientação neoliberal: 
privatizações indiscriminadas e com possibilidade de utilização de “moeda 
podre” para compra das estatais; reforma da previdência baseada em ônus 
para os trabalhadores; diminuição da máquina administrativa e 
enfraquecimento da intervenção social do Estado; inserção subordinada do 
país no mercado internacional, entre outras. Assim, reafirma-se um projeto 
de internacionalização subordinada ao capital internacional, agora 
hegemonizado pela sua fração financeira, através de um processo facilitado 
de transferência patrimonial do Estado para as empresas privadas e de 
redução da intervenção distributivista do Estado na sociedade (SOUZA 
FILHO, 2006, p.288)

3
. 

 

           Durante esse período, durante os dois mandatos de FHC, o país vivenciou o processo 

de implantação da política neoliberal, com fortes tendências a privatização em benefício de 

grandes empresas internacionais, também   ocorreu a implantação da lei de diretrizes e bases 

da educação em 96, com direcionamentos privatistas para a educação. As políticas sociais 

eram distribuídas por meio de uma lógica focalizada e racionalizada, ou seja, apenas aos que 

dela necessitavam, visando sempre as restrições de acesso. 

Com a vitória de Luís Inácio Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores (PT), em 2002, 

teve como um dos fatores mais importantes durante a campanha a crítica da perspectiva de 

focalização e racionalização das políticas sociais no governo anterior. Portanto, “era está a 

lógica que se esperava romper com a assunção de Lula à presidência da República, todavia 

seu primeiro mandato apresentou mais permanências que rupturas nesse sentido” Oliveira 

(2009, p.203).  No campo da educação a autora destaca que o discurso relacionado as políticas 

sociais que foram sendo assumidas pelo novo governo se deu no sentido de professar a 

inclusão social no lugar do direito universal à educação, ou seja, partindo de uma focalização 

a públicos específicos, visando um tipo de compensação aos mais pobres e miseráveis que se 

encontravam abaixo da linha da pobreza. Nessa direção foi criado o programa social que 

recebeu grande destaque o governo Lula, o bolsa-família4, criado por meio do decreto nº. 

5.209 de 17 de setembro de 2004. 
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4
A finalidade do Programa é a transferência direta de renda do governo para famílias pobres e em extrema 

miséria. Tal Programa apresenta-se como reformulação e ampliação do programa Bolsa-Escola, criado no 

governo de FHC. As principais críticas que recebe dizem respeito ao repasse de dinheiro direto à população mais 

carente, como uma política social passiva, incapaz de estimular e desenvolver a autono mia dos assistidos para 

que alcancem algum nível de independência e saiam dessa condição (OLIVEIRA, 2009, p.203). 



Segundo Martins (2008) foi nesse complexo contexto de redefinições das relações de 

hegemonia e do projeto de educação para os países periféricos que surgiu a organização 

Todos pela Educação (TPE), com propostas e enunciados para reorientar a Educação Básica 

do país. O TPE foi criado em 2005, por um grupo de intelectuais orgânicos5 que se reuniram 

para refletir sobre a realidade educacional brasileira na atual configuração do capitalismo, 

com o objetivo de orientar a educação por uma perspectiva restrita para os trabalhadores 

brasileiros, numa estratégia voltada ao conformismo. 

Com as pesquisas realizadas por esta organização, foi identificado que a baixa 

qualidade da educação brasileira vinha trazendo problemas para a capacidade competitiva do 

país, ou seja, criando empecilhos para receber os investimentos do capital internacional. A 

partir destas constatações, os empresários junto aos gestores públicos, educadores, 

pesquisadores, profissionais da imprensa dentre outros criaram a TPE com a missão de mudar 

o quadro educacional do país, visando fortalecer no meio empresarial a importância de um 

organismo com capacidade para defender interesses da classe dominante.  

A tese defendida é que o TPE se materializa como organismo comprometido 
com as estratégias de hegemonia da classe burguesa, lutando para afirmar 
uma perspectiva restrita de educação para os trabalhadores brasileiros dentro 
de um novo conformismo. Sua inserção na sociedade civil, embora definida 
como “uma aliança” de esforços para o bem da nação, é, na verdade, uma 
forma inovadora de se obter consenso para o exercício da dominação 
(MARTINS, 2008, p.12). 

Com a   
A ideia de que a melhoria da educação básica é compromisso de todos e só 
se dá com o envolvimento de toda a sociedade é recorrente nas políticas 
educacionais a partir dos anos 1990. O apelo ao compromisso social para 
com a melhoria da educação básica é fundado na noção de que a educação é 
responsabilidade da família e dos indivíduos e que a escola pública necessita 
do apoio de todos os segmentos para cumprir seu papel de educar. Esse 
argumento recorrente é bastante retórico no sentido que insiste em um 
discurso que evoca práticas de envolvimento e responsabilização social – 
como se estivesse nas mãos de cada indivíduo, em particular, melhorar o 
mundo, melhorando a educação – quando se sabe que fatores estruturais 
intra e extra escolares são determinantes do baixo desempenho obtido nos 
exames de “medição” de qualidade (OLIVEIRA, 2009, p.206). 
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 Analisando o papel dos empresários enquanto intelectuais orgânicos, como citado por Gramsci 2000a, p. 15-16 

apud Martins, 2008, p.6) observou que: [...] o empresário representa uma elaboração social superior, já  

caracterizada por uma certa capacidade dirigente e técnica (isto é, intelectual): ele deve possuir uma certa  

capacidade técnica, não somente na esfera restrita de sua atividade e de su a iniciativa, mas também em outras  

esferas, pelo menos nas mais próximas da produção econômica (deve ser um organizador de massa de home ns, 

deve ser um organizador da “confiança” dos que investem em sua empresa, dos compradores de sua mercadoria, 

etc.). Se não todos os empresários, pelo menos uma elite deles deve possuir a capacidade de o rganizar a 

sociedade em geral, um todo complexo de organismos de serviço, até o organismo estatal, tendo em vista a 

necessidade de criar as condições mais favoráveis a expansão da própria classe; ou pelo menos, deve possuir a 

capacidade de escolher os “prepostos” (empregados especializados) a quem confiar esta atividade organizativa 

das relações gerais exteriores à empresa. 



Os objetivos e metas propostos pelo TPE vão de encontro com as demandas de 

reestruturação implantadas pelo Estado desde a década de 90. Seguindo orientações 

internacionais para tais “contrarreformas”, com isso é possível perceber a articulação da 

organização, seus intelectuais e até mesmo os gestores públicos para iniciarem a implantação 

das ditas “reformas educacionais” após estas serem acopladas ao Estado. Visão está que 

podemos perceber com as orientações na mesma direção no relatório da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) publicado em 20106, no qual encontramos a definição da 

formação desejada para os trabalhadores brasileiros: estudantes que saibam ler, escrever, fazer 

as quatro operações matemáticas básicas e que compreenda a lógica formal simples. 

Destacando ainda as mudanças que o Estado brasileiro deve implementar no âmbito 

educacional para alcançar tais objetivos. Sendo estes relatórios uma espécie de cartilha que 

está em perfeita consonância com as diretrizes das agências multilaterais como, por exemplo, 

o BM, denotando a estreita relação do Estado brasileiro com as exigências do capital 

internacional, representado por essas agências. 

Esse movimento traz ao trabalhador a responsabilidade de se inserir ou não no 

mercado de trabalho, tanto pela sua qualificação profissional quanto pelo desenvolvimento de 

ocupações por conta própria, o que acaba por escamotear a realidade para as causas fundantes 

desse processo de exclusão. Mattoso (1998, p.229) destaca que “além de contribuir para 

provocar uma nova situação recessiva, provoca o agravamento do processo de desestruturação 

produtiva e do mercado de trabalho. Junto com a dominância do processo de desestruturação 

produtiva da economia” no qual se dá o desenvolvimento de um processo de 

desassalariamento e de regressão no mercado de trabalho, com a diminuição do emprego 

formal, o aumento do desemprego e o aumento de ocupações por conta própria e sem 

remuneração, com forte incentivo ao tão disseminado empreendedorismo.  

Por outro lado, destaca-se a crescente mercantilização e privatização da educação 

brasileira com programas de financiamento e bolsas de estudos ao ensino superior privado, 

sendo que “é no movimento de transferência, para a esfera mercantil, de atividades que até 

então eram estritamente regulamentadas e administradas pelo Estado, que o movimento de 

mundialização do capital encontra as suas maiores oportunidades de investir” (CHESNAIS, 

1996, p.186). 

Nos países avançados, o que predomina são os intercâmbios diretos entre 
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filiais, atualmente bem mais vultuosas que o comércio com as matrizes. Isso 
reflete o processo de integração produtiva, em cada um dos três polos da 
Tríade. Já nos países em desenvolvimento, predominam os fluxos 
provenientes da matriz e do país de origem desta, para as filiais. Isto é 
consequência direta da liberalização do Comércio Exterior. As 
consequências são bem conhecidas: Aumento das importações e déficit 
comercial dos países em desenvolvimento, redução do suplemento locais 
acarretando o fechamento de empresas elevação do desemprego, o 
enfraquecimento do setor industrial, onde houvera algum desenvolvimento 
industrializante (CHESNAIS,1996, p.228).  
 

             Como podemos perceber diante do cenário de ruptura das fronteiras nacionais que é 

característico do processo de mundialização que tem como principais beneficiários, os países 

centrais (EUA, França, Alemanha, Japão e um pequeno grupo de países), onde estão 

localizadas as principais matrizes dos monopólios e multinacionais. Tal controle a nível 

mundial acontece visando possibilidades de acumulação cada vez maiores, o que não se 

dissocia da necessidade de rearticulação do mundo do trabalho em vários países, 

principalmente os periféricos, onde estão assentadas a maioria das filiais.  

            Chesnais (1996, p.307) destaca que é de suma importância compreender a influência 

da mundialização do capital sobre o consumo doméstico dos países por meio destes dois 

canais principais:  

1. Queda dos rendimentos do trabalho assalariado. O montante da destruição de 

empregos, nitidamente superior a criação de novos, conjugado com fortes pressões 

no sentido de rebaixamento salarial, que pesam sobre os empregos que sobraram ou 

sobre os novos, exercendo marcante influência depressiva sobre a conjuntura. 2. 

2. Redistribuição da renda nacional em favor dos rendimentos rentistas, que se 

desenvolveu nos países, a partir do começo ou de meados da década de 80.  

           No brasil podemos analisar essa redistribuição do fundo público em favor das 

agências multilaterais com as grandes construções realizadas neste período, em que o país 

vivia a ditadura político-militar, a dívida pública externa mais que dobrou, comprometendo o 

orçamento, principalmente em relação ao investimento nas políticas sociais.  

Estas são as bases que deram condições para que   
  

A mundialização do capital contribuiu consideravelmente para restabelecer a 
rentabilidade dos investimentos, exercendo forte pressão para o 
rebaixamento, tanto dos salários, como dos preços de muitas matérias-
primas. Ela influi no comportamento do investimento, ou acentua suas 
características, da seguinte forma: forte propensão às aquisições/fusões; 
prioridade dos investimentos de reestruturação e racionalização; e, 
sobretudo, fortíssima seletividade na localização e escolha dos locais de 
produção (CHESNAIS,1996, p.308). 



            Para uma análise de forma ampliada, se faz necessário compreender como as 

estruturas estão postas a nível mundial e onde o Brasil se localiza nestes processos, 

principalmente em relação ao mundo do trabalho e seus rebatimentos, como a reforma 

trabalhista aprovada recentemente que vem de encontro as pressões citadas acima, no qual 

torna o país atrativo para investimentos exteriores, como a implantação de filias e com maior 

controle do valor de exportação de commodities através da produção.     

          Por meio disso, as políticas a serem estabelecidas serão direcionadas visando atender a 

tais interesses por meio das diretrizes e sugestões das agências multilaterais, como o Banco 

Mundial, que irão influenciar na elaboração e implantação de políticas sociais em todo o 

globo, com ênfase nos países periféricos. 

 Vejamos que  

O BIRD defende explicitamente a vinculação entre educação e 
produtividade, a partir de uma visão economicista. Segundo a Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL –, para que os países 
da América Latina se tornem competitivos no mercado internacional, é 
necessário que disponham de talentos para difundir o progresso técnico e 
incorporá-lo ao sistema produtivo. É imprescindível a aprendizagem 
mediante a prática, o uso de sistemas complexos e a interação entre 
produtores e consumidores (Miranda, 1997). Assim, o conhecimento a ser 
ensinado nas escolas é definido a partir de sua operacionalidade 
(ALTMANN, 2002, p.83). 
 

Como pontuado pela autora, é nestes moldes que se dá o processo de adequação da 

política educacional às políticas de emprego para atender aos ditames do capital e dos 

monopólios, visando uma formação tecnicista para atender as demandas imediatas do modo 

de produção. Para ilustrar esse processo basta analisarmos a quantidade de monopólios 

educacionais privados de educação superior surgidos no Brasil nos últimos anos, como o 

Grupo Króton (considerada a maior empresa privada de educação superior do mundo). 

Ao analisar seu processo de expansão é possível perceber a relação dos investimentos 

públicos através de programas de bolsas e financiamentos no ensino superior privado como o 

PROUNI e FIES7 ao invés de ampliar a esfera pública. mesmo que o país tenha vivido um 

processo de expansão nas universidades públicas com o REUNI o quantitativo de 
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investimento no setor público nem se compara aos investimentos realizados no setor privado. 

Segundo a Sinopse Estatística da Educação Superior do INEP (2016) os dados apontam que 

mesmo com o processo de expansão do REUNI foi mantido um percentual inferior em relação 

às instituições privadas, com um quantitativo de matrículas no ensino superior público em 

cerca de 24% enquanto o ensino privado ofertava cerca de 75% das matriculas.  

Já no ensino técnico, o movimento de expansão dos Institutos Federais quando 

analisado de forma quantitativa em relação ao número de matrículas podemos perceber, 

segundo o Censo escolar do INEP (2016), que o setor privado possui 41% das matrículas e o 

setor público 59%(no âmbito municipal, estadual e federal),movimento esse que tem relação 

com o processo de expansão dos institutos federais iniciado em 2003, com o governo do PT 

que quase triplicou o número de Institutos Federais no período de 10 anos.  

Analisar ambos processos de expansão tanto a nível técnico quanto superior implica 

analisar os interesses do Estado e do próprio capital para o tipo de formação ofertada em 

ambas às esferas para atender as demandas das novas exigências do mundo do trabalho, se faz 

necessário um processo de expansão mais intenso a nível público do ensino 

profissionalizante/técnico com a formação de mão de obra qualificada para aumentar os 

indicadores nacionais e então receber investimentos do capital internacional por meio de 

financiamentos, nessa direção o Banco Mundial tem tido grandes influencias.  

Em conjunto a estas orientações, recentemente (2017) foi lançado o documento 

elaborado pelo Grupo Banco Mundial dando recomendações para o Brasil sair da crise, 

intitulado “Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil” no 

qual faz apontamentos a várias políticas de reajuste, porém da ênfase na política educacional 

em todos os níveis de ensino.  Para o ensino fundamental e médio, a indicação seria a não 

reposição dos professores aposentados, com a não abertura de concursos, pois alegam que o 

valor pago em aposentadoria e gastos em demissão ser muito maiores do que um professor 

contratado, também faz sugestões para  

A contratação de empresas privadas para o fornecimento de serviços de 
educação também poderia melhorar o desempenho e a eficiência dos gastos 
públicos com educação. As escolas charter provavelmente teriam mais 
flexibilidade para gerir seus recursos humanos. Por poderem ser penalizadas 
por mau desempenho, elas baseariam as decisões sobre contratação, 
demissão, promoções e salários no desempenho individual dos professores, e 
não em sua estabilidade ou antiguidade. No entanto, talvez sejam necessárias 
novas leis federais, estaduais e municipais para permitir PPPs no Ensino 
Básico (BANCO MUNDIAL, 2017, p.137). 
 

As indicações do BM para a privatização do ensino são nítidas, se dando sob a forma 



de administração das escolas públicas por empresas educacionais privadas. Um exemplo 

paradigmático destas orientações é a contrarreforma8 do ensino médio recentemente aprovada, 

que enfatiza a formação por meio desse direcionamento, o que deixa de lado a área de 

ciências humanas e sociais aplicadas (arte, educação física, sociologia e filosofia), postas 

atualmente como áreas eletivas, consideradas irrelevantes para a formação pretendida para as 

novas demandas do mercado de trabalho, o que nos permite constatar uma formação tecnicista 

e asséptica, com objetivos de atender aos interesses do mercado de trabalho retirando o caráter 

crítico da mesma. Além disso essa contrarreforma ainda tem direções privatistas no sentido de 

firmar convênios com instituições privadas para a formação profissional e até mesmo na 

oferta de ensino a distância.  

Com o agravante como destacado por ANDES (2010) de que ao prever aumentar a 

carga horária do ensino médio para implantar tais alterações no currículo e se aproximar ao 

modelo “ideal” demonstrado pelos países que compõe a OCDE. No qual essa implantação se 

daria por meio da aplicação e controle do Fundo nacional de desenvolvimento da educação 

básica (FUNDEB), que é uma política transitória, datado até 2020, antes da promulgação da 

EC95/2016 (congelamento de gastos por 20 anos). Há uma grande questão nesse sentido de 

ampliar os recursos para executar tal contrarreforma, porém o ex-ministro “Mendonça Filho, 

vem acenando com a hipótese de seu financiamento pelo Banco Mundial, tratado por ele 

como parceiro do país” (ANDES,2010, p.14). Essa fala deixa a sugestão de quais interesses 

estão por detrás desta contrarreforma a nível econômico e político, que privilegia o aumento 

da dívida pública ao invés de investimentos em educação pública.  

Ao Ensino Superior o banco indica duas linhas de “reformas”, a primeira visando 

limitar os gastos por alunos, ou seja, as universidades federais que recebem um valor inferior 

devido a esta limitação deveriam procurar outras fontes de financiamento, ou seja, por meio 

de convênios com empresas privadas para que estas financiem a universidade de forma mais 

incisiva, atualmente muitas empresas já estão dentro das universidades financiando pesquisas 

para seus interesses. O segundo ponto seria a introdução de tarifas escolares, que poderia 

utilizar como o modelo de empréstimo FIES e como meio de seleção o PROUNI, 
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transformando a universidade federal pública e gratuita em “instituições privadas” que 

recebem recursos do Estado para serem geridas. Sob o argumento de que nestas instituições o 

“acesso privilegia fortemente os estudantes de famílias ricas” (Banco Mundial, 2017, p138).  

Em contraponto as “sugestões” apresentadas pelo BM vem sendo realizadas pesquisas 

sobre o perfil dos estudantes das instituições federais superiores (IFES), foi destacado na 

última pesquisa9 que 66% dos graduandos recebem até 1,5 salários mínimos per capita, ou 

seja, uma menor renda familiar, valor esse usado até mesmo para a inserção em demais 

programas sociais com recorte de renda. Porém ao invés de pensar a ampliação para atender 

ainda mais a população com uma renda familiar inferior, o que o banco propõe? Que cada 

estudante pague cotas baseadas em sua renda, privatizando a educação. 

Considerações Finais  

Sendo assim, nosso entendimento é de que a política educacional segue diretrizes 

determinadas pelo processo produtivo, sendo, portanto, funcional ao modo de produção 

capitalista. Com qualificação tecnicista adequada aos interesses da extração da mais valia ao 

mesmo tempo em que, por ser uma formação asséptica e acrítica, reproduz ideologicamente a 

dominação de classe. Que tem no Estado o seu mantenedor e responsável.  

A educação contínua do sistema capitalista tem como cerne a asserção deque 
a própria ordem social estabelecida não precisa de nenhuma mudança 
significativa. Precisa apenas de uma regulação mais exata em suas margens, 
que deve se alcançar pela metodologia idealizada do pouco a pouco. Por 
conseguinte, o significado mais profundo da educação contínua da ordem 
estabelecida é a imposição arbitrária da crença da absoluta inalterabilidade 
de suas determinações e estruturas fundamentais (MÉSZÁROS, 2008, p.82). 
 

O Estado ao realizar tais contrarreformas visa justificar a necessidade de mudanças e 

que estas devem acontecer em um longo período e de que são necessários apenas alguns 

ajustes e “reformas”, para que a burguesia tenha tempo de se rearticular dando condições de 

perpetuação do capitalismo. Como podemos ver o capital e o Estado se rearticulam de várias 

formas para defender os interesses da burguesia. 

 Marx (2012, p.45-46), aponta que é absolutamente condenável uma “educação popular 

sob incumbência do Estado”. Sendo que “uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os 

recursos das escolas públicas, a qualificação do pessoal docente, os currículos etc. e outra 

muito diferente é conferir ao Estado o papel de educador do povo!” ele ainda destaca que “o 

governo e a Igreja devem antes ser excluídos de qualquer influência sobre a escola” e conclui 
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que “é o Estado que, ao contrário, necessita receber do povo uma educação muito rigorosa”. 

O autor parte do pressuposto de que o Estado é o representante dos interesses da burguesia, 

portanto não há possibilidade de pensar uma educação que caminhe para a emancipação 

humana se a direção da formação estiver voltada para atender aos interesses da classe 

dominante.  

Portanto, o 

Papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 
apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 
como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a 
concretizara criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente 
(MÉSZÁROS, 2008, p.65). 
 

Quanto melhor for o trabalho de educação e formação política, mais profunda será a 

compreensão do trabalhador de sua própria condição, e, consequentemente, maior será as 

condições de um processo revolucionário que tenha possibilidades efetivas de propor e alterar 

essa realidade. Por isso é necessário como apontado por Mészáros (2008, p.115), analisar o 

tempo histórico real, e as pessoas como indivíduos sociais particulares capazes de obter 

sentido e dar sentido a própria vida na criação de uma ordem sócio-metabólica 

qualitativamente diferente, bem como historicamente sustentável. Na qual a teoria só se 

realiza num povo na medida em que são realizadas suas necessidades básicas, ou seja, as 

coisas só fazem sentido e podem de fato começar a ser alteradas quando são incorporadas pela 

maioria das pessoas.  
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