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RESUMO 

Embora o direito à educação conste como condição para o exercício da cidadania, de acordo 
com os princípios liberais, a educação recebe as determinações econômicas predominantes, 
pois, historicamente, é o capitalismo que tem dado forma à escolarização. Portanto, com este 
artigo, pretende-se apresentar uma reflexão sobre a formação humana, enfatizando a educação 
e o saber atualmente tidos como bens de consumo conspícuo e posicional vinculados à 
cidadania, vez que as mudanças no estilo de consumir alteraram as possibilidades e as formas 
de exercer a cidadania. Ressalta-se que a escolha da escola tem sido feita em decorrência da 
possibilidade que esta tem de classificar e distinguir seus clientes, passando a ser um bem de 
consumo conspícuo. O saber, por sua vez, passa a ser mercadoria, com valor de troca que 
posiciona os que o possuem em relação aos que não o possuem. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, este é um artigo de revisão de natureza bibliográfica, de cunho exploratório. 
Palavras-chave: Consumo. Educação. Saber. 
 

 

RESUMEN 

Aunque el derecho a la educación incluida como condición para la ciudadanía, de acuerdo con 
los principios liberales, la educación recibe las determinaciones predominantes de la 
economía, porque, históricamente, es el capitalismo que ha configurado la educación. Por lo 
tanto, este artículo pretende ofrecer una reflexión sobre el desarrollo humano, enfatizando la 
educación y el conocimiento actualmente considerados como bienes de consumo conspicuo y 
de posición vinculados a la ciudadanía, ya que los cambios en el estilo de consumir han 
alterado las posibilidades y formas de ejercicio de la ciudadanía. Subrayase que la opción 
escolar se ha hecho debido a la posibilidad de que esto tiene que clasificar y distinguir a sus 
clientes, convirtiéndose en un bien de consumo conspicuo. El conocimiento, a su vez, se 
convierte en una mercancía con valor de cambio que coloca los que lo tienen en relación a 
aquellos que no lo tienen. Cuanto a los procedimientos metodológicos, esto es un artículo de 
revisión de carácter bibliográfico, de carácter exploratorio. 
Palabras clave: Consumo. Educación. Saber. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A formação humana é um processo de conhecimento e de realização individual que se 

expressa socialmente e ultrapassa a dimensão do agir unicamente determinado pela 

necessidade de subsistência, pressupondo o desenvolvimento do homem como particularidade 

– ser social individual que reúne em si o modo de existência subjetivo da sociedade pensada e 

sentida para si – e como generalidade, pois na efetividade ele existe tanto como intuição e 

gozo efetivo do modo de existência social, quanto como uma totalidade de exteriorização de 

vida humana (RAMOS, 2002). 

 O homem, ao entrar em contato com a natureza, com outros homens e, 

consequentemente, desenvolvendo relações econômicas e sociais, produz sua existência por 

meio do trabalho que pode vir a promover a possibilidade do desenvolvimento de 

potencialidades como fonte de gozo e de realização, ou seja, o trabalho é o elemento fundante 

da sociabilidade humana. Mas, sob o modo de produção capitalista, os sentidos humanos são 

subjugados à lógica da propriedade privada, que atrela o gozo e a realização à posse dos 

objetos como capital ou como meio de subsistência socialmente determinado. Sendo assim, os 

processos sociais de formação humana são a relação dialética de subsunção do homem ao 

capital e a luta contra essa mesma subsunção (RAMOS, 2002). 

 Kuenzer (1995) lembra, ao trazer uma afirmação de Marx e Engels que “o homem se 

educa, se faz homem, na produção e nas relações de produção, através de um processo 

contraditório” (p. 11). Em simultâneo, Ramos (2002) afirma que a formação social implica a 

luta entre ideologias, luta determinada principalmente pelas relações e interesses econômicos, 

configurando-se a partir da relação trabalho-educação como processo contraditório e marcado 

pelos valores capitalistas, pois, ao se consolidar como categoria do pensamento liberal, a 

educação foi concebida como forma de socializar os indivíduos de acordo com os valores e 

padrões culturais e ético-morais de uma determinada sociedade e, de forma sistemática, os 

conhecimentos científicos construídos pela humanidade. O direito a ela consta como condição 

necessária para o exercício da cidadania, porém de acordo com os princípios liberais. 

 Ainda para esta autora, a educação recebe as determinações econômicas 

predominantes uma vez que, segundo Enguita (1989), foi o capitalismo que deu forma à 

escolarização. Reportando-se a Marx, Netto (2009) afirma que as categorias não são eternas, 

são historicamente determinadas, destarte, em um contexto de reestruturação capitalista, a 

escolarização tem se configurado como mercadoria, de forma que são comuns propagandas de 

escolas, faculdades e universidades que convidam alunos a fazerem seus cursos para que se 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 3 

posicionem e distingam no mercado de trabalho. Escolas de ensino médio com altos índices 

de aprovação em vestibulares passam a se considerar porta de entrada ou trampolim para o 

nível superior e, de forma geral, utilizam os alunos que foram aprovados para fazer 

propaganda de “sucesso escolar”. 

 Desse modo, o saber escolar perde o sentido puro em si e a escola passa a ter outros 

atrativos, como o fato de ser considerada instrumento de melhoria social, como lembra 

Enguita (1989), bem como garantia de um bom futuro profissional para seus alunos ou uma 

boa rede social, na medida em que se estes tiverem os “colegas certos”, sairão da escola bem 

relacionados, além do diferencial no currículo escolar. A “ideia é que estes alunos sejam 

formados em sua totalidade, perante o modo de produção capitalista” (RAMOS, 2002, p.26).  

 Estas escolas também são chamadas “escolas alvará” (APPLE, 2007, p. 117), 

porquanto seus alunos egressos ou já saem com propostas de emprego, no caso das 

instituições de ensino superior, ou são aprovados em vestibulares de cursos concorridos e 

universidades de renome. O diploma é, “frequentemente, perseguido como interface entre a 

formação e o emprego. Ele garantiria uma qualificação, um status, uma remuneração 

(RAMOS, 2002, p. 47). 

 A esse respeito, Lúcia Bruno (1996, p. 99) considera que “quando o resultado do 

processo de formação que antecede o ingresso do jovem no mercado de trabalho não é 

considerado adequado ou suficiente em seus resultados, ele sequer é admitido e, se o for, isto 

o encaminha para as funções mais simples”. Ainda segundo esta autora, esta é uma colocação 

da “Teoria do Capital Humano, qual seja, a de que maior qualificação implica em maiores 

possibilidades de ascensão social, por parte de seus portadores” (p. 104). 

Para Apple (2007), outra preocupação dos pais é com a mobilidade futura de seus 

filhos em um mundo econômico incerto e, assim, apóiam escolas que enfatizarão a formação 

acadêmica em profissões e práticas de ensino tradicionais, devido ao temor pelo futuro tanto 

de seus empregos, quanto os de seus filhos. Em um contexto de reestruturação 

socioeconômica e cultural, um currículo poderá ser mais ou menos bem avaliado por 

possíveis empregadores a depender da escola que o candidato à vaga estudou. É fato que 

algumas empresas dão prioridade a profissionais egressos de faculdades bem “ranqueadas” e, 

independente da competência profissional de um candidato a determinada vaga de emprego, 

se este não estudou na escola “certa”, seu currículo poderá nem ser analisado. 

 Isso ocorre porque a educação faz parte de “de uma esfera mais geral que está 

conectada de modos complexos às transformações sociais e aos conflitos pelo poder [...] que 

estão mudando o panorama em que [...] em geral se situa” (APPLE, 2007, p. 93). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 4 

 A partir do exposto, tem-se como objetivo refletir – tendo como base empírica 

observações no mercado educacional, além de pesquisas conduzidas por Tooley (2007) em 

empobrecidas áreas urbanas, periurbanas e rurais da Índia, da África Subsaariana e da China – 

sobre questões relacionadas à educação e ao saber como bens de consumo conspícuo e 

posicional vinculados à cidadania. 

 

EDUCAÇÃO E SABER: CONSUMO CONSPÍCUO, BEM POSICIONAL? 

 

 Acerca de uma realidade norte-americana que, hegemonicamente, é copiada em todo o 

mundo, Apple (2007) lembra que quando currículos e exames interestaduais e/ou nacionais 

são implantados, pode-se ter acesso a informações comparativas entre escolas que estarão 

disponíveis e serão publicadas de forma similar aos indicadores nacionais sobre rendimento 

escolar. Para este autor, 

 

somente se há conteúdo e avaliação padronizados o mercado pode funcionar 
livremente, uma vez que o ‘consumidor’ pode ter informação ‘objetiva’ 
sobre quais escolas estão ‘tendo sucesso’ e quais não estão. A racionalidade 
do mercado, baseada na ‘escolha do consumidor’, garantirá que as escolas 
supostamente boas ganhem estudantes, e que as ruins desapareçam (APPLE, 
2007, p. 118, grifos no original). 

 

 Se o consumidor se preocupa em escolher bem, Tinoco (2003) se reporta a Wolf 

(2002) para notar que é porque “ter as qualificações corretas, nos ramos corretos, das 

instituições corretas” (p. 244) se faz necessário e esta necessidade vem do fato de que a 

educação tornou-se um “bem posicional”, na medida em que é o preparo para a obtenção de 

melhores salários, uma vez que não basta ter o mesmo nível de escolaridade, mas que este 

seja qualitativamente “melhor” do que o do concorrente, decorrendo a ideia de que a educação 

em escolas consideradas de sucesso possibilita uma triagem, porquanto o currículo passa a ser 

supostamente melhor avaliado por potenciais empregadores. 

 Nestes termos, a escolha da escola tanto posiciona pais como alunos, pois, de acordo 

com Pierre Bourdieu (2007), o consumo e o gosto classificam e distinguem. De forma que 

alguns pais se esforçam financeiramente para manter os filhos em escolas bem avaliadas, 

mesmo quando cobram mensalidades mais caras, uma vez que, conforme alguns justificam, a 

educação em uma boa escola é a herança que podem deixar aos seus filhos. Tal opção também 

lhes possibilita um status diferenciando ao demonstrar que prosperaram profissional e 

financeiramente, o que lhes permite inserir seus filhos “no lugar certo e com as pessoas 
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certas”. Isso torna a educação, principalmente em escolas particulares até o ensino médio, um 

bem de “consumo conspícuo”, pois até buscar e levar os filhos à escola pode ser uma forma 

de se posicionar diante de pessoas conhecidas. 

 Surpreendentemente, pesquisa conduzida por James Tooley (2007) revelou que o 

consumo conspícuo de escolaridade e a educação como bem posicional apresenta-se até 

mesmo em empobrecidas áreas urbanas, periurbanas e rurais da Índia, Gana, Quênia, Nigéria 

e China, onde pais que ganham cerca de um dólar por dia estão abandonando escolas públicas 

para enviar seus filhos para escolas particulares – algumas não registradas e fora do controle 

oficial – que cobram mensalidades muito baixas e acessíveis. Um entrevistado revelou a 

Tooley (2009) que um dos motivos é o status, uma vez que pais pobres querem ser vistos 

como pais ricos, que pagam por uma escola supostamente melhor. Além disso, essas escolas, 

comumente estabelecidas por pequenos empresários das próprias comunidades pobres, 

empregam professores locais, ao contrário de escolas públicas, onde os professores são muitas 

vezes trazidos de fora e, segundo os pesquisados, os docentes das escolas particulares são 

mais comprometidos e o resultado da educação é considerado superior. 

 A pesquisa aponta que está ocorrendo uma “revolução” na educação nas regiões 

pesquisadas, pois a grande maioria das crianças está matriculada em escolas particulares. Em 

áreas pobres urbanas e periurbanas de Lagos State, Nigéria, 75% dos alunos estão em escolas 

privadas; no periurbano distrito de Ga, Gana, o percentual era de 64%, enquanto nas favelas 

do Hyderabad, Índia, 65% dos estudantes estavam nas escolas particulares. No distrito de 

Mahbubnagar, zona rural de Andhra Pradesh, Índia, aproximadamente 50% de todos os 

estudantes estavam matriculados em escolas particulares e nas aldeias remotas da zona rural 

de Gansu, na China, os números oficiais não mostram todas as escolas particulares, mas a 

pesquisa encontrou 586 escolas que atendem a 59.958 crianças (TOOLEY, 2007). 

 Os pesquisados também se mostraram muito conscientes com relação à marca da 

escola e, diante da questão de como pais pobres de uma comunidade podem julgar se 

determinada escola particular é melhor que outra e que adequadamente atende às necessidades 

educacionais de seus filhos, a pesquisa mostrou que eles usam uma variedade de métodos 

informais, tais como visitar diversas escolas para ver se os professores estão comprometidos, 

conversar com amigos, comparar as notas, os livros de exercícios e como as lições de casa são 

marcadas e controladas. É importante destacar que a pesquisa descobriu que se os pais 

escolhem uma escola, mas, posteriormente, descobrem que outra é melhor, com pouca 

hesitação transferem seus filhos para onde acham que vão ter melhor educação. E os 

proprietários da escola, conscientes disso, certificam-se de que os professores realmente não 
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faltem às aulas e tenham compromisso de ensinar, bem como investem eventuais excedentes 

na melhoria da escola, a fim de garantir a satisfação dos pais. Os pais e os estudantes, por sua 

vez, preferem escolas que têm uma boa marca, um bom nome na comunidade, pois isso 

poderia beneficiar seu currículo que passaria a ser considerado melhor uma vez que, se a 

marca da escola é (re)conhecida, os futuros empregadores e outras instituições de ensino vão 

valorizar sua formação, dando aos alunos uma vantagem para o futuro (TOOLEY, 2007). 

 Quando não são os pais que pagam por uma escola particular considerada de melhor 

qualidade, segundo Bruno (1996), são os próprios jovens, em países onde o Estado tem se 

limitado a garantir uma lei mas não na prática a formação básica, que assumem os custos de 

uma formação mais complexa, pagando, através do assalariamento precoce, os custos desse 

acréscimo de sua qualificação. 

Também chamado de consumo ostentatório ou perfunctório, a expressão consumo 

conspícuo foi criada pelo economista Thorstein Veblen no final do século XIX, em relação ao 

fato de que posses de valor visíveis a todos é um sinal de riqueza, sucesso e status do 

indivíduo aos olhos do público. Hoje, a maior parte das pessoas admite que seu consumo é 

influenciado pelo desejo de se equiparar ao seu vizinho (PORTILHO, 2005). 

 Para Giannetti (2002, p. 78), bens posicionais são aqueles “cujo valor reside 

precisamente no fato de que eles são socialmente escassos, visto que a grande maioria não 

dispõe [...] de renda para adquiri-los”. E cita Adam Smith (1976) quando este diz que “a 

principal fruição da riqueza consiste em poder exibi-la, algo que aos seus olhos nunca se dá de 

modo tão completo como quando elas parecem possuir aqueles sinais de opulência que 

ninguém mais pode ter a não ser elas mesmas” (p. 78). 

 De tal modo que, ainda de acordo com Giannetti (2002), “na competição por status, 

preeminência e prestígio – ‘por um lugar de honra na mente dos nossos semelhantes’ – o 

sucesso de alguns é, por definição, o fracasso da maioria [já que] o poder do dinheiro no meu 

bolso [...] é também a falta relativa de dinheiro no bolso dos demais” (p. 80, grifos do autor). 

 Dessa forma, o que importa é como a pessoa se percebe diante dos outros, do seu 

grupo de referência e daqueles cujo sentimento e opinião são importantes para ela, desejando 

saber como está, aos seus próprios olhos, em relação aos outros; como eles irão percebê-la e 

como ela se sairá aos olhos deles quando se compararem a ela (GIANNETTI, 2002). 

 Quanto à educação, Ruth Jonathan (1989, p. 333) citada por Dale (1995) afirma que 
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a educação do indivíduo assume dois tipos de valor: o valor próprio e o valor 
de troca. Seu valor de troca torna a educação um bem posicional; o tipo de 
bem cuja validade, para aqueles que o detêm, depende em boa parte tanto de 
seu valor genérico percebido como de outros que o possuem em menor grau. 
Seu valor de troca é, assim, sem sombra de dúvida, socialmente relativo: o 
que conta para o indivíduo a esse respeito não é a quantidade absoluta desse 
bem de que ele dispõe, mas o fato de possuir mais do que outros, 
independentemente de quanto ou de quão pouco é exigido para colocar nesta 
posição favorável de troca (JONATHAN, 1989, p. 333 apud DALE, 1995, p. 
150). 

 

 O “saber como mercadoria” (CHARLOT, 2005, p. 31) e o saber como bem posicional, 

na visão capitalista do mercado, acarreta a “melhoria da competitividade, dos empregos, dos 

padrões e da qualidade” (APPLE, p. 94). Em decorrência, a educação “leva a um emprego, 

que leva a uma divisão social do trabalho” (CHARLOT, 2005, p. 15). 

Ainda de acordo com Charlot (2005), “os alunos não vão mais à escola para aprender, 

mas para ‘ter um bom emprego no futuro’ [...] estando a ideia de escola desvinculada da ideia 

da aquisição de saber” (p. 83, grifos do autor). Por sua vez, para o mercado de trabalho, os 

estudantes são vistos como capital humano, uma vez que  

 

o mundo é intensamente competitivo economicamente, e os estudantes – 
como futuros trabalhadores – devem obter as indispensáveis habilidades e 
disposições para competir eficientemente e efetivamente. Além disso, 
qualquer dinheiro gasto com escolas não diretamente relacionadas a esses 
objetivos econômicos é suspeito (APPLE, 2007, p. 96). 

 

 

 E o saber? Para Lyotard (1995), este é e será produzido para ser vendido, e é e será 

consumido para ser valorado em uma nova produção: nos dois casos, para ser trocado. Deixa 

de ser em si mesmo seu próprio fim e perde seu valor de uso, pois se converteu na principal 

força de produção. 

 

CONSUMO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

 

Tem surgido um novo tipo de sociabilidade que fomenta a construção fragmentária e 

posicional das identidades, através do consumo, em que este deixa de ser compreendido como 

estrutura econômica e se começam a desenhar suas consequências simbólicas e culturais, 

importando destacar a função de distinção e prestígio que dinamiza para renovar e separar os 

grupos e classes e assinalar características com as quais diferentes setores narram e expressam 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 8 

suas diferenças (CUADRA ROJAS; OSSA SWEARS, 2002, p. 25). Ou seja, como afirma 

Canclini (2008), as identidades sociais se definem cada vez mais pelo consumo, o que é 

corroborado por Portilho (2005, p. 27) ao destacar que “o nível e o estilo de consumo se 

tornam a principal fonte de identidade cultural e de participação na vida coletiva, além de 

caminhos privilegiados para a análise e a compreensão das sociedades contemporâneas”. 

 Dessa forma e já que os direitos são também ligados às práticas sociais e culturais que 

dão sentido de pertencimento e identidade social, Canclini (2008) propõe repensar a cidadania 

e entender o lugar relativo destas práticas dentro da ordem democrática, pois acredita que em 

um mundo globalizado, o exercício da cidadania não pode ser desvinculado do consumo, 

atividade onde ocorre o sentido de pertencimento às redes sociais. 

Para Portilho (2005), o consumo também se torna o espaço onde os conflitos entre as 

classes ganham continuidade através da desigualdade na distribuição e apropriação dos bens e 

cita Canclini (2008) quando diz que, ao se consumir, participa-se de um cenário de disputas 

pelo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. Desse modo, pode-se inferir que a 

escolha por melhores escolas e universidades faz parte do processo de conflito entre classes. 

 Com suas pesquisas, Canclini (2008) também procura entender como as mudanças no 

estilo de consumir alteraram as possibilidades e as formas de exercer a cidadania. Ao 

consumir, acrescenta este autor, pensa-se, escolhe-se e se reelabora o sentido social, ou seja, 

consumir sustenta, nutre e constitui uma nova maneira de ser cidadão. Autores como Pierre 

Bourdieu, Arjun Appadurai e Stuart Ewen, segundo Canclini (2008), apresentam o consumo 

como lugar de diferenciação e distinção entre as classes e os grupos, chamando a atenção para 

os aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora. Para estes autores, nas 

sociedades contemporâneas, boa parte da racionalidade das relações sociais se constrói pela 

disputa em relação à apropriação dos meios de distinção simbólica. 

 

Há uma coerência entre os lugares onde os membros de uma classe se 
alimentam, estudam, habitam, passam as férias, naquilo que leem e 
desfrutam, em como se informam e no que transmitem aos outros. Essa 
coerência emerge quando a visão socioantropológica busca compreender em 
conjunto tais cenários. A lógica que rege a apropriação dos bens como 
objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da 
escassez e da impossibilidade de que outros os possuam (CANCLINI, 2008, 
p. 62-63, grifos nossos). 

 

 A esse respeito, Apple (2007) diz que o mundo passa a ser visto como um vasto 

supermercado e o que vai garantir a democracia é a escolha do consumidor. Nesses níveis, o 

ideal do cidadão é o do consumidor, com enormes efeitos ideológicos em decorrência, pois, a 
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democracia deixa de ser um conceito político para ser transformada em um conceito 

inteiramente econômico. “A mensagem de tais políticas é o que pode ser melhor descrito 

como ‘particularismo aritmético’, no qual o indivíduo independente – como um consumidor – 

é despido de sua condição de raça, de classe e de gênero” (p. 97, grifo do autor). Quanto à 

educação, afirma que é vista como um produto a mais, como pão, carros e televisão. 

 Desse modo, as mercadorias são úteis tanto na expansão do mercado, como para a 

reprodução da força de trabalho, a distinção dos demais e na comunicação com eles 

(CANCLINI, 2008). 

 

Vivemos em um tempo de fraturas e heterogeneidades, de segmentações 
dentro de cada nação e de comunicações fluidas com as ordens 
transnacionais da informação, da moda e do saber. Em meio a essa 
heterogeneidade encontramos códigos que nos unificam, ou que ao menos 
permitem que nos entendamos. Mas esses códigos compartilhados são cada 
vez menos os da etnia, da classe ou da nação em que nascemos. Essas velhas 
unidades, quando subsistem, parecem se reformular como pactos móveis de 
leitura dos bens e das mensagens (CANCLINI, 2008, p. 67, grifo nosso).  

 

 Com relação à atratividade das políticas de educação, esse autor diz que esta repousa 

nas mudanças mais importantes no senso comum das pessoas, a respeito do que seja 

democracia, do modo como veem a si mesmos como consumidores e de como encaram o 

funcionamento do mercado, o melhor mecanismo possível para assegurar um futuro melhor 

para os “cidadãos”, isto é, os “consumidores”. 

 Para Apple (2007), escolas que são feitas para burocratas e professores e não para 

consumidores, com a crise da escola pública, passam a responder às demandas de 

profissionais e trabalhadores do Estado e não às dos consumidores que dependem delas (p. 

96), assim, segundo Canclini (2008), é o mercado que se exibe como mais eficaz para 

organizar as sociedades. 

 De fato, surgem dos segmentos neoliberais da nova aliança hegemônica, variadas 

iniciativas políticas, a maioria voltada ou para criar vínculos estreitos entre educação e 

economia ou então para colocar as próprias escolas no mercado. A primeira é representada 

pelos programas de escolas para o trabalho ou educação para o emprego e por vigorosas 

investidas, no sentido do corte de despesas, contra o Estado inchado (APPLE, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Este texto pode ser concluído com crítica de Wolf (2002 apud TINOCO, 2003) quando 

diz que a massificação da educação decorre das políticas públicas que privilegiam, como o 

mais importante fator, aspectos econômicos, deixando de lado a função social da educação 

que é expansão do conhecimento individual, “do crescimento moral, intelectual, estético e 

espiritual” (p. 254). Rodrigues (2007), com relação ao nível superior de ensino, diz que 

 

Somos premidos pela necessidade e pelo desejo [...] de entrar ou de nos 
afirmarmos num mercado de trabalho que exige da universidade que abra 
mão de suas tradições humanísticas, e que se restrinja, se possível de bom 
grado, à “pedagogia do treinamento”. Basta olharmos para as políticas 
adotadas pelos órgãos de fomento à pesquisa, à ciência e à tecnologia do 
governo brasileiro, para saber que isso é exatamente o que pretendem. Tal 
lógica é a mais perversa possível, pois limita não apenas a capacidade do 
aluno de articular seu raciocínio. Limita a formação do homem enquanto 
uma pessoa integral. Treinar é muito pouco, é preciso educar para obter um 
ser humano completo. É preciso, como propôs Mannheim, articular a justa 
medida entre a especialização inexorável e a formação integral 
(RODRIGUES, 2007, p. 126). 

 

 Uma tentativa de justificativa para esse tipo de ensino é quando Tooley (2007) afirma 

que as escolas particulares oferecem uma nova fronteira criativa para os investidores 

internacionais e domésticos, porque os empresários educacionais que operam em um mercado 

competitivo estão ansiosos para investir em melhorias da escola, o que pode trazer 

desenvolvimento para as regiões mais pobres pois, além de serem empregados professores 

locais, sobrevém uma forma inovadora de resolver o problema de informação para os pais 

pobres e melhorar ainda mais a educação e oportunidades oferecidas aos seus filhos. Mas, o 

que se percebe é que  

 

na propriedade privada, cada indivíduo especula sobre o modo de criar no 
outro uma nova necessidade para obrigá-lo a um novo sacrifício, para levá-lo 
a uma dependência, para desviá-lo para uma nova forma de gozo e, com 
isso, da ruína econômica. Cada qual trata de criar uma força essencial 
estranha sobre o outro, para encontrar assim satisfação para seu próprio 
carecimento egoísta. Com a massa de objetos cresce, pois, o reino dos seres 
alheios aos quais o homem está submetido e cada novo produto é uma nova 
potência do engano recíproco e da pilhagem recíproca. O homem torna-se 
cada vez mais pobre enquanto homem, precisa cada vez mais do dinheiro 
para apossar-se do ser inimigo, e o poder do seu dinheiro diminui em relação 
inversa à massa da produção: isto é, seu crescimento cresce quando o poder 
do dinheiro aumenta (...). A quantidade de dinheiro torna-se cada vez mais 
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sua única propriedade dotada de poder (MARX, 1978, p. 16 apud RAMOS, 
2002, p. 27). 

 

 Dessa forma, foi a partir do que pode ser observado na mídia, nos outdoors, nos 

discursos e práticas de governos para escolas e universidades, na facilidade de obtenção de 

certificados, na “corrida do ouro” da empregabilidade, onde o que importa mais é se concluir 

logo para começar outro curso e na descrença e descrédito do ensino público em escolas do 

ensino fundamental e médio, que este texto pretendeu contribuir para uma reflexão acerca de 

como a educação e o saber têm se convertido como bens de consumo conspícuo e posicional. 
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