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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Não se faz sem crises e contradições a sociedade atual, por isso a autoconstrução humana é
um processo. Esse tem como ponto de partida o trabalho, que é a mediação entre homem e
natureza. Com caráter teórico esse texto tem como tema a emancipação humana e sua relação
com a educação. E nesse contexto relacional intenta-se discutir aspectos referentes a
educação, seu sentido público e o direito a ela, para se chegar aos elementos de análise do
processo de mercantilização e empresariamento do ensino. Apoiado no referencial teórico
materialista histórico dialético leva-se em consideração a análise expressa por Karl Marx em
relação ao trabalho concreto, trabalho abstrato e trabalho produtivo. Também fundamenta
teoricamente esse artigo os estudos de István Mészáros que indicam a necessidade de
construção de uma educação para além do capital, bem como as reflexões de Florestan
Fernandes sobre a educação pública no Brasil e sua dimensão necessária de universalidade
para a garantia da educação como direito social. O processo que leva à mercantilização e ao
empresariamento do ensino é consequência da relação que se estabelece entre a educação e a
estrutura socioeconômica do sistema do capital. O que dá a tônica para essa discussão é a



chamada reestruturação produtiva, que se caracteriza pelo emprego de formas mais
racionalizadas de organização da produção e do trabalho. Isso cria uma nova conexão entre
ciência e trabalho, a partir do uso produtivo da ciência e da tecnologia, em níveis cada vez
mais aprofundados. Vive-se hoje uma nova fase de desconstrução do trabalho, fase nunca
antes vivenciada, que amplia os vários modos de ser da informalidade e da precarização do
trabalho. Também por isso, mas não somente, os elementos relacionados ao empresariamento
e a mercantilização do ensino contribuem para intensificar um processo de dominação do
capital sobre o trabalho, isto é, dos que possuem os meios de produção sobre os que vivem do
trabalho. Com isso, a escola passa a ter uma nova tônica, uma vez que essa esfera social passa
a ser permeada por novos elementos através dessa dinâmica produtiva.

PALAVRAS-CHAVE: educação; emancipação humana; educação pública;

TRABALHO E EMANCIPAÇÃO HUMANA

Fazer apontamentos sobre a emancipação humana e a educação, na perspectiva teórica

aqui proposta, é algo que requer ter em mente alguns pressupostos. Um deles é o fato de que o

ser humano se transforma e transforma a natureza, por meio do trabalho. Isto é, se torna

humano, ao empreender uma transformação na natureza, adaptando-a as suas necessidades,

que são constante e historicamente recriadas. Assim, segundo Mészáros (2008), pautado em

Marx, o trabalho é atividade vital do ser humano; é através dele que o homem se torna cada

vez mais humano, por meio de transformações socialmente realizadas com complexidade

cada vez maior.

Em outras palavras, entre o homem e a natureza, o trabalho é o elemento de mediação.

Nesse processo, o homem impulsiona, regula e controla, com sua própria ação, seu

intercâmbio material com a natureza. Desse modo, a natureza aparece como uma de suas

forças, pondo em movimento as forças naturais de seu próprio corpo, com o objetivo de

apropriar-se dos recursos naturais, dando-lhes uma forma útil à vida humana. Com essa forma

de atuar sobre a natureza externa e modificando-a, concomitantemente, modifica sua própria

natureza (ENGELS, 1990; TONET, 2005).

O trabalho é parte ontológica do ser humano, jamais podendo ser eliminado da

condição humana. Por isso, Tonet (2005) afirma que Marx não reduz o homem ao trabalho,

nem tampouco afirma que este é o que determina inteiramente a vida humana. Para Marx, o

trabalho, como atividade produtora de valores de uso, é o ato fundante do ser social, “[...] mas

apenas ato fundante e não um ato que esgota o ser social” (TONET, 2005, p. 40).

Marx, ao analisar a economia política, tentando esclarecer seu caráter mistificador,

percebe que este caráter se situa na relação entre valor e trabalho. Segundo Napoleoni (1981,

p. 18), Marx não desenvolve suas análises de crítica à economia política considerando o



trabalho enquanto tal, isto é, “[...] o trabalho em suas determinações naturais, mas é o trabalho

alienado, ou seja, o trabalho que, desenvolvendo-se numa situação histórica determinada,

como a capitalista, foi transformado em algo diverso do que estaria implicado em suas

determinações naturais”.

Uma vez que, para Marx (2004, p. 46), “[...]o processo de produção do capital é antes

do mais um processo real de trabalho”. Ou seja, “o processo de produção capitalista é unidade

de dois processos: o de trabalho e o de valorização. Para transformar o dinheiro em capital

transforma-se esse dinheiro em mercadorias, as quais constituem fatores do processo de

trabalho” (MARX, 2004, p. 61-62). A não compreensão desse processo é que fez, segundo

Marx, com que os economistas clássicos não tenham compreendido “[...] o processo de

trabalho em si mesmo e, simultaneamente, como um aspecto do processo capitalista de

produção” (MARX, 2004, p. 66).

As análises realizadas por Marx demonstram, no que se refere ao trabalho e às

relações de trabalho, estabelecidas no sistema capitalista, que há muito mais do que os

elementos aparentes dessa relação. Assim, sobre essa relação Marx (2004, p. 68) afirma:

O produto do processo de produção capitalista não é nem mero produto
(valor de uso), nem uma mera mercadoria, quer dizer um produto que tem
valor de troca; o seu produto específico é a mais-valia. O seu produto são
mercadorias que possuem mais valor de troca, quer dizer, que representam
mais trabalho do que o que foi adiantado para sua produção, sob a forma de
dinheiro ou mercadorias. No processo capitalista de produção, o processo de
trabalho só se apresenta como meio, o processo de valorização ou a
produção de mais valia como fim.

Por isso, segundo Tumolo (2016), não basta que se considere apenas trabalho

concreto, que produz valor de uso; trabalho abstrato, que produz valor de troca, e trabalho

concreto subsumido ao trabalho abstrato; ou o que em Marx é posto como subsunção formal

do trabalho ao capital. Segundo esse autor, é necessário analisar uma categoria fundamental

junto a essas categorias mencionadas: a de trabalho produtivo. Neste caso, segundo ele, tem-

se trabalho concreto subsumido ao trabalho abstrato, que está subsumido ao trabalho

produtivo (que produz mais valia). Assim, é a categoria de trabalho produtivo que,

fundamentalmente, precisa ser compreendida, para que se elucide as relações sociais no

sistema do capital.

Sendo o trabalho produtivo nessas condições, Marx vê o trabalhador como um ser

livre, livre apenas para vender sua mercadoria, ou seja,

O trabalhador livre, efetivamente, como qualquer outro vendedor de
mercadorias, é responsável pela mercadoria que fornece e que tem que
fornecer com um certo nível de qualidade se não quiser ceder o seu lugar a



outros vendedores de mercadorias do mesmo gênero. A continuidade da
relação entre o escravo e o senhor é tal que nela o primeiro se mantém
subjugado por coação direta. O trabalhador livre, pelo contrário, vê-se
obrigado a manter ele mesmo a relação já que a sua existência e a dos seus
depende da renovação contínua da venda da sua capacidade de trabalho ao
capitalista (MARX, 2004, p. 100-101).

O trabalhador é, assim, livre, por ser proprietário exclusivo da sua capacidade de

trabalho.

Segundo Napoleoni (1981, p. 30), é nisso que reside a alienação, uma vez que o

trabalho “[...] que seria a realização da vida do homem, transforma-se em outra coisa quando

é trabalho do operário, já que nesse caso é valorização do capital; a força do homem torna-se

força da coisa e, portanto, também ela torna-se coisa”.

A considerar esses elementos da lógica do capital, é possível, conforme Neto (1981),

que haja um crescimento socioeconômico para todos, mas o sistema capitalista não considera

as necessidades fundamentais do ser social, e, sim, a produção da mais valia como elemento

fundamental de sua existência. Para tanto, impinge um processo brutal de alienação, processo

que não se dá apenas na esfera da produção, pois se expande para todas as relações sociais,

através da coisificação dessas relações.

Em síntese Napoleoni (1081) afirma que da mesma maneira que o capital formalmente

é um processo geral de reificação, ao se pensar o processo produtivo, quando dominado pelo

capital, não é mais vinculado ou tem como meta a subjetividade do homem. Mas tem o

próprio fim em si mesmo, e por esta razão o processo se esgota na coisa, isto é, valorização do

valor já existente. Assim também, essa reificação já incluída formalmente no conceito e na

realidade do capital, se torna efetiva e realizada na tecnologia produtiva. Também essa

tecnologia, a partir do momento que o trabalho não é mais o elemento inicial da relação

técnica com a natureza para a ativação do processo produtivo, é ele mesmo colocado em

posição instrumental e, desse modo, torna-se uma coisa.

Mesmo sem conseguir esgotar aqui todos os elementos envolventes dessa questão,

pela dimensão que tal temática possui, é possível ter noção do quão complexa e contraditória

é a sociedade atual. De modo a complementar essa reflexão, é preciso analisar, também a

relação entre trabalho e educação, e que, no decorrer da história, o ser humano potencializou

sua capacidade de trabalho utilizando-se do elemento educacional, aumentando e

desenvolvendo a força produtiva. Esse processo de desenvolvimento é resultante de vários

fatores, Tumolo et al (2013) destacam três: 1. Produção e incorporação de inovações

tecnológicas no processo de trabalho, resultado da produção do conhecimento (pesquisa); 2.



Elaboração e incorporação de novas formas de organização e gestão do trabalho; 3.

Qualificação da força de trabalho (educação/formação).

Pode-se inferir, assim, que a produção do conhecimento, ou seja, a pesquisa, sua

sistematização e acúmulo, somados a sua transmissão para as novas gerações constituem-se

em elementos decisivos no desenvolvimento da força produtiva do trabalho. Disso resulta o

aumento da produtividade do trabalho, isto é, são produzidas mais riquezas com menos

trabalho “[...] para satisfação de necessidades humanas em patamares cada vez mais elevados,

criando assim as condições materiais para a construção da emancipação humana” (TUMOLO

et al, 2013, p. 13).

Se são criadas as condições materiais para a construção da emancipação humana, é

preciso refletir, então, sobre porque ela não se efetiva. Vários elementos contribuem para essa

não efetivação. Além da própria constituição do sistema produtivo do capital, pelas

características já mencionadas, há o elemento relacionado aos fatores ideológicos, construídos

para manter essas relações sociais dadas. Nesse sentido, Tonet (2005) procura demonstrar

como a estratégia da cidadania é, ontologicamente, incapaz de propiciar, ao ser humano,

chegar à emancipação e à liberdade. Isso ocorre, uma vez que esta estratégia compõe apenas

uma visão de liberdade, que é limitada e determinada historicamente.

Na tentativa de esclarecer tal ideia Tonet (2005) pauta-se em Marx, para afirmar que a

cidadania faz parte da emancipação política, e não da emancipação humana, uma vez que o

cidadão não é o homem em sua integralidade, mas é apenas um membro da comunidade

política.

Esse autor ressalta que “a essência da emancipação humana está no domínio

consciente e coletivo dos homens sobre o processo de autoconstrução, sobre o conjunto do

processo histórico” (TONET, 2005, p. 113). Isso significa domínio do trabalhador sobre o

fruto de seu trabalho.

Desse modo, não é possível que, em apenas uma ou outra esfera social, se tenha uma

emancipação completa; é necessário que ela ocorra em todas as esferas sociais. A

emancipação, no sentido pensado por Marx e reiterado pelos autores aqui referenciados, tem

como pressuposto a emancipação da humanidade, em relação ao trabalho, na forma

econômica do capital. Por isso, quando se busca resolver os problemas da educação, através

apenas da ação política, contribui-se apenas para o desenvolvimento de uma educação crítica.

Esse desenvolvimento, no entanto, é insuficiente para as possibilidades objetivas da

emancipação humana, isto é, para modificar a relação dada entre trabalho e valorização, que



resulta na exploração do trabalhador.

Por isso, é fundamental, além de proclamar a emancipação humana, ter clareza sobre

sua processualidade. Isso precisa ocorrer, de modo que a emancipação humana não se dissocie

do seu fundamento teórico-político e se apresente em base somente idealista1. Portanto, a

emancipação humana, de forma plena, tem sua realização impossibilitada no interior do

sistema capitalista. A superação desse sistema sociometabólico é o pressuposto para a

realização plena da emancipação humana. Isso implica, necessariamente a revolução contra

essa ordem social.

Assim, no que se refere à reflexão sobre os conceitos de emancipação humana e

educação, depara-se com a dificuldade de se analisar um conceito de forma isolada. Pensar a

emancipação humana requer considerar, como já foi mencionado e agora segundo Mészáros

(2008), as questões ideológicas que contribuem para a manutenção da ordem social do capital.

Mészáros (2008) aponta para a existência de um poderosíssimo exercício ideológico,

efetivado para manter as relações sociais, tais como estão postas (exemplo disso é a utilização

reduzida da categoria cidadania, apontada por TONET, 2005).

Mészáros (2008) dedica-se a compreender qual é o papel específico da ideologia no

processo que ele chama de ajustamento estrutural, “[...] pois a reprodução bem-sucedida das

condições de dominação não pode ocorrer sem a intervenção ativa de fatores ideológicos

poderosos, do lado da manutenção da ordem vigente” (MÉSZÁROS, 2008, p. 7). Isso se

evidencia, uma vez que a ideologia dominante tem o papel de impedir a emancipação da

classe trabalhadora.

Existe uma relação entre os problemas ideológicos do cotidiano social e os problemas

de formação humana. As ideologias podem influenciar tanto positiva quanto negativamente na

formação do indivíduo. Ainda, nas reflexões feitas por Mészáros (2015, p. 3), reitera-se que a

questão da emancipação humana tem a ver com o modo como os indivíduos organizam seu

tempo de atividades e trabalho. Para esse autor,

Outra dimensão de vital importância dessa mesma tendência, a qual teve que

1 Pela dimensão que tomaria incluir aqui a discussão sobre emancipação, feita no interior da Escola de Frankfurt,
e também por compartilhar da análise de Peres (2015), optou-se por não incluí-la nesse trabalho. A referida
autora, em sua tese de doutorado, dedica um capítulo para discussão da categoria de emancipação na Escola de
Frankfurt e, entre outras análises, aponta para o fato de que a referida Escola “[...] expressa uma emancipação
abstrata pois somente no nível da consciência, no uso privado da razão, o indivíduo consegue desenvolver sua
liberdade, porém, a sua prática social estará sempre política e religiosamente cerceada pelas normas e imposições
do contrato social. A emancipação, nesses termos, apesar de expressar um caráter político, restringe-se à
superação da condição de menor, por via da razão Esclarecida, destarte, do estabelecimento de uma nova forma
de pensar e refletir, autônoma, destituída de tutores” (PERES, 2015, p. 196). Para fins de aprofundamento dessa
discussão, além deste trabalho de tese, sugere-se a leitura da Crítica de Mészáros a Habermas, que está no livro
O Poder da Ideologia.



definir a emancipação humana em termos verdadeiramente universais e em
termos substantivamente equitativos, diz respeito à relação entre a forma
como reproduzimos nossas condições materiais diretas da vida através das
horas que dedicamos todos os dias ao trabalho em comparação com as horas
que alocamos para outras atividades. Naturalmente existe um aspecto
individual importante quanto a essa questão, permitindo aos indivíduos
particulares atribuir determinadas porções de seu tempo para este, em vez de
para aquele tipo de atividade. Mas existem algumas precondições sociais
vitais em operação antes que os indivíduos possam sequer começar a pensar
sobre como alocar seu próprio tempo. Essas condições são determinadas
pelo lugar particular dos indivíduos na ordem social, dando a alguns deles
muito mais liberdade, enquanto limita com o mesmo golpe a igualdade dos
outros.

Essa assertiva feita por Mészáros (2015) tem relação, portanto, com o fato de que, na

sociedade do capital, com a divisão do trabalho, de um lado, há o pensamento, o planejamento

sobre o trabalho, e de outro, apenas a execução prática. Isso leva à alienação do homem de si

mesmo, do fruto de suas capacidades criadoras. Por isso, o trabalho desumaniza o homem,

pois, para a maioria dos trabalhadores, fica apenas o conhecimento teórico-prático. Disso

surgem alguns questionamentos importantes, tais como: quais seriam os fundamentos da

educação emancipadora? Como ela poderia se concretizar?

EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO PÚBLICA E DIREITO À EDUCAÇÃO

A começar pelo que se compreende ser a educação, Mészáros (2004) é incisivo em

dizer que está, no sistema do capital, tem o objetivo de internalização dos parâmetros

reprodutivos gerais desse sistema. Sua concepção do que seja a educação, nesses termos, está

ancorada na sua proposição de transformação social, isto é, na construção de uma sociedade

socialista. Nesse sentido, ele afirma:

O papel da educação é crucial. Sem uma concepção diferente de educação –
ou seja, a autoeducação cooperativamente administrada dos produtores
livremente associados, inspirada por, e orientada para, a produção e
satisfação de suas necessidades genuínas – não há como sair do círculo
vicioso da produção de escassez em escala sempre crescente. Na ausência da
autoeducação cooperativa de iguais capazes de compreender o significado
real da economia, tudo continuará à mercê dos interesses investidos na
reprodução máxima de necessidades artificiais, inseparáveis da perpetuação
lucrativa da escassez (MÉSZÁROS, 2004, p. 48).

Assim, há um posicionamento radicalmente contra a concepção de educação

predominante na sociedade atual, em que há uma subordinação dessa às necessidades de

expansão do capital, as quais, necessariamente, precisam ser internalizadas pelos indivíduos

como suas próprias necessidades. Por isso, para Mészáros (2004), uma concepção nova de

educação não deve ser limitada a um número específico de anos na vida dos indivíduos. Deve



referir-se à vida inteira, uma vez que suas funções terão que ser radicalmente alteradas. É

necessário uma educação verdadeiramente continuada. “Não pode ser vocacional (o que nas

nossas sociedades significa confinar as pessoas em funções utilitárias estritamente

predeterminadas, desprovidas de todo poder de decisão), nem geral (que deve ensinar os

indivíduos de forma condescendente, as técnicas de pensar)” (MÉSZÁROS, 2004, p. 49).

A educação tem um caráter ideológico, na medida em que, através dela, são

transmitidos os conhecimentos e os valores necessários para a reprodução social. Por isso, é

possível afirmar que a educação é um complexo, que não pode ser considerado à parte da

lógica da reprodução social, da mesma forma que ocorre com a ideologia e o trabalho. Em

função disso, a educação se configura como uma categoria eterna da vida humana.

Nos últimos 150 anos, a educação institucionalizada/formal serviu, segundo Mészáros

(2007), em sua totalidade, ao objetivo de, além de fornecer os conhecimentos e o pessoal

necessário à máquina produtiva, também gerar e transmitir um conjunto de valores

legitimadores dos interesses dominantes, como se não houvessem outras possibilidades. O

trabalho, por si só, não conseguiria manter-se sem a presença do complexo educacional, pois,

na sociedade do capital, os saberes e os conhecimentos, transmitidos através da educação,

correspondem ao que garante o processo de trabalho. São conhecimentos especializados e

unilateralizados, uma vez que a sociedade é baseada na divisão do trabalho.

Ocorre que, segundo Mészáros (2007), as instituições formais de educação são uma

parte desse processo. De acordo com ele,

São uma parte importante do sistema global de internalização. Mas apenas
uma parte. Quer os indivíduos participem ou não – por mais ou menos
tempo, mas sempre em um número de anos bastante limitado – das
instituições formais de educação, eles devem ser induzidos a uma aceitação
ativa (ou mais ou menos resignada) dos princípios reprodutivos orientadores
dominantes na própria sociedade, adequados a sua posição na ordem social e
de acordo com as tarefas reprodutivas que lhes foram atribuídas. [...],
todavia, ao internalizar as onipresentes pressões externas, eles devem adotar
as perspectivas globais da sociedade mercantilizada como inquestionáveis
limites individuais a suas aspirações pessoais. Apenas a mais consciente das
ações coletivas poderá livrá-los dessa grave e paralisante situação
(MÉSZÁROS, 2007, p. 206).

Desta forma, com a unilateralidade do conhecimento, os trabalhadores acabam por não

desenvolverem finalidades gerais para a sociedade, mas apenas conhecimentos parciais, que

servem às necessidades da valorização do capital. Assim, suas necessidades não são próprias,

são-lhes impostas de fora, ditadas pela dinâmica de valorização do sistema do capital. Por

isso, afirma Mészáros (2007, p. 207), “[...] a educação formal não é a força ideologicamente



primária que consolida o sistema do capital; tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma

alternativa emancipadora radical”.

Nessa linha de raciocínio tem-se que a educação formal/institucionalizada possui

como uma das principais funções a de produzir tanta conformidade ou consenso quanto for

capaz. Isso é feito, a partir do seu interior e também por meio dos seus limites

institucionalizados e sancionados legalmente. Assim, as soluções educacionais formais,

embora sendo sacramentadas pela lei, podem ser completamente invertidas, desde que não se

altere a lógica do capital, como conjunto de referências a orientar a sociedade (MÉSZÁROS,

2007).

Existe um domínio ideológico prevalente da sociedade para toda vida, que se

evidencia mesmo que o período de educação institucionalizada seja limitado. Isso ocorre

porque a sociedade capitalista mantém sob seu controle, não apenas o sistema de educação

formal, mas também a doutrinação permanente e subjetiva, que impregna tudo, até não

parecer o que de fato é.

Por isso, para Mészáros (2007), a educação possui um aspecto ético, que pode

contribuir para o desenvolvimento do gênero humano. Isso pode ocorrer, a partir de escolhas

individuais, orientadas de forma social para a superação da sociedade do capital, cuja base

está na divisão do trabalho, no mercado e no Estado político. Para esse autor, práxis educativa

deve coincidir com práxis revolucionária. Daí a articulação da educação com a emancipação

humana. A educação toma, assim, um sentido amplo, não formal e restrito a um determinado

tempo de vida e tipo de formação.

A articulação entre educação e emancipação humana está, assim, fundamentada na

ideia de uma práxis educativa e no papel que ela pode ter como o ideal instrumento para a

emancipação humana universal. Ocorre que a emancipação humana não pode ser efetivada,

apenas através das transformações na esfera educacional da sociedade. Há a necessidade de

uma revolução social, que transforme, radicalmente, a forma como a sociedade está

organizada.

Mészáros (2007) aponta para o fato de que é possível, através da educação, se

desenvolverem conhecimentos e valores revolucionários. Somente dessa maneira, segundo o

autor, a educação pode ter como finalidade a emancipação humana universal. Dessa

compreensão, decorre sua dura crítica às medidas meramente reformistas/produtivistas da

educação. Mesmo a melhor proposta para a educação, se não for associada à ideia de

transformação social, vira elemento de reforma social e, com isso, atinge uma série de limites



e contradições que a tornam inviável. “Sem que se pense em outro modo de produção tudo o

que se fizer na educação serão reformas e ajustes. Correção de elementos da ordem

estabelecida. Porém as determinações fundamentais do sistema do capital são irreformáveis”

(MÉSZÁROS, 2007, p. 197).

Nesse sentido, o autor aponta para uma atividade educacional contra internalização,

que não seja apenas a negação da forma dada, mas que seja coerente e se sustente em

objetivos fundamentais, como a criação de uma alternativa abrangente, concreta e sustentável,

em relação ao que já existe.

Tendo triunfado o utilitarismo na segunda metade do século XIX e no século XX, a

educação também passou a estar a serviço da “racionalidade instrumental” do sistema do

capital.

Quanto mais “avançada” a sociedade capitalista, mais unilateralmente
centrada na produção de riqueza reificada como um fim em si mesma e na
exploração das instituições educacionais em todos os níveis, desde as escolas
preparatórias até as universidades – também na forma de “privatização”
promovida com suposto zelo ideológico pelo Estado para a perpetuação da
sociedade de mercadorias (MÉSZÁROS, 2007, p. 241).

Sousa (2013) também faz referência ao processo de transformar direitos em

mercadorias, processo que abrange desde o trabalho até a educação. Segundo ele,

O trabalho, socialmente como ser trabalhador, até como política pública dos
governos dos partidos dos trabalhadores e dos socialistas, é “transformado”
em ser empreendedor, reapresentado como fenômeno de outro comentado
fenômeno, a reestruturação produtiva, eleita categoria central nos discursos
de parte da sociologia. Seus conflitos, nesse discurso, destituído de
antagonismo, são deslocados da esfera do direito trabalhista, do âmbito do
direito positivo instaurado pela revolução burguesa, para ser dirimido no
direito do consumidor. [...]. A educação aqui também é funcional, é a
estratégia da tão homenageada cidadania (SOUSA, 2013, p. 36).

Assim, reconhece-se em Marx, segundo Sousa (2013, p. 39), a possibilidade

ontológica do trabalho, quando a economia política o definiu como instrumental. É preciso

reconhecer, contudo, também “[...] na sua crítica, como o trabalho subsumido ao capital é

força de trabalho, é mercadoria”.

Por conta desses elementos de mercantilização de direitos é que, para Mészáros

(2007), a universalização da educação e do trabalho deve ser vista como atividade humana

autorrealizadora. Para ele, a tarefa da educação conjuga a ação de transformação social ampla

e emancipadora, isto é, a verdadeira transcendência da autoalienação do trabalho. A educação

é vista como instrumento da moral, de forma a permitir a automediação dos indivíduos, na



luta pela sua autorrealização. Por isso, a educação e a emancipação humana não podem ser

separadas. A educação contribui, permanentemente, com o processo de rupturas profundas,

como uma forma autoeducadora; e a emancipação humana, como relações sociais que

desencadeiam ações e atividades que possam autorrealizar o homem.

Diante disso, surge a proposição de que a educação poderia funcionar como um

mecanismo de contra-internalização dos valores da classe dominante e se converter em

educação para além do capital, com vistas à emancipação humana, que, por sua vez, só pode

ser completa numa sociedade que desencadeie e sobreviva a processos, para além do capital.

Dessa compreensão, emerge o questionamento: o principiar dessa caminhada estaria na defesa

da educação pública?

Sobre a educação pública, a compreensão é a de que esta é um direito social, e, como

tal, é um caminho através do qual os bens culturais, as normas, as habilidades e os

comportamentos consolidados e construídos historicamente pela humanidade podem ser

acessados. Este direito está relacionado com uma das características mais importantes da

espécie humana, qual seja: a capacidade de produzir conhecimento, de refletir acerca de sua

própria prática, de utilizar a natureza para atingir seus objetivos de subsistência e de ter uma

organização social.

Com efeito, a educação intimamente relacionada à produção do conhecimento

(pesquisa, como aponta TUMOLO et al., 2013) possui papel importante, no processo de

constituição de emancipação humana. Isso se verifica, uma vez que a educação, em seu

sentido mais amplo, possibilita a cada indivíduo das gerações mais novas entrar em contato

com o que foi produzido socialmente e acumulado historicamente pela humanidade. O direito

à educação pressupõe, portanto, a criação de condições para a ligação entre indivíduo singular

e gênero humano (TUMOLO et al., 2013).

Nesse sentido, Fernandes (1966) indica, o que ainda é premente nos dias atuais, o

quanto é difícil ligar o presente ao futuro e colocar a educação a serviço dos interesses

nacionais mais profundos. Por isso, ele afirma que “[...] na situação brasileira temos

forçosamente que pensar na educação como um elemento dinâmico, capaz de disciplinar as

relações do homem com o meio natural e humano, bem como de convertê-lo em senhor de seu

próprio destino histórico (FERNANDES, 1966. p. XXI).

Com efeito a educação é, para Florestan Fernandes, uma instituição de grande poder. A

questão é, no entanto, que a concepção de vida ou de civilização que ela exprime está

diretamente ligada à possibilidade de ser boa ou má. A educação depende do tempo e do lugar



onde se insere. Ao longo dos séculos, existiram tantas ‘educações’ quanto tem havido

diferentes sociedades. Se ela escraviza ou liberta, depende de como expressa a sociedade a

que serve.

É preciso, então, ainda segundo Fernandes (1966), que a escola, como parte

fundamental do processo educativo, busque seu ideal de ser alavanca do progresso material e

moral dos homens. Nesse sentido, o fator humano deve ser utilizado em nova escala, isto é,

não devastando suas energias e/ou anulando o homem, com sua imensa capacidade de

trabalho.

O papel a ser desempenhado pela escola seria o de elevar a capacidade teórica dos

estudantes, desenvolvendo neles capacidade e atitude científica, valorização da aquisição de

conhecimento científicos, artísticos e filosóficos, o que implica no desenvolvimento das

funções psicológicas superiores. Tanto é que o próprio atraso e empobrecimento da escola é

visto, não raramente, como consequência da própria escola, da ação dos professores e dos

alunos, quando, na verdade, segundo Foster (2013, p. 86),

A decadência do ensino público é, principalmente, um produto de
contradições impostas externamente que são inerentes à educação na
sociedade capitalista, agravadas em nossos tempos pelas condições de
estagnação econômica nas economias capitalistas desenvolvidas e pelos
efeitos do próprio movimento de reforma conservador. [...] o ataque dirigido
pelas corporações aos alunos, professores e escolas públicas de ensino deve
ser explicada não tanto pelo fracasso das próprias escolas, mas pelos
crescentes fracassos do sistema capitalista, que agora vê a privatização da
educação pública como central para enfrentar seus problemas econômicos.

Isso confirma a assertiva de Fernandes (1966), mencionada acima, quando indica que

a escola pode atender a diferentes objetivos. Assim, a escolarização, sob a égide do sistema

capitalista, se não for pautada por intensos movimentos democráticos de resistência, tende a

seguir na direção dos imperativos da classe capitalista, que a subordina às necessidades de

produção e acumulação. Segundo Foster (2013), a consequência disso é a destinação da

escolarização, no sentido de atender às necessidades da produção e também de produzir a

divisão hierárquica do trabalho desse sistema produtivo.

Assim, o propósito dominante da escolarização fundamental e média na
sociedade capitalista – a formação de trabalhadores ou de força de trabalho
para a produção – e o processo de trabalho interno à própria escolarização,
da maneira como é realizado pelos trabalhadores da educação, são
fundamentalmente condicionados pelas relações de produção econômicas
que a envolve (FOSTER, 2013, p. 87-88).

Segundo Caldart (2012, p. 260), a luta por políticas públicas ainda está em voga.



Nesse sentido, considerando a sociedade de classes,

Quando são políticas pressionadas pelo polo do trabalho, acabam
confrontando a lógica do mercado, que precisa ser hegemonizada em todas
as esferas da vida social para garantir o livre desenvolvimento do capital. O
Estado não pode negar o princípio (republicano) da universalização do
direito à educação, mas, na prática, não consegue operar a sua realização
sem que se disputem, por exemplo, os fundos públicos canalizados para a
reprodução do capital.

Nesse sentido, pode-se dizer, de acordo com os autores aqui mencionados, que a luta

por uma escola de qualidade, a serviço da classe trabalhadora, é parte da luta mais ampla pela

transformação das relações socais de produção da existência.

A relação entre educação e emancipação humana, nos contornos atuais do sistema

capitalista no Brasil, precisa ser pensada com a combinação de ações dentro e fora do âmbito

da educação formal/institucionalizada.

Essa combinação de ações precisa ser apreendida em seu movimento. São
ações que se somam numa unidade contraditória, pois de dentro da escola se
produzem as contradições inerentes ao sistema social na qual aquela está
inserido, portanto, as lutas no seu interior também são as lutas que ocorrem
no nível da luta de classes em geral. Não existe um privilegiamento na luta
escolar, pelo contrário, para não incorrer em ilusões idealistas é necessária a
compreensão de classe que permeia o conjunto da sociedade, com prioridade
organizacional ao enfrentamento do despotismo fabril (VELHO, 2016, p.
205).

Tal movimento analítico é fundamental para compreensão e intervenção na dinâmica

educacional, no contexto atual dado, caracterizado, como se verá, pela mercantilização e pelo

empresariamento do ensino, que, como negação do direito à educação, é um verdadeiro

retrocesso para as conquistas da classe trabalhadora.

A GUISA DE CONCLUSÃO: ELEMENTOS PARA PENSAR A

MERCANTILIZAÇÃO E O EMPRESARIAMENTO DO ENSINO

O processo que leva à mercantilização e ao empresariamento do ensino é consequência

da relação que se estabelece entre a educação e a estrutura socioeconômica do sistema do

capital. A tônica dessa discussão é dada pela chamada reestruturação produtiva. Isso cria uma

nova conexão entre ciência e trabalho, através do uso produtivo da ciência e da tecnologia, em

níveis cada vez mais aprofundados (NEVES; FERNANDES, 2002).

Desse modo, pode-se considerar que as reformas dos sistemas de ensino têm sua

determinação nas repercussões técnicas e ético-políticas da reestruturação produtiva. Esta

reestruturação se põe em curso, no mundo, a partir da década de 1970, e, no Brasil, tem seu



auge de implementação para além da indústria na década de 1990, com políticas de

privatização do ensino superior, desmantelamento da educação profissional, etc.

Para Neves (2002), o nível de racionalização do trabalho, no Brasil, a partir da década

de 1990, passou a demandar do trabalhador um aumento do patamar mínimo de escolarização,

para a execução do trabalho simples e do trabalho complexo. Vale destacar que

O patamar mínimo de escolarização, que era, no Brasil desenvolvimentista
(anos 1930 a 1960), em nível formal, de quatro anos de escolaridade – a
educação primária – para a realização do trabalho simples, alterou-se para
oito anos de escolaridade – ensino fundamental – a partir dos anos 1970. No
que tange ao trabalho complexo, em níveis distintos, o patamar mínimo, que
era o nível médio para o ramo tecnológico da escolarização e a graduação
em ensino superior, para o ramo científico, alterou-se paulatinamente para o
nível superior de ensino em ambos os ramos de escolarização (NEVES,
2002, p. 23).

A reestruturação produtiva, contudo, não é a única explicação para as mudanças

ocorridas na educação brasileira. Neves (2002, p. 24) aponta para outros três fatores, que

contribuíram para isso. São eles: “1. Papel do Brasil no capitalismo internacional; 2. Novas

funções assumidas pelo Estado no padrão neoliberal de desenvolvimento; 3. Correlação de

forças entre diferentes sujeitos coletivos agrupados em torno de interesses da burguesia e do

proletariado”.

A atuação do Estado neoliberal na área educacional, assim como nas demais áreas

sociais, passou a agir de maneira focalizada. Essa focalização, especificamente na educação

escolar, incidiu sobre a universalização do ensino fundamental, bem como na expansão de

programas de educação profissional, isto é, na formação de trabalho simples. “[...] A execução

da política educacional para além do foco neoliberal passou a ser atribuição de determinados

parceiros, ora consubstanciados em empresas de prestação de serviços educacionais, ora em

organizações sociais, representadas, na maior parte, pelas escolas comunitárias, confessionais

ou filantrópicas. (NEVES, 2002, p. 28-29)

É possível perceber que, desde a década de 1960, houve um avanço do pensamento e

modus operandi mercantil na educação, o que fez com que essa – que é permeada pela relação

política e social – se reduzisse a uma relação meramente técnica. Foram ofuscadas todas as

dimensões possíveis da educação, como elemento fundamental do processo de constituição do

próprio ser humano. Em última instância, ela ficou reduzida a um produto (muitas vezes

descartável), passível de compra e venda, como qualquer outra mercadoria.

É com a teoria do capital humano que se introduz e se naturaliza a ideia de que a

prática educacional deve ser reduzida a um “fator de produção”, isto é, uma questão técnica.



Segundo Frigotto (2006), para essa teoria, a educação, seja escolar ou não, se reduz à função

de produzir habilidades intelectuais, desenvolver determinadas atitudes, transmitir um

determinado volume de conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade de

trabalho, isto é, de maior produção.

No âmbito propriamente educacional e pedagógico, a teoria do capital
humano vai ligar-se a toda perspectiva tecnicista que se encontra em pleno
desenvolvimento na década de 50. Neste aspecto há um duplo reforço. A
visão do capital humano vai reforçar toda a perspectiva tecnicista oferece a
metodologia ou a tecnologia adequada para constituir o processo educacional
como um investimento – a educação como geradora de um novo tipo de
capital – o “capital humano”. A educação para essa visão, se reduz a um
fator de produção (FRIGOTTO, 2006, p. 121).

Em outras palavras, Oliveira (2003, p. 258-259) afirma que a ideia de capital humano

é a

Negação do conceito de qualificação e ascensão do conceito de competência,
este último, como regulador de práticas e projetos educativos. Este
deslocamento intelectual estabelece o individualismo como ponto de partida
e chegada para as explicações das questões sociais. O conceito de
competência seria nitidamente um mecanismo ideológico construtor e
contribuinte para o avanço de uma cultura neoliberal. Junto ao conceito de
competência, evidencia-se então o de empregabilidade. Este, segundo Marise
Ramos, explicita um verdadeiro fascismo profissional, na medida em que a
conjugação entre o aumento de escolarização e o acúmulo de competência
torna-se solução individual para superação da exclusão social. Os
“pedagogos do capital” descartam o conceito de politecnia e em seu lugar
colocam o de polivalência. Na prática o que se estabelece é a exigência que
os trabalhadores sejam multifuncionais.

Vale ressaltar, porém, que a realidade se apresenta com mais complexidade do que o

mecanicismo e a linearidade elucubrados pela teoria do capital humano. Pochmann (2006)

evidencia, através de seus estudos, que, no Brasil, quem possui mais escolarização sofre as

maiores penalizações no interior do mercado de trabalho. Num cenário de estagnação

econômica, onde os investimentos são reduzidos, em termos tecnológicos, e onde há um

aumento da precariedade dos postos de trabalho, o “[...] avanço dos níveis de escolaridade se

mostrou incapaz de potencializar a geração de empregos” (POCHMANN, 2006, p. 66).

Essas relações são mais bem esclarecidas, quando analisadas sob a ótica do que

Antunes (2013, p. 14-15) chama de nova morfologia do trabalho. Assim, para ele

O trabalho estável, herdeiro da fase taylorista-fordista, relativamente
moldado pela contratação e pela regulamentação, vem sendo substituído
pelos mais distintos e diversificados modos de informalidade, por exemplo:
o trabalho atípico, os trabalhos terceirizados (com sua enorme variedade), o
“cooperativismo”, o “empreendedorismo”, o “trabalho voluntário”, etc., [...]
Essa nova morfologia do trabalho, ao mesmo tempo que abrange os mais



distintos modos de ser da informalidade, vem ampliando o universo do
trabalho invisibilizado e potencializando novos mecanismos geradores de
valor – ainda que com aparência de não valor – a partir de novos e velhos
mecanismos de intensificação (quando não de auto exploração) do trabalho.

De acordo com esse autor, no que se refere à estrutura do trabalho no Brasil, em sua

nova morfologia, tem-se, no topo da pirâmide, os trabalhos ultraqualificados; na base, a

informalidade, a precarização e o desemprego (estruturais e em ampliação). No meio da

pirâmide, há a hibridez, isso é, um trabalho qualificado, que pode desaparecer por conta das

alterações temporais e espaciais que atingem os processos produtivos ou de serviços em todas

as partes do mundo (ANTUNES, 2013).

Vive-se hoje uma nova fase de desconstrução do trabalho, fase nunca antes vivenciada,

que amplia os vários modos de ser da informalidade e da precarização do trabalho. Estes, por

sua vez, revelam um processo de metamorfose da velha e histórica precariedade.

Tem-se, dessa maneira, dois aspectos a serem considerados: o primeiro, já exposto, se

refere ao desemprego; o segundo tem a ver com o que Pinto (2013) chama de

desprofissionalização. Esta é sugerida pelo processo de automação em curso, onde os

trabalhadores perdem o controle sobre um saber que fora construído a partir do exercício de

uma atividade. Segundo o autor, pode-se destacar, ainda, a perda da identidade entre o sujeito

de um determinado trabalho e os predicados que lhes são exigidos para realizá-lo (PINTO,

2013).

Considerando os atuais processos de reestruturação produtiva, pode-se afirmar,

segundo esse autor, que “[...] além de reduzir os efetivos das empresas, divide os

trabalhadores entre um grupo seleto de polivalentes, com contratos relativamente estáveis, e

um grupo de especialistas atrelados a tarefas rotinizadas” (PINTO, 2013, p. 179).

Sintetizando, o que está colocado é que, por um lado, os trabalhadores mantidos em

regime de polivalência, principalmente os mais antigos, percebem que seus conhecimentos

estão sendo corroídos pela flexibilização, num processo que Pinto (2013) chama de

despecialização de saberes e uma desprofissionalização. Por outro lado, os trabalhadores mais

jovens não percebem os impactos desse processo, por não terem experiência profissional que

lhes permita inferir a diferença com relação ao passado. As consequências disso estão no fato

de que, segundo Pinto (2013),

Os efeitos desse pragmatismo apontam para uma realidade na qual está em
curso a consolidação de uma histórica divisão internacional do trabalho e
uma concentração oligopólica do capital que relega aos países periféricos
uma competitividade fundada no rebaixamento das condições de vida e na
retirada de direitos conquistados por suas classes trabalhadoras. Uma



realidade em que as inovações tecnológicas e organizacionais atendem à
necessidade de adaptação às crises de expansão e retração. Em que a
flexibilização das jornadas é feita mediante a terceirização e a precarização
dos contratos de trabalho, e a aproximação entre os níveis gerenciais e
operacionais resulta em fragmentação e enxugamento de quadros. Em que o
diálogo sobre melhorias no ambiente de trabalho é cético e paradoxal e o
desenvolvimento de perfis de liderança e autonomia leva ao individualismo.
Em que o espírito de equipe se degenera em auto exploração, as premiações
recompensam o assédio e a participação nos resultados são precedidas de
agressões físicas e psíquicas. E em que a criatividade humana, longe de se
emancipar, retrocede a um rude meio de sobrevivência.

Esses novos elementos do setor produtivo, associados à necessidade de

mercantilização de tudo o que for possível, dão à escola, ao ensino e à educação como um

todo, uma nova tônica. Isso ocorre, uma vez que essa esfera social passa a ser permeada por

esses novos elementos, essa nova dinâmica de produção. Além da tecnificação do ensino,

abrem-se, com isso, as portas para o empresariamento do ensino, surgindo ora um ora outro,

ou ambos, numa mesma estrutura educacional.

Empresariamento do ensino quer dizer a abertura de um comércio de ensino, o que não

permite que os que vivem do trabalho consigam usufruir do saber, como elemento de

emancipação de sua condição social de exploração. Num movimento de vai e vem, emerge

uma perspectiva tecnicista de educação, que está associada também ao trabalho parcelado,

que se desenvolve no interior da escola. Esse parcelamento é decorrente da divisão social e

técnica do trabalho, no sistema capitalista, e, nesse contexto, pode-se dizer que a escola

assume o papel de mediadora dos interesses do capital.

Associado a isso, tem-se o que Tonet (2005) chama de “individuação individualista”,

que é a concentração do enfoque no aspecto individual. O que quer dizer que, no sistema do

capital, diferentemente de outros sistemas anteriores, em que o fator determinante era a

comunidade, prevalece o enfoque no indivíduo singular. Assim,

A produção e reprodução do capital exigem indivíduos com determinadas
qualidades e que não estejam atados de modo insuprímivel a nenhum grupo
social. É, pois, ao redor deste indivíduo e dos seus interesses que girará toda
a vida social. Cada indivíduo é, como diz Marx, uma mônoda isolada que se
choca com todas as outras na busca de sua realização. Daí porque a
sociedade é vista como sendo, e realmente é, composta por indivíduos
competitivos, opostos entre si, cada um procurando satisfazer os seus
interesses e tendo os outros como inimigos e não como companheiros
(TONET, 2005, p. 69).

Com efeito, esses elementos relacionados ao empresariamento e à tecnificação do

ensino contribuem para intensificar um processo de dominação do capital sobre o trabalho, ou



seja, dos que possuem os meios de produção sobre os que vivem do trabalho.
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