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RESUMO 
A  partir  da  perspectiva  histórico‐crítica,  este  artigo  analisa  o  caráter  contraditório  das  políticas 
educacionais  na  sociabilidade  capitalista.  Compreende‐se  que  o  Estado  social  é  constituído  dentro  da 
estrutura  capitalista.  Assim,  observa‐se  que  as  políticas  sociais  melhoram  a  qualidade  de  vida  dos 
trabalhadores  e  possuem  um  potencial  de  organização  e  instrumentalização  para  a  luta  política.  No 
entanto,  também  faz  parte  da  produção  e  reprodução  do  capital,  o  que  impede  a  dimensão  da 
emancipação  humana.  O  texto  busca  problematizar  a  educação  na  reprodução  das  desigualdades 
materiais e nos processos de luta pela educação pública e emancipatória. Busca‐se compreender a relação 
entre a política educacional e a emancipação política e humana, os  limites da  cidadania burguesa e as 
possibilidades da educação na construção de outro projeto societário. Admitem‐se, portanto, os  limites, 
mas  também as possibilidades das políticas educacionais no contexto do modo de produção capitalista. 
Para  tanto, o  texto está estruturado da  seguinte  forma:  inicialmente, analisa‐se o  fenômeno estatal na 
sociabilidade  capitalista,  as políticas educacionais  e  sua  relação  com  a produção  e  reprodução da  vida 
material. Analisa‐se o Estado e as políticas educacionais  como expressões da  luta de  classes e a partir 
disso,  admite‐se  o  caráter  contraditório  de  ambos  (Estado  e  políticas  educacionais).  Posteriormente, 
problematizam‐se,  preliminarmente,  alguns  elementos  históricos  das  políticas  educacionais,  buscando 
revelar como estas avançam  a partir da luta da classe trabalhadora (emancipação política), mas também 
contribuem no sentido de conservar o modo de produção capitalista e a  reprodução das desigualdades 
materiais  (impedimento  para  a  emancipação  humana).  Observa‐se  que    os  processos  de  luta  que 
propiciaram a oferta da educação pública e gratuita, contribuíram também com o sistema de acumulação 
da riqueza socialmente produzida. Por fim, busca‐se compreender, de maneira sintética, a relação entre 
Estado,  políticas  educacionais,  emancipação  política  e  emancipação  humana,  analisando  os  limites  da 
cidadania  na  sociabilidade  capitalista  como  também  as  possibilidades  e  as  contribuições  da  educação 
pública  para  a  construção  de  um  projeto  societário  distinto,  tendo  a  emancipação  humana  como 
horizonte. 
 
Palavras‐chave: Estado; políticas educacionais; contradição; emancipação política; emancipação humana. 
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Resumo: 
A partir da perspectiva histórico-crítica, este artigo analisa o caráter contraditório das políticas 
educacionais na sociabilidade capitalista. Compreende-se que o Estado social é constituído 
dentro da estrutura capitalista. Assim, observa-se que as políticas sociais melhoram a 
qualidade de vida dos trabalhadores e possuem um potencial de organização e 
instrumentalização para a luta política. No entanto, também faz parte da produção e 
reprodução do capital, o que impede a dimensão da emancipação humana. O texto busca 
problematizar a educação na reprodução das desigualdades materiais e nos processos de luta 
pela educação pública e emancipatória. Busca-se compreender a relação entre a política 
educacional e a emancipação política e humana, os limites da cidadania burguesa e as 
possibilidades da educação na construção de outro projeto societário. Admitem-se, portanto, 
os limites, mas também as possibilidades das políticas educacionais no contexto do modo de 
produção capitalista. Para tanto, o texto está estruturado da seguinte forma: inicialmente, 
analisa-se o fenômeno estatal na sociabilidade capitalista, as políticas educacionais e sua 
relação com a produção e reprodução da vida material. Analisa-se o Estado e as políticas 
educacionais como expressões da luta de classes e a partir disso, admite-se o caráter 
contraditório de ambos (Estado e políticas educacionais). Posteriormente, problematizam-se, 
preliminarmente, alguns elementos históricos das políticas educacionais, buscando revelar 
como estas avançam  a partir da luta da classe trabalhadora (emancipação política), mas 
também contribuem no sentido de conservar o modo de produção capitalista e a reprodução 
das desigualdades materiais (impedimento para a emancipação humana). Observa-se que  os 
processos de luta que propiciaram a oferta da educação pública e gratuita, contribuíram 
também com o sistema de acumulação da riqueza socialmente produzida. Por fim, busca-se 
compreender, de maneira sintética, a relação entre Estado, políticas educacionais, 
emancipação política e emancipação humana, analisando os limites da cidadania na 
sociabilidade capitalista como também as possibilidades e as contribuições da educação 
pública para a construção de um projeto societário distinto, tendo a emancipação humana 
como horizonte. 
 
Palavras-chave: Estado; políticas educacionais; contradição; emancipação política; 
emancipação humana. 

 

A partir da tradição marxiana este artigo tem por objetivo a problematização do caráter 

contraditório das políticas educacionais na sociabilidade capitalista. O Estado social (políticas 

sociais, entre elas as políticas educacionais) é constituído dentro da estrutura capitalista. 

Observa-se que as políticas melhoram a qualidade de vida dos trabalhadores, possuem um 

potencial de organização e instrumentalização para a luta política, mas também faz parte da 
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manutenção do capital. Admitem-se, portanto, os limites, mas também as possibilidades das 

políticas sociais e educacionais no contexto do modo de produção capitalista.  

Para analisar os desdobramentos desta questão, este texto está estruturado da seguinte 

forma: na primeira parte, a partir da abordagem crítico-dialética, analisa-se o fenômeno 

estatal, as políticas sociais e a relação com a produção e reprodução da vida material. 

Entende-se o Estado e as políticas públicas como expressões da luta de classes e a partir disso, 

admite-se o caráter contraditório das políticas educacionais.  

A segunda parte está subdividida em duas partes: a primeira problematiza, 

preliminarmente, alguns elementos históricos das políticas educacionais, revelando a 

conservação do modo de produção capitalista e a reprodução das desigualdades materiais; 

mas também,  os processos de luta que propiciaram a oferta da educação pública e gratuita, 

mostrando os avanços formais. Por fim, busca-se compreender a relação entre a política 

educacional e a emancipação política e humana, compreendendo os limites da cidadania 

burguesa como também as possibilidades e as contribuições da educação pública para a 

construção de um projeto societário distinto. 

 

1. Notas preliminares sobre a concepção marxista de Estado e as políticas sociais. 

 

 Na produção do conhecimento, a opção pela concepção histórica, materialista e 

dialética traz implicações para a compreensão que se tem sobre o Estado, sobre as políticas 

sociais, entre essas, as políticas educacionais. A análise apoiada na tradição marxista, tem 

como suposto as categorias do método histórico dialético, evitando abordagens monocausais, 

idealistas, funcionalistas e esvaziadas de historicidade (MARX; ENGELS, 2007; MARX, 

1982; BEHRING; BOSCHETTI, 2011) 

Metodologicamente, esta perspectiva considera em sua análise, necessariamente, 

alguns elementos: as forças produtivas como ponto de partida para a constituição social, 

determinando as relações materiais e humanas; a totalidade do objeto como um conjunto de 

processos, em constantes mudanças e transformações; as lutas de classe oriundas da relação 

de produção desigual; a historicidade e o caráter contraditório do objeto investigado; as 

múltiplas determinações do fenômeno estudado; a produção, distribuição, troca e consumo 

como elementos de uma mesma totalidade que condicionam todas as esferas da vida humana; 

entre outros elementos metodológicos (NETTO, 2011; MASSON, 2007).  



O materialismo histórico e dialético é a base filosófica dessa concepção teórica. 

Busca-se a análise das relações históricas (ação concreta dos homens no tempo e no espaço), 

das relações materiais, produtivas e reprodutiva estabelecida na sociedade e seu movimento 

na totalidade dialética (movida por contradições sociais). O objetivo do pesquisador é partir 

da aparência fenomênica (aquilo que é imediato e empírico) e chegar até a essência do objeto 

(sua estrutura e dinâmica). Neste percurso analítico, parte-se do real/concreto/caótico 

(aparência fenomênica) até atingir as determinações simples, retornando ao concreto 

enriquecido de uma totalidade de determinações (essência do fenômeno: totalidade complexa 

constituída por múltiplas determinações) (KOSIK, 1976). 

Nesta perspectiva metodológica, o fenômeno estatal e as políticas sociais são 

compreendidos como processo e resultado de relações complexas e contraditórias 

estabelecidas entre o Estado e a sociedade civil, no contexto de luta de classes, no qual 

envolve o processo de produção e reprodução da vida material. Nesse sentido, as políticas 

sociais não são iniciativas exclusivas do Estado para garantir a hegemonia e nem decorrentes, 

exclusivamente, da luta e da pressão trabalhadora. Elas são compreendidas na totalidade da 

produção e fundamentalmente vinculadas ao processo de reprodução, distribuição, troca e 

consumo (MARX, 1982; BOSCHETTI, 2016).  

Para além da aparência fenomênica, a análise marxiana busca revelar o caráter 

contraditório, multicausal do fenômeno estatal e das políticas sociais. Buscam-se as múltiplas 

determinações e o desvelamento da essência dos fenômenos sociais no complexo e 

contraditório processo de produção e reprodução do capital. Compreender o Estado e as 

políticas educacionais, em sua essência, significa situá-los como processos sociais, como 

partes estruturantes da totalidade, na realidade social concreta e contraditória e não como 

fatos isolados em si. 

Estado e políticas sociais são, portanto, compreendidos no desenvolvimento da 

sociedade civil burguesa, na totalidade estruturada com conexões internas do ponto de vista 

histórico, econômico, político, cultural e dialético. Nessa perspectiva, Marx iniciou sua 

trajetória escrevendo sobre o caso dos catadores de lenha2. Ele percebeu que a ação da 

população pobre passou a ser enquadrada como roubo, como uma transgressão da propriedade 
                                                            
2 Marx iniciou sua trajetória teórica em 1842, escrevendo sobre os “Debates sobre a lei punitiva do roubo de 
lenha”. Um monarca da Prússia proibiu a população pobre de entrar nas propriedades para pegar lenha seca caída 
das árvores de terras antes comunais. Catar as lenhas era um costume. Mas os donos das propriedades privadas 
queriam ganhar o que os catadores estavam ganhando. Até aquele momento, entendia-se que o problema da 
pobreza era de ordem jurídica. Marx percebeu, no entanto, que o tratamento jurídico dado à pobreza não alterava 
a sua materialidade. Isto porque a sociedade civil permanecia dominada pela particularidade dos interesses da 
propriedade privada. A partir daí, Marx percebeu a existência da contradição entre Estado e sociedade civil, 
contrariando a concepção hegueliana (ENDERLE, 2013). 



privada. Constatou-se que o Estado estava a serviço da particularidade da propriedade 

privada. (ENDERLE, 2013). 

Marx entendeu que tanto as relações jurídicas quanto as formas de Estado deveriam 

ser compreendidas no contexto das condições materiais da vida. A partir de então, passou a 

investigar a anatomia da sociedade civil burguesa no estudo da Economia Política (MARX, 

1982; NETTO, 2011). Ele percebeu limites na lógica hegueliana de supremacia do Estado em 

relação à sociedade civil.  Em Hegel o Estado é uma ordem universalizante que cria a 

sociedade civil; ele precede o indivíduo e incorpora a sociedade civil. O Estado é concebido 

como fundador da sociedade civil. Assim, o Estado é compreendido como o sujeito, e a 

sociedade civil como o predicado (MARX, 2013). 

Marx, a partir da herança Feuerbachiana (os homens inventaram Deus e não Deus 

inventou os homens), viu a necessidade de romper e superar a concepção hegueliana de 

Estado. Na concepção marxiana, a sociedade civil 3  é quem constitui o Estado, e não o 

contrário. Assim, a sociedade civil é compreendida como o sujeito e o Estado como o 

predicado (MARX, 2013). Esta visão está fundamentada na lógica de funcionamento das 

relações de produção, nas quais os homens constroem relações independentes de sua vontade. 

A totalidade destas relações forma a estrutura econômica da sociedade, e sobre esta, se firma a 

superestrutura jurídica e política (MARX, 1982; MARX; ENGELS, 2007). 

 Na compreensão marxiana de Estado/políticas sociais, não é viável a desvinculação da 

base material e dos interesses de classe. O Estado e suas ações legitimam a sociedade de 

classes (MARX, 2013). O Estado não é o reino do bem comum, mas dos interesses da classe 

dominante. Desmistifica-se aqui a ideia do Estado como um bem comum e garantidor da ética 

(MÉSZÁROS, 2015). Marx, no Manifesto Comunista (1848), afirmou que o executivo do 

Estado seria o comitê da burguesia. Assim, o Estado não é compreendido como a saída do 

estado de natureza, mas, a sua continuação sob outro formato. A saída definitiva do estado de 

natureza não é o Estado, mas o fim dele (sociedade comunal) (MARX; ENGELS, 2010).  

 No texto Crítica do programa de Gotha (1875), Marx ampliou um pouco mais a sua 

compreensão sobre o Estado. Observa-se certa possibilidade para a classe trabalhadora - 

autonomia relativa do Estado. Como o Estado é a expressão da sociedade em que ele está 

inserido, as lutas da classe trabalhadora também estarão presentes nessa constituição. Mas o 

Estado continua sendo estruturalmente capitalista uma vez que está inserido no contexto da 

                                                            
3 Sociedade civil é o conjunto das relações econômicas constitutivas da base material, com infra-estrutura 
econômica. Para Marx, o momento da sociedade civil coincide com a base material, contraposta à superestrutura 
onde estão as ideologias e as instituições (SIMIONATTO, 2011) 



sociabilidade capitalista. Por este motivo, na perspectiva revolucionária, luta-se pela tomada 

do Estado, pela instituição de um governo comandado pela classe trabalhadora e pelo 

estabelecimento de outras formas de relações produtivas e sociais (MARX; ENGELS, 2010; 

2007; MARX, 2012). 

O princípio liberal do trabalho como fonte única e exclusiva de renda, desarticulou a 

tímida assistência aos pobres até então existente (caridade e ações religiosas nas sociedades 

pré-capitalistas). O imperativo da liberdade e da competitividade da compra e venda da força 

de trabalho, como mercadoria, dissolveu as restritas formas de proteção social. O auge da 

Revolução Industrial lançou a população pobre no trabalho “livre” e sem proteção. No 

contexto da subsunção do trabalho ao capital, a pobreza e a desigualdade social tornam-se um 

problema social. Para o enfrentamento destes problemas sociais, oriundos do sistema de 

acumulação, são elaboradas as formas de proteção social – as políticas sociais (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

 Observa-se que as políticas sociais, embora seja fruto de mobilização da classe 

trabalhadora, foram gestadas nos movimentos de ascensão do capitalismo e do 

desenvolvimento da ação estatal. A generalização destas políticas mostrou seus limites (uma 

vez que não superou o modo de produção capitalista) e também mostrou suas possibilidades 

(uma vez que ampliou o sistema de direitos e garantias do cidadão) na produção do bem-estar 

nas sociedades capitalistas. Ou seja, as políticas sociais são compreendidas como conquista 

dos direitos, mas na estrutura da sociedade burguesa.  

 Na perspectiva marxista, autores contemporâneos também se dedicaram ao estudo 

sobre o Estado. Entres estes, Gramsci estabeleceu uma relação de continuidade e superação 

dialética com o patrimônio categorial de Marx. Por ter vivido em outro momento histórico 

(início do século XX), considerou novas determinações da realidade no estudo do fenômeno 

político-estatal. O Estado passou a ser considerado de maneira mais ampla já que também se 

tornou mais amplo o número de determinações do objeto. Gramsci viveu um momento de 

intensa socialização política: conquista do sufrágio universal, criação de partidos políticos de 

massa, ação efetiva dos sindicatos, entre outras organizações sociais (COUTINHO, 1989; 

2008; SIMIONATTO, 2011).  

 Ampliaram-se as possibilidades de participação política do proletariado. Este contexto 

permitiu que Gramsci ampliasse o núcleo fundamental da teoria de Marx. O Estado ampliado 

apóia-se em duas esferas da superestrutura: sociedade civil e sociedade política. Esta última 

refere-se ao conjunto de aparelhos através dos quais a classe dominante detém o monopólio 

legal (aparelhos coercitivos). Diferentemente de Marx, a sociedade civil designa um momento 



da superestrutura. Trata-se do conjunto de instituições responsáveis pela representação dos 

interesses de diferentes grupos sociais e pela elaboração e difusão dos valores simbólicos e 

ideológicos. Tem-se aí a hegemonia de um grupo sobre a sociedade, exercida através da 

igreja, escolas, entre outros organismos. 

 O Estado é composto pela sociedade civil e pela sociedade política, em uma unidade 

dialética. Na função de organizar a vida social e reproduzir as relações de poder, as duas 

esferas atuam de forma articulada: coerção e hegemonia. Neste sentido, o Estado (sociedade 

civil e sociedade política) atua na conservação e promoção de uma determinada base 

econômica, de acordo com os interesses de uma classe social – a classe dominante. Esta 

conservação da ordem social dá-se tanto pela hegemonia (direção e consenso) quanto pela 

dominação (coerção) (COUTINHO, 1986, 2008).  

 Observa-se que em Gramsci o Estado é permeável às lutas de classes e constituído por 

ela, expressando a trama social complexa da sociedade civil capitalista. Neste contexto, as 

políticas sociais são compreendidas como resultado de ações hegemônicas, mas também, de 

ações contra-hegemônicas. Existe uma correlação de forças entre as classes sociais que 

disputam entre si a supremacia, inclusive sobre a elaboração e operacionalização das políticas 

públicas. Portanto, na sociabilidade capitalista, as políticas sociais não superam o sistema de 

acumulação. Embora minimizem as tensões produzidas pelo sistema capitalista, fazem a 

manutenção da divisão de classes e da exploração dos trabalhadores.  

 Se na sociedade capitalista a classe dominante detém o poder econômico e político, há 

que existir um Estado que assegure este modo de produção. A gênese do Estado está na 

divisão de classes e sua existência é decorrente da garantia das relações sociais de produção. 

A função do Estado é, portanto, preservar e reproduzir tal divisão, garantindo, assim, que os 

interesses de uma classe particular se imponha como interesse geral da sociedade. E nessa 

preservação e reprodução as políticas sociais participam também – embora contribuam, 

também, para melhores condições de vida dos trabalhadores (COUTINHO, 1989; 

BOSCHETTI, 2016).  

 Ernest Mandel (1982) também investigou o fenômeno estatal a partir do arcabouço 

categorial de Marx4. Ele aponta o papel fundante que o Estado passou a exercer no Estado 

burguês. Hoje, o capital é totalizante na relação social (não mais como um rei!). Consta-se 

que o aparato estatal serve aos interesses de proteção e consolidação do modo de produção 

capitalista como um todo. O Estado trabalha para garantir todo o processo produtivo, na 

                                                            
4 Ver também MANDEL, Ernest. Teoria Marxista do Estado. Lisboa: Edições Antídoto, 1977. 



relação entre infraestrutura (base material) e superestrutura (base ideológica, jurídica e 

política).  

 Para garantir a estrutura capitalista, o Estado burguês tem, essencialmente, três 

funções: primeiro, criar as condições gerais de produção que não podem ser geradas pela 

iniciativa privada. O Estado regula o capitalismo, além de participar também da produção; 

garante a produção e a reprodução do capitalismo. Segundo, o Estado reprime qualquer 

ameaça das classes dominadas. Por fim, O Estado trabalha no sentido de integrar as classes 

dominadas, garantindo que a ideologia da sociedade continue sendo a ideologia da classe 

dominante (MANDEL, 1982). 

 Neste contexto, as polícias sociais são compreendidas como fenômenos contraditórios. 

Elas não levam à supressão do capitalismo, mas, são formas importantes de mediação para 

fortalecer a luta de classe. Não se pode cair na ilusão da conquista redistributiva do Estado 

Social. A legislação social é uma expressão das relações contraditórias do processo produtivo 

que também o mantém. As políticas sociais e a legislação que garantem direitos também 

fazem parte da manutenção do capital. Os direitos sociais até podem ser admitidos nesta 

sociabilidade, desde que não toque na questão central e estrutural da produção (BOSCHETTI, 

2016).  

 As políticas sociais, incluindo as políticas educacionais, estão conectadas com a 

produção e a reprodução. A dimensão social do Estado não faz uma redistribuição da riqueza; 

preserva-se o modo de produção e a hierarquia. Salienta-se que não se nega o Estado social, 

mas, questiona-se a sua ação na não socialização da riqueza. Não existe, portanto, um 

socialismo de Estado no âmbito do capitalismo. Admite-se que o Estado Social é uma forma 

especial de preservação do capital. Desde a acumulação primitiva até o capitalismo tardio, o 

Estado sempre esteve presente. O Estado tem posições: corresponde à hegemonia da classe 

em determinado momento histórico. A classe dominante se torna a classe politicamente 

dominante e o Estado, uma estratégia fundante para a produção e reprodução do capitalismo 

(GOUGH, 1982; BOSQUETTI, 2016). 

 Ressalta-se, portanto, que o Estado social, e nele as políticas educacionais, é uma 

dimensão do Estado capitalista - participa na reprodução capitalista. Não há uma dimensão 

social de superação da ordem. As políticas sociais são fruto da mobilização e da luta da classe 

trabalhadora pela apropriação de parte da produção excedente. Mas também respondem aos 

interesses das relações capitalistas (exemplo: reconstituição física da força de trabalho, 

preparação, formação conforme a divisão social do trabalho, entre outros). O Estado, por 

intermédio das políticas públicas (inclusive as políticas educacionais), também assegura a 



manutenção do processo de produção capitalista e da ordem social. Aí reside o caráter 

contraditório das políticas sociais. 

Tais políticas, entre elas as educacionais, são políticas do Estado Social no 

capitalismo. O Estado Social é um Estado capitalista que e garante, apenas, a emancipação 

política – e não a emancipação humana (MARX, 2010). Embora se tenha um Estado que 

assuma feições sociais, continua sendo um Estado capitalista! O fato de ser um Estado Social 

não significa que ele tenha o compromisso de atender a todas as demandas e reivindicações da 

classe trabalhadora – que por intermédio da organização política continua a lutar por melhores 

condições de vida e trabalho.  

 Enquanto a sociedade comunal não era possível, Marx foi capaz de reconhecer os 

avanços obtidos por meio da luta da classe trabalhadora e a necessidade de se continuar 

lutando por condições mais humanas de trabalho, pelo não trabalho infantil entre outras 

conquistas – políticas sociais. No entanto, Marx reconhece que se trata de avanços sociais na 

ordem capitalista. Reconhecia-se que o poder público, mesmo legislando a favor do trabalho, 

estava, em última instância, garantindo as condições gerais da produção e reprodução da 

ordem burguesa (MARX, 2010; 2012). 

 

2. Considerações sobre o processo contraditório da educação. 

 

Conforme analisado na primeira parte, o Estado, no capitalismo, exerce algumas 

funções no sentido de preservar e manter a produção e reprodução do capital. Entre estas 

funções está a integração. A integração refere-se à garantia de que a ideologia da sociedade 

continue sendo a ideologia da classe dominante e neste sentido a educação tem papel central. 

A consequência disso é que as classes exploradas aceitam a própria exploração como um dado 

natural e inevitável não sendo necessário o exercício direto da repressão (MANDEL, 1982).  

É importante lembrar que as ideias da classe dominante são, em cada período 

histórico, as ideias dominantes. Ou seja, a classe que detém o poder material da sociedade é, 

também, a classe que produz e detém as ideias, ideologias e a cultura dominante. Isto porque 

a classe dominante tem à sua disposição os meios de produção material e, ao mesmo tempo, 

os meios para a produção intelectual. A classe que se apropria das forças produtivas 

controlará também as superestruturas (MARX; ENGELS, 2007). Por esta razão, o poder 

integrador do sistema estatal burguês vincula-se, também, às políticas educacionais, à 

formação ideológica da sociedade.  



Ressalta-se que os direitos sociais não são funcionais somente ao capital! Se assim 

fosse, não haveria os constantes ataques às políticas sociais, especialmente à educação 

pública, como, por exemplo, a privatização via Organizações Sociais e os projetos de lei (“Lei 

da mordaça”) que tentam intimidar os professores e minimizar o pluralismo de ideias. As 

conquistas sociais são resultados de luta, mas, também não são favoráveis apenas ao 

trabalhador. As políticas sociais e educacionais são importantes também para a adesão do 

trabalhador ao modo de produção capitalista. Por isso, na sociabilidade capitalista, a conquista 

de direitos tem um limite – existe a contra-ofensiva capitalista. 

 

2.1 – Alguns elementos históricos sobre a educação pública: lutas e limites impostos pela 

sociabilidade capitalista 

Considerando alguns elementos históricos, percebe-se que as políticas educacionais 

também são mercadas pelo caráter contraditório. De maneira breve, é possível pinçar alguns 

exemplos históricos que demonstram como estas políticas são constituídas sob os limites do 

modo de produção e vinculadas ao interesse de classe. No período colonial, por exemplo, 

constata-se que a educação jesuítica tinha por objetivo a catequização como forma de 

integração ao projeto de colonização e expansão do capital. As instituições escolares estavam 

vinculadas ao processo de aculturação, doutrinação, sujeição, exploração e dominação 

portuguesa (SAVIANI, 2008). 

No período imperial, embora tivesse ocorrido a ampliação e a diversificação das 

instituições escolares e das legislações o acesso à educação era restrito aos filhos da elite. A 

primeira Constituição Brasileira de 1824 afirmou que “a instrução primária é gratuita a todos 

os cidadãos” (artigo 179). No entanto, a educação ficou, preponderantemente, sob a 

responsabilidade da família, da Igreja e da iniciativa privada. Observa-se que a igualdade 

formal estava submetida às limitações burguesas e à divisão social do trabalho. A 

desigualdade material continuava sendo preservada (OLIVEIRA, 2001; MARX, 2012). 

A Reforma Couto Ferraz (1854) é outro exemplo de como a educação estatal 

legitimava a sociedade de classes. Destacou-se a obrigatoriedade da instrução pública 

primária e, ao mesmo tempo, impedimentos para matrícula: meninos com moléstia 

contagiosa, não vacinados e escravos.  A Reforma Leôncio de Carvalho (1879) assinalou a 

insuficiência de instituições educativas: mais de 76% eram analfabetos e apenas 16,8% da 

população entre 6 e 15 anos frequentavam a escola. Formalmente, a educação era tida como 

um fator indispensável à formação do cidadão, ao desenvolvimento e à modernização. No 



entanto, os investimentos financeiros eram insuficientes: de 1840 a 1888 a média anual foi de 

1,8% do orçamento do governo imperial (SAVIANI, 2008; CARVALHO, 1981). 

Na Primeira República, o país se firma com ideias de progresso, identidade nacional e 

modernização. No entanto ainda estavam preservadas as concepções colonialistas, elitistas e 

intensificados os problemas da vida urbana. A República (regime federalista) manteve a 

instrução pública sob a responsabilidade dos estados. Ocorreu a desoficialização do governo 

central junto com a incapacidade dos estados. Em termos de sistema orgânico de educação, 

observaram-se avanços apenas no estado de São Paulo, já que a necessidade produtiva 

impunha à escola alguns avanços.  

Em termos de educação pública, a materialização foi tímida e o país foi acumulando 

um legado de profunda deficiência em matéria de educação pública e em termos de divisão 

social da riqueza. A Constituição Republicana de 1891 conservou o viés liberal-democrático e 

a descentralização do ensino. Aboliu-se o termo “gratuidade” e a esse respeito, não se fez 

menção! Garantiu-se a existência da rede privada atendendo às intenções dos grupos 

oligárquicos (CURY, 2005). A ausência de um sistema público educacional, consolidado, 

contribuiu para alguns problemas sociais: elevado índice de analfabetismo, falta de recursos 

financeiros, número reduzido de escolas, situação de desigualdade social, exploração dos 

trabalhadores, marginalização, entre outros (FERNANDES, 1966).  

Na Era Vargas, tem-se outro exemplo de como os interesses classistas estão 

vinculados à educação pública. O crescimento urbano/industrial propiciou um projeto de 

hegemonia por parte da burguesia industrial. Em 1930 criou-se o Ministério da Educação e 

Saúde Pública e, em 1931. O objetivo era colocar a educação no patamar de questão nacional. 

O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (1932) apontou a necessidade de 

reconstrução educacional (educação como direito de todos e dever do Estado) no país: ensino 

público, gratuito, obrigatório e laico. Mais uma vez a educação foi vinculada ao projeto de 

industrialização e modernização do país (SAVIANI, 2008).  

Fruto das lutas, a Constituição Federal de 1934 reservou um capítulo para tratar da 

“Educação e da Cultura” e elevou o direito à educação à categoria de direito subjetivo 

público. Como meio garantidor deste direito, definiu-se a formação de fundos: União passaria 

a aplicar nunca menos de 10% em educação; Estados e Distrito Federal, nunca menos de 

20%; Municípios nunca menos de 10%. No entanto, no plano material, não houve grandes 

alterações em termos de investimento (ROCHA, 2005; OLIVEIRA, 2001).  

Em 1937 a nova Constituição outorgada (golpe de 1937) suspendeu os índices 

orçamentários e privilegiou as instituições privadas. O dualismo na educação foi legitimado 



por meio das escolas secundárias (preparação da elite dirigente para postos de comando) e do 

ensino vocacional/profissional (preparação das classes pobres para setores de menor prestígio 

social e menor remuneração). Em 1939, um levantamento feito pela Divisão do Ensino 

Secundário do Ministério da Educação, mostrou que dos 629 estabelecimentos de ensino 

secundário de todo o país, 530 eram particulares (MANACORDA, 2008; SCHWARTZMAN, 

1984). 

 Em 1946 uma nova Constituição foi promulgada em meio à internacionalização da 

economia, à manutenção da desigualdade social e à concessão de alguns direitos. 

Restabeleceram-se elementos do programa de reconstrução da educação nacional dos 

pioneiros. Dentre os princípios assegurados estão: educação pública como um direito de 

todos, obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário, recursos para a educação - União 

aplicará nunca menos de 10%, Estados, Distrito Federal e Municípios nunca menos de 20% 

da renda dos impostos (SAVIANI, 2008; OLIVEIRA, 2005) 

 O segundo manifesto “Mais uma vez Convocados” (1959) diagnosticou a situação de 

abandono da destinada à classe trabalhadora: ensino de baixa qualidade, escolas insuficientes, 

professorado mal preparado, mais de 50% da população era analfabeta, quase metade da 

população em idade escolar (7 a 14 anos) não frequentavam a escola. Resultado de longa 

disputa entre privatistas e publicistas, em 1961 a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação foi promulgada, obtendo alguns avanços: elevação para 12% a obrigação mínima 

dos recursos federais. No entanto, persistiam as contradições entre os direitos formalizados e 

a sustentabilidade destes no plano material (SAVIANI, 2008).  

A ditadura militar privilegiou a concepção tecnicista e produtivista da educação. A 

ênfase era a preparação da mão-de-obra de acordo com a demanda empresarial. Ocorreu a 

redução dos investimentos financeiros na educação pública, a privatização do ensino, a 

reforma do ensino de 1º e 2º grau que, mais uma vez, reforçou o dualismo na educação 

(projeto educacional de acordo com a divisão social do trabalho).   

O processo de redemocratização (1988) propiciou alguns avanços formais: colocou a 

educação no rol dos “Direitos e Garantias Fundamentais”; o ensino gratuito e obrigatório 

tornou-se direito público subjetivo; incluíram-se princípios orientadores: igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais, garantia de padrão de qualidade, outros; modificaram-se os 

percentuais financeiros para a educação (União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%, e 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%) (CURY, 2002; OLIVEIRA, 2001). 



Mas, na década de 1990, estes avanços foram, em parte, desconstruídos. A educação 

pública foi marcada pelo intenso consentimento e subordinação aos organismos internacionais 

– considerando o Brasil e sua posição de capitalista dependente e o novo ciclo de acumulação 

mediante a especulação do capital financeiro. As reformas educacionais tinham por objetivo o 

ajuste às demandas da nova ordem do capital: formação para a capacitação profissional e 

produtiva, competitividade, eficiência, descentralização das políticas educacionais, 

privatização e desmantelamento de serviços públicos, entre outros.  A nova LDB, aprovada 

em 1996, também garantiu esta concepção de educação  (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003; 

FERNANDES, 2009; SILVA, 2002).    

Os anos 2000, considerando a gestão do Partido dos Trabalhadores, foram marcados 

por permanências e rupturas no campo da educação. Há o reconhecimento de conquistas 

sociais: maior amplitude das políticas sociais, de acesso ao ensino, ampliação do 

financiamento da educação básica, ampliação da obrigatoriedade do ensino, entre outras. Mas 

há também críticas quanto ao caráter conservador: empoderamento de setores empresariais, 

descentralização e a  lógica privada na gestão das políticas educacionais, empobrecimento 

intelectual na formação dos professores, entre outros elementos. Salienta-se a preservação da 

relação das políticas sociais e educacionais com os interesses produtivos e de classe 

(ARCARY, 2014; OLIVEIRA, 2009; LIBÂNEO, 2008). 

A partir de elementos históricos das políticas educacionais, constata-se que o Estado e 

as políticas educacionais têm relativa autonomia. Marx já havia alertado na Crítica do 

programa de Gotha (1875)  que a liberdade do Estado é uma grande ficção! Antes, há uma 

relação umbilical com as relações produtivas. O direito igual (e no caso o direito à educação) 

não é possível porque a igualdade não é substantiva, não é material. O direito igual (formal), 

no capitalismo, é um caminho de manutenção da desigualdade. Não há intenções de superação 

estrutural. E é nessa noção que operam as ações estatais – manutenção, preservação da ordem 

(MARX, 2012). 

Embora se constatem avanços no campo da educação, no capitalismo, as ações não 

vislumbraram alterações estruturais, mas, a preservação da acumulação. Por isso, a noção de 

igualdade de direitos não se materializa. A questão não é o direito! O direito não é capaz de 

atingir a socialização dos meios de produção. A igualdade no capitalismo é sempre do ponto 

de vista da formalidade, da legislação.  

A desigualdade já está determinada pela estrutura material. Os seres humanos já 

nascem em relações de classe que foram contraídas antes mesmo do nascimento. Nesse 

sentido, a política educacional, o direito à educação, é igual apenas na forma e desigual no 



conteúdo. É preciso não cair na ilusão de que o direito, no capitalismo, seja capaz de assegura 

a igualdade. Essa igualdade está além da distribuição; depende da socialização dos meios de 

produção (MARX, 1982; 2012). 

 

2.2 - Política educacional, emancipação política, emancipação humana: contribuições da 

educação pública para a construção de um projeto societário distinto 

Diante do que foi tratado até o momento, sobre o Estado e os limites das políticas 

sociais no capitalismo, o que fazer então? Se as políticas sociais, as políticas educacionais 

estão sujeitas, condicionadas ou até mesmo determinadas pelo modo de produção da vida 

material, o que resta a fazer? Assumir uma postura fatalista diante da realidade? O texto Sobre 

a questão judaica (1844), de Marx, traz alguns apontamentos que contribuem para essa 

discussão. O texto discorre sobre os direitos e sobre a cidadania no capitalismo.  

O objetivo desse texto é tratar sobre a condição dos judeus alemães a partir da crítica 

de Bruno Bauer (ele defendia que os judeus tinham que abrir mão da religião para usufruir os 

direitos políticos na Alemanha). Trata-se de um texto fundamental para a discussão sobre o 

Estado, os direitos sociais e a cidadania no capitalismo. O autor discorre sobre conceitos 

centrais como a emancipação política e a emancipação humana e a partir daí, assinala a 

importância dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, aponta para o limite histórico desses 

direitos (LESSA, 2007; TONET, 2005).  

No sistema feudal não havia reconhecimento dos direitos políticos e nem dos direitos 

humanos. O nascimento em uma determinada família imponha limites – determinação de um 

lugar social -  quase que insuperáveis. As transformações históricas propiciadas pela 

Revolução Industrial e pela Revolução Francesa superaram alguns aspectos da feudalidade. A 

relação entre indivíduo, comunidade e Estado passou a ser regida por uma nova relação 

tipicamente capitalista. Há o enriquecimento privado, no qual o indivíduo reside na sua 

propriedade privada e esta se tornou independente da comunidade. Eis aí o princípio da 

emancipação política (MARX; 2010; LESSA, 2007; WOOD, 2011).  

A emancipação política retirou do Estado a vida concreta dos indivíduos e libertou a 

propriedade privada dos empecilhos impostos pela feudalidade. O Estado, (na emancipação 

política) não destrói a propriedade privada, mas a pressupõe. Nessa perspectiva tem-se a 

cidadania burguesa, regida pela práxis do mercado e da propriedade privada. O dinheiro, 

enquanto valor universal, assume a função social de essência humana – alienada. A 

emancipação política, portanto, refere-se à sociabilidade regida pela propriedade privada 



burguesa na qual os homens exercem seus poderes alienados. A emancipação política é 

funcional à ordem capitalista  (MARX; 2010; LESSA, 2007; TONET, 2005). 

O texto clássico de Marshall (1967), escrito logo após a segunda guerra, trata da 

cidadania – mas na perspectiva da emancipação política, e não humana. O contexto é de 

aprovação de alguns direitos sociais na Inglaterra. A tese central é que os direitos civis, 

políticos e sociais estavam separados. Para ele, a junção desses direitos propiciaria uma 

igualdade de oportunidades. No entanto, a junção dos direitos não significa a resolução das 

diferenças reais, uma vez que não há modificação na estrutura, na base material.  

Nesta teoria da cidadania, os direitos sociais teriam a possibilidade de reduzir as 

desigualdades de classe, já que seriam a garantia de bens e serviços sociais mínimos. A 

cidadania seria a garantia de acesso igualitário mínimo de participação para todos aqueles que 

têm status de cidadão (MARSHALL; 1967). A cidadania, como propõe Marshall, é a 

cidadania da sociabilidade burguesa. Trata-se de uma cidadania que é compatível com a 

desigualdade social. Os conflitos são reduzidos, mas as desigualdades são estruturalmente 

mantidas. É uma cidadania integradora – emancipação política! Marshall nem toca na questão 

da desigualdade social causada pela propriedade privada – questão central. 

Na perspectiva crítica de Barbalet (1989), não é possível que os direitos sociais 

sejam universais na sociedade capitalista - já que há a ação do Estado serve para garantir a 

produção. Mesmo os direitos mínimos e básicos não são universais. É possível pensar em 

direito universal somente em relação aos direitos civis, porque desrespeito a mínima 

intervenção do Estado. Assim, Os direitos (a cidadania) são compreendidos dentro dos limites 

da cidadania  burguesa. Entende-se que a garantia de alguns direitos e da cidadania burguesa 

asseguram a integração e a reprodução do capital – emancipação política.  

Faz-se importante ressaltar a contradição do direito: é equivocado pensar que o 

reconhecimento do direito, especialmente do direito político, é decorrente exclusivamente da 

classe trabalhadora; é equivocado também pensar que os direitos são funcionais apenas ao 

capital. Quem luta pela ampliação dos direitos é a classe trabalhadora! Mas há uma 

conjugação entre a luta da classe trabalhadora e a contra-ofensiva conservadora. Busca-se  

manter um mínimo que permita a integração da classe trabalhadora no sistema econômico e 

político para garantir a harmonia minimamente necessária (BARBALET; 1989).  

No texto analisado, Marx apresentou uma discussão sobre os direitos do homem e os 

direitos do cidadão e se posicionou favorável à emancipação política. Favorável ao fato de 

que judeus alemães pudessem desfrutar de seus direitos políticos. Mas, ressaltou que esta 

emancipação está aquém da emancipação humana. O autor enfatizou que do ponto de vista da 



emancipação política cria-se, tão somente, a democracia formal. Mas esta não seria suficiente 

para a emancipação humana – que só é possível mediante a superação da propriedade privada 

e a constituição da sociabilidade comunista (MARX, 2010). 

Ou seja, lutar por direitos (ampliação de políticas sociais, avanços nas políticas 

educacionais, maior investimento e financiamento da educação pública, entre outras 

bandeiras) não é uma ação revolucionária no sentido da emancipação humana. Mas é 

absolutamente uma luta necessária no sentido da emancipação política! Lutar pela educação 

pública não significa desconsiderar o lugar das políticas educacionais na integração social. 

Mas também, significa considerar a organização da classe trabalhadora, por meio da 

educação, como mediação para possíveis mudanças. 

A análise das políticas educacionais na perspectiva da totalidade compreende o 

caráter contraditório dessas políticas: garantem as condições de produção e reprodução do 

capital, mas, também garantem melhores condições humanas da classe trabalhadora. Marx, no 

Livro I de O capital (2013), ao falar sobre o processo que culminou na promulgação da lei 

fabril, reconheceu a importância da luta dos trabalhadores para a diminuição da jornada de 

trabalho e sua regulação pelo Estado. Marx reconheceu que a organização da classe 

trabalhadora permitiria a obtenção de conquistas amenizadoras do grau de exploração, ainda 

que permanecesse na ordem capitalista.  

A luta por direitos não vai levar à superação do capitalismo. No entanto, trata-se de 

uma resistência à expropriação (condição permanente da acumulação). A expropriação 

constitui a condição básica; é a base social de constituição do processo de acumulação.  É um 

processo histórico e permanente. Embora as políticas sociais participem desse processo, 

também, podem garantir avanços no sentido de abrandar a exploração (a legislação trabalhista 

é um exemplo). O ataque aos direitos sociais existe para garantir formas mais severas de 

expropriação (FONTES, 2010).  

Lutar pelo direito à educação e pelas políticas educacionais significa admiti-las não  

apenas como mecanismos de integração social. Não se trata de defender a sociabilidade 

capitalista e a redução do homem, por meio a emancipação política, à sociedade civil 

burguesa. Significa reconhecer o progresso, possível, dentro dos limites históricos e materiais 

da sociabilidade regida pela propriedade privada. Do ponto de vista da processualidade 

histórica, a emancipação política é positiva e representa avanços.  

No entanto, se reconhece que a emancipação política e o reconhecimento dos direitos 

da cidadania burguesa, estão determinados pelas relações sociais produtivas. A emancipação 

política, no capitalismo, é o máximo que o homem pode avançar uma vez que os indivíduos 



estão determinados pelas relações de classe. A emancipação política é a condição de 

reconhecimento da cidadania burguesa. É um progresso! Mas não há que se contentar apenas 

com isso (MARX, 2010) 

A emancipação política é uma mediação importante! A luta pelos direitos não põe 

fim ao capitalismo; mas é um momento de tensionamento do capital. Entende-se que  a  

emancipação política (acesso as políticas educacionais) é uma mediação importante: (1) 

Materialmente – porque melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. (2) 

Politicamente – porque é um espaço de organização, fortalecimento da classe trabalhadora e 

elevação da consciência. (3) Ideologicamente – porque permite a formação da consciência 

crítica. A emancipação humana continua sendo o horizonte e o objetivo último da ação 

revolucionária, que envolve toda a humanidade. No entanto, ressalta-se a emancipação 

política como um momento de fortalecimento (BOSCHETTI, 2016). 

Só é possível ter um Estado mais próximo da classe trabalhadora quando esta classe 

tiver o mesmo poder de organização política da classe dominante. Na Crítica do programa de 

Gotha, apesar de o autor questionar o papel do Estado burguês como o responsável pela 

educação popular, admite a importância da escola básica como instrumento de apoio e 

organização da luta do proletariado. No pensamento de Gramsci, não é possível a construção 

da base de uma nova ordem social e política, sem se criar, ao mesmo tempo, uma nova 

cultura, com valores fundantes de uma nova civilização (MARX, 2012; MANACORDA, 

2008). 

Entende-se que a educação é potencialmente um espaço de formação do homem 

coletivo, com vistas a um novo projeto de sociedade – para além da emancipação política. Aí 

reside a importância de se lutar por políticas educacionais que garantam a emancipação 

política, mas com a perspectiva da emancipação humana. Desta forma, não basta que a escola 

seja pública e acessível à classe trabalhadora, se esta estiver voltada para o adestramento 

produtivo e alienado; orientada pelos interesses da classe dominante. Reivindica-se o acesso 

ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade e a formação da consciência 

histórica dos sujeitos. Trata-se do trabalho educativo-formativo com vistas à elaboração da 

consciência crítica (MANACORDA, 2008; SAVIANI, 2011; 1989; MÉSZÁROS, 2008). 

Busca-se, por meio da educação, possibilidades de desnaturalização dos processos 

sociais. Para isso, faz-se necessário uma formação atrelada à conscientização do sujeito, ao 

desenvolvimento humano da classe popular, ao desenvolvimento social, à elevação cultural, 

ao desenvolvimento histórico vinculado à práxis revolucionária. Trata-se da luta  pela 

organização das forças populares que podem desenvolver-se no interior da democracia 



burguesa, por meio da organização política (COUTINHO, 2008; 1989; 2012; SAVIANI, 

1989; 2011; MÉSZÁROS, 2008).  

 

Considerações  

 Observa-se o caráter contraditório das políticas sociais e educacionais: estas são 

fundamentais no processo de produção e reprodução do capital, mas, também, representam 

avanços materiais, políticos e ideológicos para a classe trabalhadora. Aí reside o caráter 

contraditório.Na análise das políticas sociais faz-se necessário considerar a totalidade 

estrutural das relações produtivas. Ressalta-se que as políticas são parte desta estrutura e que 

ela não tem a finalidade de resolver as questões sociais (pobreza, a desigualdade, a 

exploração, outras questões), uma vez que não alteram a base material e estrutural do modo de 

produção capitalista. Isto, porque o Estado não visa o bem comum, mas o interesse da classe 

dominante, que também é politicamente e ideologicamente dominante.  

 Do ponto de vista da totalidade, as políticas sociais, no Estado capitalista, sempre vão 

estar  relacionadas com o contexto da produção – distribuição – troca – consumo. As políticas 

sociais garantem a relação dialética destes aspectos (da produção até consumo). Todas essas 

dimensões estão dialeticamente imbricadas num conjunto de relações complexas que se 

determinam.  

Alguns elementos históricos do desenvolvimento das políticas educacionais 

mostraram como a educação também está vinculada às forças produtivas e às relações de 

classe. As políticas educacionais, no contexto das relações sociais capitalistas, são 

importantes para a produção e reprodução do capital. Tais políticas, historicamente, são 

marcadas pelas disputas hegemônicas que, em alguns momentos, representaram avanços para 

a classe trabalhadora (emancipação política), mas, conservaram o sistema de acumulação e 

exploração (projeto societário capitalista). 

 Ressalta-se que neste contexto de sociabilidade capitalista, é possível a emancipação 

política – avanços nos limites históricos e materiais. Esta emancipação representa avanços 

embora não possa ser confundida com a perspectiva revolucionária (emancipação humana).  

A promoção da emancipação política é compreendida como uma mediação para a construção 

de outro projeto societário, a medida que fortalece a classe trabalhadora (materialmente, 

politicamente e ideologicamente). 

Nesse sentido, a educação pública tem grande potencial: desnaturalização dos 

processos sociais, organização da luta política e formação da consciência crítica – com vistas 

à emancipação humana. Do ponto de vista da processualidade histórica e material, a 



emancipação política é positiva. Tem-se o reconhecimento dos direitos, mas estes são 

determinados pelas relações sociais produtivas. Os espaços democráticos, inclusive a 

educação, são  compreendidos como mediação para a construção da luta, conquistas 

civilizatórias, assegurar a emancipação política e para, a partir daí, ser possível a emancipação 

humana. 
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