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RESUMO 

Diante da nova ordem econômica mundial em que o processo de acumulação do capital se 
utiliza da reestruturação na relação capital x trabalho a presente proposta de trabalho parte da 
necessidade de analisar o rápido processo de expansão das relações e forças produtivas no 
espaço geográfico brasileiro mediatizado pela educação. É nesse contexto, que se busca 
analisar o papel da educação e seu planejamento pelo Estado no modelo de 
“desenvolvimento” brasileiro e observar como a ciência e a tecnologia promovem o seu lugar 
na divisão internacional do trabalho produzindo o espaço geográfico do seu modo. O método 
do materialismo dialético se faz presente, para entender como o neoliberalismo está definindo 
um crescimento intenso do ensino brasileiro a serviço da renovação da base técnico-produtiva 
e da mão-de-obra. 

Palavras-chaves: Capital; produção do espaço; educação 
 

RESUMEN 

Frente para el nuevo mundo económico en el que se utiliza el proceso de acumulación de 
capital para reestructurar la relación de capital y mano de obra este trabajo propuesto asume la 
necesidad de examinar el rápido proceso de expansión de las relaciones y fuerzas productivas 
en el espacio geográfico de Brasil mediada por la educación. En este contexto, se analiza el 
papel de la educación y su planificación por el Estado en el modelo de "desarrollo" de Brasil y 
observar cómo la ciencia y la tecnología de promover su posición en la división internacional 
del trabajo la producción de la zona geográfica de su camino. El método del materialismo 
dialéctico está presente, para entender cómo el neoliberalismo está dando un crecimiento 
intenso de la educación en Brasil para servir a la renovación de la producción de base y 
personal técnico. 

Palabras clave: Capital; producción del espacio, la educación 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção desigual do espaço geográfico pelo capital diferencia nos espaços a 

educação como qualquer outra instância social, pois como coloca Mészáros (2005) “Poucos 

negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de 

reprodução estão intimamente ligados”.  

A educação institucionalizada nos séculos iniciais do crescimento do capitalismo 

(séculos XVI à XVII) que se restringiam as esferas nobres da sociedade portadora do acúmulo 

científico das técnicas e descobertas, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX 

com a expansão do capital produtivo, há uma tentativa de universalizar a educação para a 

classe operária nascente nas cidades e indústrias. Pois, como indica a moderna LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) no Brasil referindo-se aos princípios e fins da Educação 

Nacional. 

 

Art. 2° A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (Lei N° 9.394, p. 2,3) 

 

 No entanto, a chamada “educação” que por sua vez institucionalizada passa pelos 

preâmbulos do processo de internalizar os valores e a manutenção hierárquica das formas de 

expansão do capital e da extração da mais-valia ao gerar a força de trabalho tecnificada, 

domesticada e “estúpida” no dizer de Karl Marx & Friedrich Engels (2004) a serviço da 

máquina produtiva, cada vez mais alienada e portadora do estranhamento do processo global 

da produção tornando-a apenas um apêndice da máquina. 

Dessa forma, há uma necessidade de entender o rápido processo de expansão do 

processo de reprodução das relações e forças produtivas do espaço geográfico brasileiro 

mediatizado pela Educação composta, segundo a LDB (Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei N° 9.394 de 1996), em seus dois níveis de ensino - Educação Básica e 

Educação Superior - e de buscar as especificidades do modelo e concepção de educação. Se 

realmente compete ao ato de pensar criticamente a realidade na práxis-revolucionária de 

provar a verdade enquanto um quefazer permanente de auto-realização e auto-libertação. Ou 

se compete para inculcar valores e conformidade de status quo da sociedade de classes 

aprimoradas na intensa exploração do trabalho pelo capital alavancada pela burguesia gerando 
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um desenvolvimento desigual e combinado no processo de universalização do valor do 

capital.    

O método utilizado foi o materialismo histórico dialético, por entendermos que dá 

conta do objetivo proposto do trabalho que foi analisar a educação no processo de reprodução 

das relações produtivas no espaço geográfico brasileiro e seu rebatimento na posição que o 

Brasil ocupa na Divisão Territorial e Internacional do Trabalho guiada pelo desenvolvimento 

desigual e combinado.   

E para isso, foi de fundamental importância consultas a obras referentes ao assunto 

junto com outras concernentes a um aprofundamento crítico de modelos de desenvolvimento 

social, visto o caráter excludente e nefasto do processo de acumulação capitalista. Importante 

também foi a riqueza dos diálogos e debates com colegas acadêmicos insatisfeitos e inquietos 

com a atual situação do país que se estende pelas vias educacionais.  

 

Planejamento educacional brasileiro e reprodução das relações de produção  

A educação condiciona produção do espaço, através da divisão do trabalho vivo em 

suas localizações e da divisão do trabalho morto na forma de ambiente construído e 

imobilizado de forma desigual visto a superposição de diferentes temporalidades das formas-

conteúdos materializadas em um mesmo espaço em ritmos e lugares diferentes com 

valorizações diferenciais dos lugares.   

Para assegurar a produção do espaço e de forma diferencial nos lugares, o Estado 

como instrumento que representa uma classe, a burguesia, à serviço da criação de mais 

espaços de acumulação para contingência do capital, promove na ceara da criação de infra-

estruturas físicas e sociais o “aprimoramento intelectual” do trabalhador com a educação 

burguesa de qualificação e dos interesses culturais burgueses tornados aceitos universalmente 

para serem reificados e submetidos aos ritmos da super-exploração do capital. 

Com efeito, Bárbara Freitag (2005) escreve que a escola se porta como uma instituição 

estratégica que dentro da sociedade civil desempenha de forma direta a função de reproduzir a 

força de trabalho e as relações de produção mobilizando a ideologia da educação como forma 

de ascensão social e de democratização de oportunidades.  

Para a autora, a educação é uma doutrina pedagógica da sociedade democrática, de 

modo que, não é simplesmente um mecanismo de perpetuação de estruturas sociais anteriores 

se reduzindo a valores e normas de caráter formal e conservador, mas é um mecanismo de 
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implantação de estruturas sócias ainda imperfeitas ligada aos valores e normas democráticas 

pressupondo indivíduos que tenham chances iguais dentro de uma sociedade livre e igualitária 

na qual competem por diferentes privilégios.  

 Seguindo o pensamento de Freitag (2005) o sistema educacional é visto como uma 

instituição que preenche duas funções estratégicas para a sociedade capitalista: a reprodução 

da cultura e que é manifesta no mundo das representações simbólicas ou ideológicas e a 

reprodução da estrutura de classes que se manifesta na própria realidade social. Assim, a 

autora pontua que não só as relações de trabalho e relações de classe são reproduzidas, mas 

também as representações simbólicas, isto é, as idéias que os homens se fazem dessas 

relações. 

 Enquanto mecanismo de reprodução ideológica e estrutura de classes delineando a 

reprodução da força de trabalho a serviço do capital, Bárbara Freitag (2005) alenca que esse 

compromisso que seria uma despesa para os capitalistas é então assumido pelo Estado na 

chamada socialização dos gastos educacionais para qualificar e treinar em suas ocupações e 

perpetuação classicista dos trabalhadores no interesse da empresa privada e do capital 

monopolístico.  

Sendo assim, os investimentos são alocados sob a declaração de aprimorar, qualificar e 

aperfeiçoar em sua acepção economicista, os chamados recursos humanos enquanto potencial 

produtivo sendo na verdade a forma de capital variável produtora da mais-valia que tornará 

mais eficiente os investimentos no capital constante aumentando a produtividade do processo 

de produção e reprodução capitalista. Para a autora, se constitui a economia da educação 

baseada nos princípios da economia neoclássica em que a clientela é vista como recurso 

humano em potencial que treinados e qualificados para as necessidades do mercado garantem 

o crescimento econômico e a composição orgânica do capital em nome do 

desenvolvimentismo. 

 Freitag (2005) ao desvendar o Estado enquanto instrumento da classe dominante no 

que concerne ao seu papel no planejamento educacional à serviço do capital, comenta que a 

sociedade política é o lugar do direto e da vigilância institucionalizada e que por isso a 

legislação educacional se mostra como uma das formas de materialização da filosofia 

formulada pelos intelectuais orgânicos da classe dominante na medida que absorve a 

concepção de mundo da classe dominante, a interpreta e a traduz para uma linguagem 

adequada para que seja legalmente aceitas.  
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Portanto, a classe hegemônica procura concretizar a aceitação de seu status quo 

fazendo com que as classes subalternas interiorizem os valores e as normas que asseguram os 

esquemas de dominação através da forma de senso comum, é um dos agentes mediadores 

entre esses dois parâmetros é o sistema educacional, dirigido e controlado pelo Estado. 

 Dessa forma, no contexto da ditadura militar sobre o papel do Estado no planejamento 

educacional brasileiro, Bárbara Freitag (2005) aborda que é dividido entre três períodos 

educacionais: O período colonial, o Império e a I República (1500-1930), o segundo período 

que vai de 1930 a 1960; e o terceiro vai de 1960 em diante.  

            O primeiro período é característico do modelo agroexportador da economia (açúcar, 

ouro, café e borracha) destinados à metrópole dependendo das oscilações do mercado dos 

países de economia hegemônica perdurando até a crise do café (crise mundial de 1929). Nesse 

período, uma política educacional é quase inexistente funcionando um sistema educacional 

montado pelos jesuítas. Pois a monocultura exigia um número de qualificação e diversificação 

da força de trabalho compondo-se quase que exclusivamente de escravos africanos.  

Mesmo com o fim do Império, e o surgimento da economia do café, que continuava 

agroexportadora, com o regime de trabalho livre e o surgimento da força de trabalho 

imigrante não há necessidade de qualificação, pois a mesma já vem qualificada para seus 

propósitos. No entanto, no governo de D. João VI e a transferência da corte para o Brasil em 

1808 junto com a elite administrativa foram fundadas as escolas técnicas, as academias, etc. a 

fim de formar os quadros técnicos e dirigentes do país. 

 O segundo período a que se refere a autora, que vai de 1930 a 1960 corresponde ao 

modelo de substituição de importações. Em decorrência da crise mundial de 1929 e da baixa 

dos preços do café no mercado mundial fez com que capitais de investimentos se deslocassem 

para outros setores produtivos (produção industrial e surgimento da burguesia industrial).  

É de fato com a chegada de Getúlio ao poder, em 1930 e no Estado Novo de 1937, que 

o Estado reorganiza os aparelhos repressivos e a sociedade política passa a subordinar ao seu 

controle a sociedade civil com a criação de instituições de ensinos e um órgão governamental 

de planejamento que é o Ministério da Educação e Saúde em 1930. Através da constituição de 

1934 em seu Art. 150a é elaborado o Plano Nacional da Educação que coordena e 

supervisiona as atividades de ensino em todos os níveis, no Art. 156 é criado formas de 

financiamentos da rede oficial de ensino (Estados, Federação, Estados e municípios), já no 

Art.150 é distribuída as competências dos níveis administrativos para os respectivos níveis de 

ensino. Através da constituição de 1937 há uma refuncionalização do sistema escolar em vista 
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a atender as mudanças macro-estruturais do poder, em seu Art.129 é instituído o ensino 

profissionalizante para as classes menos privilegiadas e escolas de aprendizagem pelas 

indústrias e sindicatos para os filhos dos empregados, já no Art.131 é instituída a educação 

moral e política em vista da consciência da sociedade política sobre a importância estratégica 

do sistema educacional para o crescimento econômico do país. 

 Ainda de acordo com o segundo período do sistema educacional no Brasil, Freitag 

(2005) explana o crescimento das matrículas de modo que em 1933, as escolas primárias 

contavam com 21.726 estabelecimentos de ensino oficiais (reunindo as estatais e municipais) 

e 6.044 particulares (incluindo, portanto, as confessionais). Em 1945 essas cifras se haviam 

alterado respectivamente para 33.423 e 5.908. Quanto à matrícula geral, ela assume as 

seguintes proporções: em 1933 se registraram 1.739.613 matrículas na rede oficial face a 

368.006 na rede particular. Em 1945 esses dados se haviam alterado para 2.740.755 na rede 

oficial e 498.085 na particular. A partir da década de 1960 essa tendência também se faz 

sentir no ensino médio, se bem que não de maneira tão radical. 

 Com essas cifras, Freitag (2005) diz que o trabalho nesse contexto de industrialização 

brasileira e seus diversos ramos exige maior qualificação e diversificação da força de trabalho 

sendo exigido do Estado os financiamentos das condições para a exploração da classe 

trabalhadora e da reprodução do capital assumindo o treinamento no interesse do 

desenvolvimento da força produtiva assegurando maior produtividade permitindo uma 

extração maior de mais-valia. 

 O terceiro período, segundo Bárbara Freitag (2005) vai de 1960 aos nossos dias 

(lembrar do contexto de escrita da obra) que se assenta na internacionalização do mercado 

interno. Há uma reorganização da estrutura do consumo interno e possibilidades de 

acumulação do capital no mercado externo. Portanto, o uso de tecnologias importadas e 

modernas ajuda a criar um padrão de consumo excludente dentro do país e o aumento das 

exportações mediadas pelo capital estrangeiro (transnacionais). Assim, essas duas formas de 

acumulação do capital coexistem com a reorganização da produção industrial com novas 

tecnologias de produção e setores dinâmicos como indústria química, eletrônica e 

automobilística aumentando a produtividade e o excedente estrutural da força de trabalho que 

mantém os salários baixos, assim, isso só faz sentido com o crescimento de um mercado 

consumidor específico para absorver os bens sofisticados, o congelamento do salário dos 

trabalhadores e a burguesia nacional em posição subordinada a burguesia internacional à fim 

de defender seus interesses de classe. 
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 Nesse ínterim, os três níveis de ensino preparam para certas hierarquias profissionais 

dentro da sociedade. Cargos dirigentes e de mando exigem, uma formação de nível superior 

enquanto os trabalhos rudimentares (manuais) dispensam muita formação, é entre os filhos de 

classe alta e média que atingem o nível superior que será recrutada a futura elite dirigente, em 

contraposição, os trabalhos pesados e serviços baixos e de rotina são realizados pelo pessoal 

não ou semi-qualificados com pouca ou nenhuma educação formal.  

A autora conclui que a escola brasileira baseada na LDB não só reproduz e reforça a 

estrutura de classe, como também perpetua as relações de trabalho que produziram essa 

estrutura, ou seja, a divisão do trabalho que separou o trabalho manual do trabalho intelectual. 

Para isso, a escola também reproduz a ideologia, a concepção de mundo da classe dominante 

traduzindo-se no modelo democrático de sociedade fundamentando-se numa teoria funcional-

estruturalista. 

 Portanto, o planejamento educacional brasileiro se propõe a ajustar meios a fins, 

utilizar de forma mais racional possível os recursos materiais e pessoais disponíveis 

demandados pelo recrutamento constante do mercado. Então o Estado, assume os riscos e 

ônus dos gatos para a formação de um reservatório de força de trabalho qualificada necessária 

e supérflua no processo de trabalho, formada pela liberação da força de trabalho substituída 

pela máquina, mas também pelo excedente produzido pela moderna escola capitalista. 

Portanto, o excedente pode ser supérfluo, mas é funcional para a manutenção das relações de 

produção como reserva em momentos de expansão da produção e como mecanismo de 

pressão sobre os salários. 

 Nessa perspectiva, Bárbara Freitag (2005) comenta que a legislação e o planejamento 

tinham formulado dois objetivos básicos: a solução da crise pela grande busca popular pelo 

ensino formal e a formação desses recursos humanos para manter a dinâmica do 

desenvolvimento. Para a solução da crise consistia em diminuir a pressão sobre o ensino 

básico e universitário tendo como meta a profissionalização do ensino do segundo grau e a 

canalização dos jovens para o mercado de trabalho antes de pretenderem o ingresso à 

universidade, e a outra medida previa a liberalização e democratização do ensino com 

ampliação das vagas. Para ilustrar esse fato, a autora cita os números do MEC referente ao 

ensino superior de que houve um crescimento de 30% das matrículas de 1968 até 1973, ou 

seja, um aumento de 278.295 estudantes em 1968 para 836.469 em 1973. Foi verificado que a 

maior parcela desse crescimento se deve à expansão do ensino da rede particular crescendo 

41% em contraste com 21% no ensino oficial, em números reais demonstram que em 1968, 
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153.799 vagas eram no ensino público e 124.496 no particular, já em 1973 a situação se 

inverte de modo que no ensino público eram de 327.352 matrículas contra 509.117 no ensino 

particular. 

 No entanto, Freitag (2005) conclui que essa relativa expansão da oferta de vagas no 

ensino não foi resultado direto da política educacional democratizante do Estado, mas 

conseqüência da incapacidade do governo em resolver a crise de demanda. Como não foi 

possível conter a pressão sobre o ensino médio e superior ampliando suficientemente as vagas 

da rede oficial, o Estado permitiu que o setor privado participasse da solução quase sem 

investimentos e despesas maiores. 

 No entanto, a função do ensino particular serve também não só para racionalizar a 

estrutura e funcionamento do ensino para evitar desperdício de recurso, mas também garantir 

a formação de recursos humanos necessários para manter o ritmo de crescimento da economia 

pelo ensino da rede oficial. Visto que, enquanto o setor privado prioriza a formação de 

profissionais nas áreas não-produtivas suprindo os setores tradicionais ou subempregos 

(funcionalismo público, terciário improdutivo, etc.), o setor oficial supre os recursos humanos 

para os setores modernos da economia em expansão.  

Nesse sentido os egressos da rede particular constitui o “exército de reserva 

acadêmico” que tem uma função imprescindível para o funcionamento da economia 

capitalista moderna, sendo que a formação de trabalho semi-qualificada pelos cursos de má 

qualidade ficam à disposição do capital podendo ser recrutados para a expansão da produção 

com mínimo de investimentos adicionais em treinamentos para as tarefas específicas e em 

menos desperdícios de tempo. Mesmo não funcionando como redutor salarial direto dos 

profissionais, o exército de reserva contribui indiretamente na medida que aceitando 

empregos abaixo do nível salarial torna os profissionais bem remunerados em situação de 

insegurança e riscos bloqueando qualquer medida reivindicatória. 

 

Ambos os setores desse sistema educacional dual – o particular e o oficial – 
transmitem uma ideologia eclética em que se combinam elementos da 
ideologia democrática com a tecnocrática (educação como mecanismo de 
democratização e educação como investimento) e que em seu sincretismo 
asseguram a manutenção da falsa coincidência das classes subalternas, que, 
acreditando na existência do ensino democratizado, procuram investir em 
sua educação para ascenderem socialmente. Se não têm êxito nem na escola, 
nem no mercado de trabalho, tanto pior – a culpa é sua, pois as duas esferas 
são regidas pelo princípio da igualdade de chances. Os “culpados” assumem 
os seus erros e sua incapacidade como auto-gerados, não percebendo ainda a 
institucionalização da desigualdade de chances consumada com a separação 
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do ensino oficial e particular. O primeiro, previsto para os inteligentes e 
capazes provindos das classes favorecidas, os tornará aptos a assumirem o 
ápice da hierarquia profissional; o segundo, reservado para os menos capazes 
e inteligentes, pertencentes às classes subalternas, que permanecerão na base 
da hierarquia. (FREITAG, 2005, p. 229)  

    

Educação brasileira no processo de produção capitalista do espaço geográfico e as 

possibilidades de transformação social  

Estudando a realidade educacional brasileira também, Paulo Freire (1982) entende que 

no momento em que a introjeção dos valores dominadores não são um fenômeno individual, 

mas social e cultural, sua extrojeção demanda uma transformação revolucionária das bases 

materiais da sociedade através de uma ação cultural através da qual se enfrenta a cultura 

dominante. Portanto, os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto 

presença física, mas também, enquanto mitos introjetados neles em um processo 

revolucionário de ação cultural permanente de libertação. 

 Paulo Freire (1994) a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem e por 

isso não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora sob 

pena de ser uma farsa. Para que tal proposição se concretize, Freire (2005) propõe a 

pedagogia do oprimido que tem de ser forjada com o indivíduo e não para ele enquanto 

homem social na luta incessante de recuperação de sua humanidade, que faça da opressão e 

suas causas objetos de reflexão dos oprimidos resultando no seu engajamento na luta por sua 

libertação. Portanto, o oprimido vai desvelando o mundo da opressão e vai comprometendo-se 

na práxis com sua transformação, e transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa 

de ser do oprimido e passa a ser dos homens em processo permanente de libertação.  

É nesse amálgama que Freire (2005) entende que a busca por uma pedagogia e 

educação libertadora se dá através de uma ação cultural revolucionária de modo que será a 

partir da situação presente e existencial concreta e refletindo o conjunto de aspirações do povo 

é que poderemos organizar o conteúdo programático para uma ação política. Assim, só 

seremos verdadeiros críticos se vivermos a plenitude da práxis, isto é, através da ação levantar 

uma crítica reflexão que organizando o pensar nos leva a superar um conhecimento ingênuo 

da realidade para que se chegue à um nível superior com que os homens cheguem à razão da 

realidade exigindo um pensar constante. 

 
Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos 
deve, de um lado, necessariamente, envolver as massas populares num 
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esforço de mobilização e de organização em que eles se apropriam, como 
sujeitos, ao lado dos educadores do próprio processo. De outro, deve engajá-
las na problematização permanente de sua realidade ou de sua prática nesta. 
(FREIRE, 1982, p. 55 e 56)    
 

 

Portanto, como explana Mészáros (2005), tendo em vista o cumprimento da tarefa 

histórica que envolve a mudança qualitativa das condições objetivas de reprodução da 

sociedade e a transformação progressiva da consciência em resposta às condições 

necessariamente cambiantes. Assim, o papel da educação é fundamental tanto para elaboração 

de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução 

como para a auto-mudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de 

uma ordem social metabólica radicalmente diferente.  

Segundo o autor, os fracassos de todos os esforços anteriores que se destinavam a 

instituir grandes mudanças na sociedade por meio de reformas educacionais lúcidas 

reconciliadas com o ponto de vista do capital se deram e sempre se darão pela razão que o 

mecanismo regulatório do sociometabolismo do capital é incorrigível e irreformável. Por isso 

que a educação formal não é capaz por si só fornecer uma alternativa emancipadora radical, 

em uma sociedade mercantilizada não se permite em suas instituições a abraçar a grande 

tarefa histórica do nosso tempo de romper com a lógica do capital no interesse da 

sobrevivência humana. 

    Nesse sentido, somente no momento que a educação formal mover-se em direção a um 

intercâmbio progressivo e conscientemente ativo e efetivo com práticas educacionais mais 

abrangentes com seus elementos progressivos em um espírito de tarefa orientado em direção à 

perspectiva de uma alternativa hegemônica à ordem existente. Somente só, é que a educação 

poderá realizar as suas aspirações emancipadoras contribuindo vitalmente para romper com a 

lógica do capital no domínio da sociedade como um todo. 

 Essa época de crise estrutural global do capital é também segundo Mészáros (2005) 

uma época histórica de transição de uma ordem social existente para outra qualitativamente 

diferente. Esses dois parâmetros definem as perspectivas dos grandes desafios para romper 

com á lógica do capital e ao mesmo tempo para elaborar planos estratégicos para uma 

educação que vá além do capital enquanto tarefa de transformação social ampla e 

emancipadora. Assim, a educação longe de funcionar suspensa no ar, pode e deve ser 

articulada e redefinida constantemente no seu inter-relacionamento dialético com as 
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condições cambiantes e as necessidades da transformação social emancipadora e progressiva 

em curso. 

 

A educação para além do capital visa a uma ordem social qualitativamente 
diferente. Agora não só é factível lançar-se pelo caminho que nos conduz a 
essa ordem como o é também necessário e urgente. Pois as incorrigíveis 
determinações destrutivas da ordem existente tornam imperativo contrapor 
aos irreconciliáveis antagonismos estruturais do sistema do capital uma 
alternativa concreta e sustentável para a regulação da reprodução metabólica 
social, se quisermos garantir as condições elementares da sobrevivência 
humana. O papel da educação, orientanda pela única perspectiva 
efetivamente viável de ir para além do capital, é absolutamente crucial para 
esse propósito. (MÉSZÁROS, 2005, p. 71 e 72)  

 

Partindo do pressuposto que Mészáros (2007) diz, de que o capital não é apenas um 

conjunto de mecanismos econômicos, como frequentemente se conceitualiza a sua natureza, 

mas um modo de reprodução sociometabólica multifacetada e oniabrangente, que afeta 

profundamente todo e cada aspecto da vida, desde o diretamente material econômico até as 

relações culturais mais mediadas.  

Isso nos leva a entender a pressuposição de Marx & Engels (1978) de que todo o 

sistema de ensino da sociedade capitalista assenta no racionalismo burguês, ou seja, um 

idealismo ou iluminismo que esclarece os espíritos, a massa e a matéria de modo que a elite 

esclarecida dita as normas, e a massa bruta deve segui-las sem discussão iluminando os 

espíritos a partir do monopólio científico de uma minoria, cujas idéias refletem os seus 

próprios interesses econômicas imediatas em oposição aos das amplas massas que não podem 

escolherem a sua verdade em junção das suas condições e interesses materiais. 

Segundo Antunes (2007), diante do processo de crise eminente do capital em sua 

acepção estrutural que advém da década de 1970 em suas conseqüências de canibalismo numa 

concorrência inter-capitalista sem precedentes, o processo de reestruturação produtiva 

assentado no modelo toyotista de acumulação nascido nas fábricas japonesas estruturadas no 

avanço tecnológico e numa crescente interação entre trabalho e ciência, entre execução e 

elaboração, entre avanço tecnológico e envolvimento adequado da força de trabalho 

explorando ao máximo o saber fazer intelectual do trabalho, ou da dimensão cognitiva de 

modo que a ciência interage com o trabalho para participar do processo de valorização do 

capital, torna-se a base material de um projeto ideo-político neoliberal, que promoverá 
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políticas e condições favoráveis a adaptação desse modelo no mundo ocidental entre às 

décadas de 1970 e 1980. 

Portanto, o neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a serem 

implementados pelos países capitalistas, inicialmente no centro, e logo depois nos países 

subordinados, nesse contexto o Brasil em especial na década de 1990 com o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, contemplando a reestruturação, privatização acelerada, 

enxugamento do Estado, políticas fiscais e monetárias sintonizadas com os organismos 

mundiais de hegemonia do capital, como o FMI e o BIRD), desmontagem dos direitos sociais 

dos trabalhadores, combate cerrado ao sindicalismo de esquerda, etc. 

Nesse contexto, a educação enquanto processo de valorização do capital ao se associar 

ao trabalho articulando a potência constituinte do trabalho vivo à potência constituída do 

conhecimento técnico-científico na produção de valores (materiais e imateriais), de modo que 

o capital necessita, no processo de reestruturação produtiva toyotista, encontrar uma força de 

trabalho ainda mais complexa, multifuncional, que deve ser explorada de maneira mais 

sofisticada nos ramos produtivos dotados de maior incremento tecnológico.  

No parâmetro de um pacote de ações políticas superestruturais e econômicas 

estruturais o receituário neoliberal no Brasil descobre a educação também como esfera 

potencial que ajuda no processo de acumulação do capital de modo que os acréscimos de 

ciência, tecnologia e informação ao território são, ao mesmo tempo, produto e condição para o 

desenvolvimento de um trabalho material e de um trabalho intelectual. A educação permite a 

produção do espaço geográfico de modo desigual na medida em que o capital busca espaços 

relativos e conclama a universalização de mais-valia pelo trabalho abstrato nos lugares auto-

vantajosos fazendo-se necessário o incremento nas forças produtivas enquanto capital variável 

na qualificação da força de trabalho e nas infra-estruturas dotadas do meio técnico-científico 

para acolher aquela força de trabalho. 

Nesse sentido a divisão internacional e territorial do trabalho é a expressão geográfica 

da produção absoluta e relativa de acumulação pelo capital que no Brasil, Milton Santos 

(2008) ver no uso do território marcado, de um lado por uma maior fluidez, com menos 

fricções no processo de expansão do chamado meio-técnico-científico-informacional que é 

seletivo, reforçando algumas regiões e enfraquecimento relativo de outras por apresentarem 

entraves ou não apresentarem atrativos a essa mobilidade acumulativa do capital. 

Sendo assim, para Santos (2008) nas regiões Sudeste e Sul, a urbanização, a 

cientificização da agricultura, a presença de centros de pesquisa e ensino superior, a maior 
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densidade de rodovias, ferrovias e bases materiais das telecomunicações e da teledetecção 

expandindo o meio técnico-científico-informacional com maior intensidade que em outras 

áreas do país substituindo os interstícios de um meio natural entornando a chamada Região 

Concentrada enquanto uma área onde o espaço é fluído podendo os diversos fatores de 

produção deslocar-se de um ponto a outro sem perda da eficiência da economia dominante. 

 

Chamaremos de espaços luminosos aqueles que mais acumulam densidade 
técnicas e informacionais, ficando assim mais apto a atrair atividade com 
maior conteúdo em capital, tecnologia e organização. Por oposição, os 
subespaços onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos. 
Entre esses extremos haveria toda uma gama de situações. Os espaços 
luminosos, pela sua consciência técnica e científica e política, seriam os mais 
suscetíveis de participar de regularidades de uma lógica obediente aos 
interesses das maiores empresas. (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 268)       

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o aprimoramento revolucionário das forças produtivas e das próprias infra-

estruturas físicas e sociais do modo de produção capitalista que lhes permite se moverem para 

acumularem e produzirem espaços relativos do trabalho abstrato, a educação burguesa 

representa custos produtivos tanto nas forças produtivas enquanto capital variável na 

qualificação da força de trabalho, quanto nas infra-estruturas físicas e sociais que garantem o 

encontro do trabalhador moderno dotado de um saber para ser super-explorado e gerar 

acumulações crescentes para o capital.  

Por isso, a educação burguesa imobilizada e congelada no espaço para o 

funcionamento do circuito produtivo por sua vez se dá de forma desigual no espaço mundial a 

fim de buscar os espaços relativos auto-vantajosos para acumulação capitalista, torna-se ela 

também condicionante de mais produção do espaço de forma desigual. 

Para assegurar a produção do espaço e de forma diferencial nos lugares, o Estado 

como instrumento que representa uma classe, se coloca a serviço da criação de mais espaços 

de acumulação para contingência do capital. Ao mesmo tempo promove na ceara da criação 

de infra-estruturas físicas e sociais o “aprimoramento intelectual” do trabalhador com a 

educação burguesa de qualificação e dos interesses culturais tornados aceitos universalmente 

para serem reificados e submetidos aos ritmos da super-exploração do capital. 

Estudando a realidade educacional brasileira também, Paulo Freire (1982) entende que 

no momento em que a introjeção dos valores dominadores não são um fenômeno individual, 

mas social e cultural, sua extrojeção demanda uma transformação revolucionária das bases 
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materiais da sociedade através de uma ação cultural através da qual se enfrenta a cultura 

dominante. Portanto, os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto 

presença física, mas também, enquanto mitos introjetados neles em um processo 

revolucionário de ação cultural permanente de libertação. 

Assim, para Mészáros (2005) o papel da educação é fundamental tanto para 

elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de 

reprodução como para a auto-mudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a 

criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente.  

Nesse sentido, somente no momento que a educação formal mover-se em direção a um 

intercâmbio progressivo e conscientemente ativo e efetivo com práticas educacionais mais 

abrangentes com seus elementos progressivos em um espírito de tarefa orientado em direção à 

perspectiva de uma alternativa hegemônica à ordem existente. Somente a elaboração de 

planos estratégicos para uma educação que vá além do capital é que poderá realizar as suas 

aspirações emancipadoras contribuindo vitalmente para romper com a lógica do capital no 

domínio da sociedade como um todo. 
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