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RESUMO 

 

 

Este texto analisa a relação entre novos padrões de desenvolvimento tecnológico e 

educação. Seu processo de investigação é pautado no estudo de obras que tratam das 

transformações societárias e suas implicações na educação, considerando aspectos econômicos, 

políticos e educacionais do problema, suas dimensões e relações. O complexo da educação é 

basicamente entendido em sentido ontológico como momento intimamente relacionado ao 

processo de reprodução sócio-humana, compondo o conjunto de posições derivadas do trabalho e 

produzidas pelo homem para a continuidade do ser social. O texto também aborda a dinâmica do 

desenvolvimento capitalista, a crise do capital e suas conseqüências, a reestruturação produtiva e 

a política de ajuste neoliberal, procurando mostrar como a educação se situa neste tipo de 

sociabilidade e de que forma ela vem respondendo ao novo patamar tecnológico com imposição 

de novas exigências à formação dos indivíduos. Nessa perspectiva, são discutidas alterações na 

legislação educacional provenientes da adesão do Brasil ao ideário neoliberal. Busca ainda na 

análise da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional elementos que associam a 

educação às transformações no mundo do trabalho e das novas tecnologias aí presentes.  

Palavras-Chave: Educação, Trabalho, Reprodução social, Crise do capital e 
desenvolvimento tecnológico. 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

 

This text analyses the relation between new technology development standards and 

education. Its investigation process is based on the study that deals with the social transformation 

and its implication in education, considering economical, political and educational aspects of the 

problem, as well as its dimensions and relations. The educational complex is basically agreed in 

ontological sense as a moment related to the human social reproduction process, composing the 

set of positions coming from labour and created by man to the continuation of the social being. 

The text also deals with the capitalistic development dynamics, capital crisis and its 

consequences, productive structure and the neoliberalism politics, trying to show how education 

is situated in this sort of sociability and how it responds to the new technology level with the 

imposition of new demands to the individual formation. From this perspective, changes in the 

laws of education coming from Brazil’s acceptance to the neoliberalism ideas are discussed. It 

also searches in the analyses of the new Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional facts 

that associate education to the changes in the labour world and the new technologies present in it.  

Keywords: Education, Labour, Social reproduction, Capital crisis, Technology development. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 
  A presente dissertação tem como objeto a relação entre novos padrões de 

desenvolvimento tecnológico e educação. O tema emerge nas últimas décadas e freqüentemente é 

aliado aos processos de transformação ocorridos na sociedade, trazendo para a educação novos 

desafios na prática social e educacional e no pensamento sobre as funções da educação neste 

momento da sociedade capitalista com seu intenso desenvolvimento tecnológico. Sua realização 

foi baseada no estudo de obras sobre as transformações societárias e sobre as implicações destas 

na educação, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, políticos e educacionais do 

problema, suas dimensões e relações. Trata-se de uma pesquisa teórica seguida de uma análise da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 

No processo de investigação sobre educação tomamos inicialmente por referência um 

universo categorial que ontologicamente compreende a totalidade social como complexo de 

complexos, de modo que a educação emerge no interior de tal complexo compondo o mundo dos 

homens como totalidade dinâmica e contraditória. Utilizamos a pesquisa bibliográfica e nos 

inspiramos basicamente na análise imanente de texto. Entendemos por análise imanente o 

procedimento no qual o texto se converte em campo de investigação do pesquisador, tornando-se 

o palco de experiências que permitem a explicitação e a demonstração de conceitos nas suas 

inter-relações teóricas internas. Com este procedimento procuramos evidenciar dimensões dos 

textos em análise em termos do que os autores dizem sobre a realidade por eles investigada e 

expor analiticamente aquilo que está implícito, ou pode ser percebido e relatado. 

Essa postura metodológica mais geral orientou nosso procedimento de pesquisa, buscando 

as peculiaridades do pensamento de cada autor com relação à realidade da qual trata. A análise é 



  
 

dirigida pelo respeito à integridade dos textos conforme cada autor o concebeu e expressou na 

perspectiva de guardar fidelidade à sua autonomia. A recomposição dos textos propiciou a 

produção de um novo texto que se propõe a remeter para além daqueles originais, numa síntese e 

reflexão na qual se buscou explicitar a interpretação do objeto de estudo, ou seja, novos padrões 

de desenvolvimento tecnológico e educação nos mais diversos aspectos, inclusive legais, no 

tocante a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A exposição consta de três momentos, inicialmente refletimos sobre a educação 

considerada ontologicamente como complexo do ser social que age na formação dos sujeitos. O 

complexo da educação é compreendido intimamente relacionado ao processo de reprodução 

sócio-humano. Integra o conjunto das posições teleológicas derivadas do trabalho e produzidas 

pelos homens para a continuidade do ser social.   

 No segundo momento, nosso foco se desloca para a dinâmica do desenvolvimento 

capitalista no sentido de refletir a relação capital e trabalho, a crise do capital e suas 

conseqüências. Seguindo essa lógica, analisamos a natureza da crise; as mediações do 

metabolismo social do capital; a reestruturação produtiva e a política de ajuste neoliberal. O 

conjunto dessas formulações permite uma melhor apreensão de como a educação se situa no 

âmbito de uma sociabilidade que privilegia e ao mesmo tempo é regida pelas relações que se 

estabelecem no espaço produtivo. Junto a isso, evidenciamos os momentos distintos nos quais 

ocorreram a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, que marcaram o desenvolvimento 

capitalista, para em seguida destacarmos o processo de informatização geral presente hoje na 

sociedade e que colocam em pauta a subsunção real do trabalho intelectual no capital e 

determinam novas exigências à educação quanto à qualificação do trabalhador face ao novo 

patamar tecnológico. 



  
 

 Por último, para não perder de vista as manifestações dessa reformulação no espaço 

socioeconômico e político brasileiro, analisamos aspectos da crise no Brasil, ou seja, expressões 

da crise estrutural do capital no cenário brasileiro com base no padrão de desenvolvimento 

empreendido no nosso país ao longo dos anos e os resultados das medidas econômicas e políticas 

no âmbito societário. No que se segue, nossas reflexões incidirão sobre as conseqüências da 

Terceira Revolução Industrial no mundo do trabalho e nas relações que emergem do novo padrão 

tecnológico brasileiro entre capital e trabalho. Basicamente àquelas que remontam à crise do 

desemprego e as exigências de qualificação do trabalhador, com implicações na alteração do 

sistema educacional. Nessa perspectiva, discutiremos as repercussões da crise estrutural na 

educação, que se encontram presentes no rumo que é dado às políticas educacionais, tendo em 

vista que este novo padrão de desenvolvimento tecnológico impõe ao sistema educacional um 

direcionamento de suas atividades em consonância com o campo produtivo.  

Seguindo essa linha de pensamento optamos pelo recorte temporal dos anos 90, por 

entender que a partir deste período o cenário educacional brasileiro passa por alterações em sua 

legislação determinadas pela adesão do Brasil ao ideário neoliberal. Não obstante, a nova 

estrutura educacional que se constitui, além de favorecer uma maneira peculiar de se administrar 

o saber e, conseqüentemente de se apropriar do conhecimento condizente com a realidade, 

esconde a face perversa do capital de conseguir sempre se apropriar de mecanismos eficazes de 

controlar a sociedade e reproduzir seu sistema. Esta nova face da subordinação do trabalho no 

capital repercute diretamente no sistema educativo.   

Nesse sentido, optamos por analisar como a tecnologia vem sendo incorporada em nossa 

sociedade pela educação, sobretudo no tocante à legislação educacional. Assim, buscamos na 

nova Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional – Lei nº 9.394/96 os elementos que 

confirmam a associação da educação ao mundo do trabalho, enfatizado agora pelo domínio das 



  
 

tecnologias de base microeletrônica e de informática. No entanto, reconhecemos que esta análise 

apenas se constitui em uma alternativa para que possamos ter uma idéia do impacto do processo 

de desenvolvimento do capitalismo e da reestruturação do capital na educação em face da crise 

estrutural que vivenciamos. Portanto, em nenhum momento poderemos afirmar que o que consta 

na lei corresponde fielmente à realidade, no máximo ela representa um reflexo daquilo que o 

capital deseja para manter a ordem social e preservar sua lógica de reprodução.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2 TRABALHO, REPRODUÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO: UMA 
    VISÃO ONTOLÓGICA 

 
 
 

A direção que orienta esta nossa primeira aproximação ao problema da educação em sentido 

ontológico está fundamentada na Ontologia do Ser Social 1 conforme pensada pelo filósofo 

húngaro Georg Lukács.  Este autor concebe o ser social e seu processo de reprodução a partir do 

trabalho como categoria fundante do mundo dos homens. Nessa perspectiva, nossa exposição 

apresenta o trabalho como o momento central da gênese ontológica do ser social, significando 

que ele como posição teleológica primária funda outras posições teleológicas, entre as quais o 

complexo da educação, como momento integrante da reprodução social. 

 

 

2.1 Ser Social e Posições Teleológicas 
 

 

Um dos pressupostos fundamentais para que possamos compreender, em termos 

ontológicos, a reprodução social, consiste no fato de que essa reprodução encontra-se associada à 

existência do ser social fundada no trabalho. Estreitamente ligado a esta questão, o ser social é 

entendido, na concepção lukacsiana, como um complexo de complexos de caráter histórico e 

dinâmico que,  

só existe na sua ininterrupta reprodução, a sua substância enquanto ser está sempre em 
transformação e consiste precisamente nisto: a mudança incessante no curso da 

                                                 
1 Para a Ontologia do Ser Social não foi publicada integralmente em Português. Há uma tradução do capítulo III da 
primeira parte da obra feita por Carlos Nelson Coutinho. Partes da obra têm traduções para o português não 
publicadas. A versão italiana é Per l’ontologia dell’essere sociale, trad. de Alberto Scarponi, Roma: Riuniti, 1981. 
Usaremos aqui traduções de alguns capítulos da obra por Sergio Lessa e Ivo Tonet, porém a numeração das citações 
corresponderá à versão da obra em italiano. 



  
 

reprodução produz continuamente os traços substanciais específicos do ser social, numa 
escala quantitativa e qualitativa cada vez mais ampla. 2  
 

Isto é, o ser social é composto de inúmeros complexos inter-relacionados entre si, em 

contínuo movimento, no qual os momentos sociais se sobrepõem aos momentos naturais. 

Originalmente o homem é parte da naturalidade orgânica e gradativamente vai adquirindo caráter 

cada vez mais social desde que o trabalho impulsiona o seu desenvolvimento permitindo a 

criação de uma outra esfera do ser distinta da esfera natural. Entretanto, “como surgiu da natureza 

orgânica, o ser social conserva, por força das coisas, os traços ontológicos permanentes da sua 

origem”. 3 Portanto, embora evolua continuamente na medida em que os momentos sociais se 

sobrepõem aos naturais, o caráter natural do homem não pode ser inteiramente abolido, mas este 

se afasta da simples naturalidade e se torna mais e mais social em decorrência do seu 

desenvolvimento como um todo. 

 Além do mais, o ser social possui “como sua estrutura de fundo a polarização dos dois 

complexos dinâmicos que se colocam e se retiram continuamente no processo reprodutivo: o 

indivíduo e a própria sociedade”. 4 De modo que a reprodução social é também um processo que 

compreende dois momentos indissociáveis, a individuação e a sociabilidade, com uma dinâmica 

própria de desenvolvimento não encontrada anteriormente na natureza. 

 O homem nos é apontado por Lukács como um complexo também biológico, ou seja, ele se 

constitui parte da natureza orgânica. Mas, é importante esclarecer que essa caracterização não é 

inerente somente ao homem. Todos os seres vivos, desde as formas mais elementares, pertencem 

à natureza orgânica. A distinção entre o homem e outros seres naturais com relação ao processo 

reprodutivo começa a ser feita quando Lukács afirma que, 

                                                 
2 LUKÁCS, G. A reprodução. Para a Ontologia do Ser Social, II*, II, op. cit., p.177 a tradução utilizada neste 
capítulo é de  Sérgio Lessa. 
3 Idem, ibidem, p.178. 
4 Idem, ibidem, p.178.  



  
 

enquanto na vida orgânica as tendências para preservar a si e a espécie são reproduções 
em sentido estrito, específico, ou seja, são reproduções daquele processo vital que perfaz 
a existência biológica de um ser vivo, enquanto, portanto, neste caso só mudanças 
radicais do ambiente provocam, via de regra, uma transposição radical destes processos, 
no ser social a reprodução implica, por princípio, mudanças internas e externas. 5  
 

No decurso dessas mudanças, a reprodução na perspectiva lukacsiana é uma categoria do 

ser relativa às esferas orgânica e social. Isto acontece porque, originalmente, ela está associada à 

própria reprodução biológica. Sendo assim, Lukács considera que uma correta apreensão da 

reprodução do ser social, em termos ontológicos, requer que sejam considerados dois aspectos 

importantes: o primeiro é que dentro desse processo o homem é o fundamento ineliminável. É sua 

própria reprodução biológica, cuja origem está na natureza, na sua evolução (nascimento, 

crescimento, morte), na relação que mantém com o ambiente, que sofre modificações em sua 

base com a posição teleológica do trabalho. Isto acontece porque existe “uma intervenção ativa 

sobre aquele [o homem], já que, por esta via, o ambiente é submetido a transformações 

conscientes e desejadas”. 6 Nesse processo um elemento novo é inserido, uma consciência que 

pensa e que produz agindo sobre a natureza com uma determinada finalidade. Em segundo lugar, 

jamais poderemos perder de vista que, 

a reprodução se desenvolve num ambiente cuja base é certamente a natureza, o qual, não 
obstante, é sempre e cada vez mais modificado pelo trabalho, pela atividade dos homens, 
da mesma forma como a sociedade, onde se verifica realmente o processo reprodutivo 
do homem, encontra cada vez menos já “prontas” na natureza as condições da própria 
reprodução, as quais, ao invés, ela cria mediante a práxis social dos homens. 7  
 

Dadas estas condições, o trabalho é considerado a “base ontológica do ser social, em sua 

justa posição na síntese da totalidade social, na relação recíproca daqueles complexos de cujas 

ações e reações esta emerge e tem força” 8, pois o trabalho “tem um significado fundante para a 

                                                 
5 Idem, ibidem, p.135. 
6 Idem, ibidem, p.179.  
7 Idem, ibidem, p.146-7. 
8 Idem, ibidem, p.135. 



  
 

especificidade do ser social, do qual funda todas as determinações”. 9 Além disso, “todo o 

fenômeno social pressupõe, direta ou indiretamente, às vezes muito indiretamente, o trabalho, 

com todas as suas conseqüências ontológicas”. 10  

Essa caracterização do trabalho como momento central da gênese ontológica do ser social 

e, portanto, uma posição teleológica que pertence exclusivamente ao homem, foi apontado por 

Marx ao enfatizar que, 

uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de 
um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colméias. Mas o que distingue, 
de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, 
antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que 
já no início deste existiu na cabeça do trabalhador, e, portanto, idealmente. Ele não 
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, 
na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o 
modo de sua atividade e ao qual tem que subordinar a sua vontade. E essa subordinação 
não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade 
orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho, e 
isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo 
de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele o aproveita como jogo 
de suas próprias forças físicas e espirituais. 11 
 

 Para Lukács, é nesse momento em que Marx indica o trabalho como categoria ontológica 

central, como modelo de toda práxis social. Essa peculiaridade observada por Marx, entre os 

processos de trabalho da abelha e do arquiteto, ressalta pontos essenciais para a apreensão de que 

todo o trabalho é uma atividade que se destina a um fim previamente idealizado. E nesse 

momento específico, somente o homem é capaz de conscientemente determinar os meios e os 

objetos necessários para que seu trabalho se realize. Além disso, Marx ainda assevera que, 

no processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o meio de 
trabalho, uma transformação do objeto de trabalho, pretendida desde o princípio. O 
processo extingue-se no produto. Seu produto é um valor de uso; uma matéria natural 
adaptada às necessidades humanas mediante transformação da forma. O trabalho se uniu 
com seu objetivo. O trabalho está objetivado e o objeto trabalhado. 12 
 

                                                 
9 Idem, ibidem p.135. 
10 Idem, ibidem p.135. 
11 MARX, Karl. O capital: crise da economia política. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3. ed. São Paulo: 
Nova Cultural, 1988, p.142-3. V. 1. 
12 Idem, ibidem, p.144. 



  
 

Frente a tudo isso, podemos reafirmar que na gênese de toda ação humana existe sempre a 

orientação para um fim específico, e a partir dessa determinação primeira são definidos ou 

selecionados os meios para efetivar a ação pretendida. Na visão de Lukács, tanto a “posição do 

fim teleológico” como a “dos meios para executá-lo”, funcionam de modo causal. Desse modo, 

elas “jamais se dão, enquanto atos de consciência, independentes uma das outras”. 13 O próprio 

processo de trabalho requer a separação destes atos a fim de que se possa compreender o seu 

significado na ontologia do ser social.  

Lukács, ao afirmar que, em Marx, “o trabalho não é uma das muitas formas fenomênicas 

da teologia em geral, mas o único lugar onde se pode demonstrar ontologicamente a presença de 

um verdadeiro pôr teleológico como momento efetivo da realidade material”, 14 define que a 

teleologia é uma categoria do trabalho, portanto, que não se encontra presente em todas as esferas 

do ser. Assim, a teleologia não é uma categoria universal do ser, é uma categoria particular do ser 

social e não há qualquer teleologia anterior ao trabalho que dirija a história humana. Como 

categoria presente no trabalho, a teleologia é responsável pela determinação de todas as fases do 

processo de trabalho. 

Lukács, referindo-se ao fato de Marx entender a teleologia como categoria do trabalho, ou 

ainda da práxis humana mais geral, lembra-nos que ao suprimir a teleologia de 

todos os outros modos do ser, de modo nenhum restringe seu significado; pelo contrário, 
a sua importância se torna tanto maior quanto mais se toma consciência de que o mais 
alto grau do ser que conhecemos, o social, se constitui como grau específico, se eleva a 
partir do grau em que está baseada a sua existência, o da vida orgânica, e se torna uma 
nova espécie autônoma de ser, somente porque há nele este operar real do ato 
teleológico. 15 
 

                                                 
13 LUKÁCS, G. O trabalho. Per l’ontologia dell’essere sociale, II*,I, op. cit., p.49. Para citações deste capítulo 
apoiamo-nos na tradução de Ivo Tonet.  
14 Idem, ibidem, p.23. 
15 Idem, ibidem, p.24. 



  
 

Essa concepção da teleologia como uma categoria típica da práxis humana, significa que 

no trabalho há “uma existência concreta, real, necessária, entre causalidade e teleologia”. 16 

Diante disso, consideramos relevante ressaltar que essa essência, segundo Lukács, consiste num 

“projeto ideal que se realiza materialmente”, significando que “uma finalidade pensada 

transforma a realidade material, insere na realidade algo de material que, no confronto com a 

natureza, apresenta algo de qualitativamente e radicalmente novo”. 17 Neste ponto cumpre 

registrar que, para que haja um processo de trabalho, faz-se necessário essa articulação entre a 

objetividade da natureza e a subjetividade humana. Por sua vez, estas categorias distintas ao 

serem articuladas para a realização de um trabalho, evidenciam a relação da teleologia com a 

causalidade convertendo-a em uma causalidade posta, processo que Lukács denomina de 

objetivação.  

Todavia, é preciso perceber, neste contexto, que algo de novo somente será produzido se 

houver uma real apreensão das leis que regem a objetividade e uma reorganização em novas 

formas de relações do “ser-em-si” destes elementos originários. Caso contrário, eles permanecem 

“um sistema de complexos cuja legalidade continua a operar com total indiferença com respeito a 

todas as aspirações e idéias do homem”. 18 Por intermédio desta via, Lukács reflete sobre a dupla 

função que a busca dos meios representa durante o processo de trabalho, por um lado 

evidenciando “aquilo que governa os objetos em questão independentemente de toda 

consciência”; e do outro lado, descobrindo “neles aquelas novas conexões, aquelas novas 

possíveis funções que, quando postas em movimento, tornam efetivável o fim teologicamente 

posto”. 19  

                                                 
16 Idem, ibidem, p.24. 
17 Idem, ibidem, p.25. 
18 Idem, ibidem, p.26. 
19 Idem, ibidem, p.26. 



  
 

Nesta direção, o papel da causalidade no processo de trabalho, acontece sem que se 

efetuem mudanças internas quanto ao caráter objetivo dos objetos, a objetividade material não se 

transforma em subjetividade, pois permanece sempre um ser objetivo. No processo de trabalho a 

objetividade é reorganizada sob novas formas e relações, transformando-se em objetivações. 

Neste sentido, através do trabalho o homem tem a possibilidade de agregar novas propriedades a 

estes objetos e, dessa forma, conferir a eles novas funções, novos modos de atuar. No entanto, 

Lukács nos diz que, 

isto só pode acontecer no interior do caráter ontológico insuprimível das leis da natureza, 
a única mudança das categorias naturais só pode consistir no fato de que estas – em 
sentido ontológico – tornam-se postas; o seu caráter de ser-postas é a mediação da sua 
subordinação à determinante posição teleológica, mediante a qual, ao mesmo tempo em 
que se realiza um entrelaçamento, posto, de causalidade e teleologia, se tem um objeto, 
um processo, etc., unitariamente homogêneo. Natureza e trabalho, meio e fim, chegam 
desse modo, a algo que é em si homogêneo: o processo de trabalho e, por fim, o produto 
do trabalho. 20 
 

Por intermédio dessa reflexão, Lukács suscita alguns pontos interessantes a respeito do 

duplo caráter da posição do fim no processo de trabalho. Insiste nosso autor que, esta posição 

mesmo tendo sua origem a partir de uma necessidade social, ela também requer a satisfação dessa 

necessidade, mesmo reconhecendo que, “a simples subordinação dos meios ao fim” não seja “tão 

simples como parece à primeira vista”. 21  E por esse motivo, ele nos alerta para o fato de que a 

“finalidade torna-se realidade ou não dependendo de que, na busca dos meios, se tenha 

conseguido transformar a causalidade natural em uma causalidade (ontologicamente) posta”. 22 

Portanto, ao nascer de uma necessidade humano-social, a finalidade, na perspectiva 

lukacsiana, necessita para que seja uma “verdadeira posição de fim” que, 

a busca dos meios, isto é, o conhecimento da natureza, tenha chegado a um certo nível 
adequado; quando tal nível ainda não foi alcançado, a finalidade permanece um mero 
projeto utópico, uma espécie de sonho, como, por exemplo, o sonho de Icaro até 
Leonardo, e até um bom tempo depois. Em suma, o ponto no qual o trabalho se liga ao 

                                                 
20 Idem, ibidem, p.27. 
21 Idem, ibidem, p.28. 
22 Idem, ibidem, p.28. 



  
 

pensamento científico e ao seu desenvolvimento é do ponto de vista da ontologia do ser 
social, exatamente aquele campo designado por nós como busca dos meios. 23 
 

Conforme exposto, percebemos que, os meios utilizados no mais simples processo de 

trabalho serão sempre determinados e regulados pela posição do fim. Em função disso, o homem 

determinará os meios para atingir um determinado fim sempre em consonância com o 

conhecimento que possui sobre eles. E nesse intercâmbio orgânico, nesse processo entre o 

homem e a natureza já apontado por Marx em O capital, o momento social é o momento 

predominante. E Lukács, reconhecendo a relevância da teoria marxiana, enfatiza o trabalho como 

sendo “a única forma existente de um ser finalisticamente produzido que funda, pela primeira 

vez, a especificidade do ser social”. 24   

Um outro aspecto levantado por Lukács é que, a realização do fim além de ser uma 

categoria nova do ser - o ser social - ela resulta na constatação de que a “consciência humana, 

com o trabalho, deixa de ser, em sentido ontológico, um epifenômeno”. 25 Isso acontece porque 

no trabalho a consciência ultrapassa uma simples adaptação ao ambiente, ela interfere na natureza 

provocando alterações que os animais jamais poderiam conceber.  Esta análise empreendida por 

Lukács, consiste tanto na “superação da animalidade através do salto da humanização no 

trabalho” quanto na superação da “consciência fenomênica, determinada apenas biologicamente”, 

26 uma vez que com o desenvolvimento do trabalho elas tendem a tornarem-se universais. Mas 

em que consiste esse salto? Para Lukács, ele representa uma mudança do ser nos sentidos 

qualitativo e estrutural, cuja fase inicial possui “determinadas premissas e possibilidades das 

fases sucessivas e superiores, mas estas não podem desenvolver-se a partir daquela numa simples 

e retilínea continuidade”, isto acontece porque “a essência do salto é constituída por esta ruptura 

                                                 
23 Idem, ibidem, p.28-9. 
24 Idem, ibidem, p.33. 
25 Idem, ibidem, p.34. 
26 Idem, ibidem, p.45. 



  
 

com a continuidade normal do desenvolvimento e não pelo nascimento, de forma imediata e 

gradual, no tempo, na nova forma de ser”. 27 

Como se pode perceber, Lukács atribui ao trabalho um lugar privilegiado e essencial no 

processo e para o salto da gênese desse ser social. E a justificativa, conforme coloca o próprio 

filósofo húngaro, é simples. Começa ele dizendo que, todas as categorias do ser social possuem 

um caráter social, ou seja, “suas propriedades e modo de operar somente se desdobram no ser 

social já constituído; quaisquer manifestações dele, ainda que sejam muito primitivas, 

pressupõem o salto como já acontecido”, e nessa direção, somente o trabalho, mediado pelo 

intercâmbio do homem com a natureza, “assinala a passagem do homem que trabalha, do ser 

meramente biológico ao ser social”. 28 Este modo de Lukács conceber o trabalho não significa 

que as determinações do ser social estejam limitadas a ele, isto não acontece porque existem 

outras categorias que também atuam de modo decisivo na reprodução do ser social: a linguagem, 

a cooperação e a divisão do trabalho. Sendo assim, nenhuma delas pode ser concebida e 

autonomizada isoladamente, pois elas fazem parte da totalidade social.  

 Como vimos anteriormente, no trabalho toda atividade tem como pressuposto uma 

necessidade do ser social.  E nessa relação, uma nova objetividade surge, tornando o trabalho o 

modelo de toda práxis social. Ainda argumenta Lukács que, 

o trabalho pode servir de modelo para compreender as outras posições sócio-teológicas 
exatamente porque, quanto ao ser, ele é a forma originária. O fato simples de que no 
trabalho se realiza uma posição teleológica é uma experiência elementar da vida 
cotidiana de todos os homens, tornando-se isto um componente ineliminável de qualquer 
pensamento; desde os discursos cotidianos até a economia e a filosofia. 29 
 

                                                 
27 Idem, ibidem, p.18. 
28 Idem, ibidem, p.14. 
29 Idem, ibidem, p.19. 



  
 

 Nesse sentido, Lukács refere-se à teleologia como uma “categoria posta: todo o processo 

teleológico implica numa finalidade e, portanto, numa consciência que estabelece um fim” 30, 

significando que, por ser uma atividade fundante, o trabalho funda todas as outras posições, ou 

seja, ele é uma posição teleológica primária. Ainda segundo o filósofo húngaro, a gênese do ser 

social, “o seu distinguir-se da sua própria base, o processo de tornar-se algo autônomo, se 

baseiam no trabalho, isto é, na contínua realização de posições teleológicas”. 31 Portanto, para 

Lukács, o ponto de partida para analisar ontologicamente as categorias do ser social é sem dúvida 

o trabalho, uma vez que nele encontram-se “gravadas in nuce todas as determinações que, [...], 

constituem a essência de tudo que é novo no ser social”. 32 

Teoricamente, ao analisar o trabalho de forma isolada, o autor define a sua opção como um 

“trabalho de abstração” e nos esclarece ao dizer que “a sociabilidade, a primeira divisão do 

trabalho, a linguagem, etc., surgem do trabalho, mas não numa sucessão temporal claramente 

identificável, e sim, quanto a sua essência, simultaneamente. O que fazemos, é, pois, uma 

abstração sui generis”. 33 Com base nessas afirmações, Lukács nos remete ao trabalho como uma 

posição teleológica que faz a mediação entre a necessidade e a satisfação. Porém, nesse processo, 

a mediação acontece por intermédio de “uma cadeia de alternativas”, isto é, 

quem trabalha deseja necessariamente o sucesso da sua atividade. No entanto, ele só 
pode obtê-lo quando, tanto na posição do fim quanto na escolha dos meios, está 
permanentemente voltado para capturar o objetivo ser-em-si de tudo aquilo que se 
relaciona com o trabalho e para comportar-se em relação aos fins e aos meios de maneira 
adequada ao seu ser-em-si. 34 
 

 Não é difícil perceber nessa situação que, 

uma das premissas objetivas, ontológicas, do trabalho é que, só um reflexo correto da 
realidade, como ela é em si mesma, independentemente da consciência, pode levar a 
efetivação das causalidades naturais, cujo caráter heterogêneo e indiferente com respeito 

                                                 
30 Idem, ibidem, p.20. 
31 Idem, ibidem, p.24. 
32 Idem, ibidem, p.14. 
33 Idem, ibidem, p.14. 
34 Idem, ibidem, p.51. 



  
 

a finalidade é convertido em causalidade posta a serviço da posição teleológica. Deste 
modo, as alternativas concretas do trabalho implicam, em última instância, tanto na 
determinação do fim como na execução, uma escolha entre certo e errado. 35 
 

Não menos evidente, no trabalho, a alternativa representa para Lukács uma categoria que 

concretiza no real o que antes era apenas uma possibilidade. Portanto, essa transformação antes 

concebida como um ato meramente instintivo passa a ser regida por atos de consciência que 

sugerem, do ponto de vista do sujeito, uma “continuidade que se apresenta em cada movimento 

do trabalho como um novo problema, uma nova alternativa, e que a cada vez, para que o trabalho 

tenha êxito, deve terminar com uma vitória da visão correta sobre o elemento meramente 

instintivo”. 36 Trata-se, então, da luta do homem contra si mesmo, sem esquecer que, 

a acumulação das experiências do trabalho segue, portanto, um duplo caminho, 
eliminando e conservando os movimentos usuais, os quais, porém, mesmo depois de 
fixados como reflexos condicionados, sempre guardam em si a origem de um pôr que 
cria uma distância, determina os fins e os meios, controla e corrige a execução. Esse 
distanciamento tem como uma outra importante conseqüência o fato de que o 
trabalhador é obrigado a dominar conscientemente os seus afetos. 37    
 

Na visão de Lukács, o sucesso do trabalho dependerá também desse domínio que o homem 

deve ter sobre si mesmo. Não obstante, no trabalho este controle se caracteriza como uma 

ferramenta, que permite ao homem sua autocriação sem que o afastamento das barreiras naturais 

aconteça completamente, ou seja, ele transforma-se em um novo ser – o ser social. Isto nos 

remete ao fato de que o ser possui graus e somente no grau social existirá posição teleológica. 

Logo, “os aspectos e critérios de tais graduações devem ser tratados, exclusivamente, pela 

caracterização do ser enquanto ser”. 38 Lukács ainda nos trás uma importante consideração a esse 

respeito. Diz ele, 

a natureza inorgânica não pressupõe, em nenhuma forma, nem o ser biológico nem 
aquele social. Pode existir em termos completamente autônomos, enquanto o ser 
biológico pressupõe uma particular constituição do inorgânico e, sem uma perene 
integração com ele, não é capaz de reproduzir seu próprio ser nem mesmo por um átimo. 

                                                 
35 Idem, ibidem, p.51. 
36 Idem, ibidem, p.52. 
37 Idem, ibidem, p.53-4. 
38 LUKÁCS, G. A reprodução. Para a Ontologia do Ser Social, II*, II, op.cit., p.166. 



  
 

Do mesmo modo o ser social pressupõe a natureza orgânica e inorgânica e, sem estas 
como base, não pode desenvolver as suas categorias que, não obstante, diferem tudo 
daqueles dois graus do ser. 39 
 

Em termos ontológicos, Lukács nos esclarece com esta citação a relevância que tem a 

reprodução biológica dos homens, já que sem ela não existiria ser social. Esta premissa, por sua 

vez, serve para que o autor identifique a relação de dependência que uma determinada esfera do 

ser possui em detrimento da outra, pois as novas categorias surgidas a partir dela não eliminam a 

sua base de ser. Seguindo esse raciocínio, o “ponto de nexo entre natureza orgânica e ser social é, 

ao mesmo tempo, a base ontológica de todas as categorias mais complexas e mediadas deste grau 

de ser”. Estabelecer, nesse contexto, uma prioridade ontológica, significa reconhecer no trabalho 

a especificidade deste ser social, a sua gênese. Isto posto, nosso autor expõe que o trabalho em 

seu sentido originário e estrito 

é um processo entre atividade humana e natureza: seus atos tendem a transformar alguns 
objetos naturais em valores de uso. Junto a isto, nas formas ulteriores e mais evoluídas 
da práxis social, destaca-se mais acentuadamente a ação sobre outros homens, cujo 
objetivo é em última instância – mas somente em última instância – mediar à produção 
de valores de uso. Também neste caso, o fundamento ontológico-estrutural é constituído 
pelas posições teleológicas e pelas séries causais que elas põem em movimento. No 
entanto, o conteúdo essencial da posição teleológica neste ponto – falando em termos 
inteiramente gerais e abstratos – é a tentativa de induzir uma outra pessoa (ou grupo de 
pessoas) a realizar algumas posições teleológicas concretas. 40 
 

Mediante esta colocação, reafirmamos a abordagem lukacsiana de que no ato do trabalho 

surgem os elementos que tornam o homem um ser social. Este ato teleológico primário, portanto, 

constitui-se na gênese ontológica deste ser, fundando a partir dele uma cadeia de complexos 

denominados de posições teleológicas secundárias. Tais posições, segundo Lukács, “estão muito 

mais próximas da práxis social dos estágios mais evoluídos do que o próprio trabalho” 41. Diante 

dessa constatação, o filósofo nos leva a refletir sobre as teleologias secundárias como posições 

                                                 
39 Idem, ibidem, p.166. 
40 Idem, ibidem, p.55-6. 
41 Idem, ibidem, p.56. 



  
 

que têm sua origem nas necessidades apresentadas no plano da vida real, conforme veremos a 

seguir. 

 

 

2.2 Posições Teleológicas Secundárias e Educação 
 
 

 

Mencionamos anteriormente que na concepção lukacsiana do ser social existem 

determinadas categorias específicas que atuam de modo decisivo na reprodução. Em virtude 

disso, realizamos primeiramente a análise da categoria que constitui o momento central da gênese 

ontológica do ser social: o trabalho, atividade que funda todas as outras posições – portanto – 

uma posição teleológica primária. Esse caráter primário da posição do trabalho não significa um 

juízo de valor em relação a uma importância maior ou menor de qualquer das categorias sociais, 

mas sim que as posições secundárias são derivadas do trabalho, supõem a sua existência. Mais 

precisamente Lessa nos esclarece que “categoria fundante não significa categoria anterior ou 

primeira, mas sim a categoria na qual encontramos, na forma mais pura, a essência do novo ser, a 

síntese entre teleologia e causalidade [dada] que funda a causalidade posta”. 42 

 Seguindo esta percepção, e sem esquecer que somente existe posição teleológica quando se 

realiza na prática, partiremos agora para a reflexão sobre posições teleológicas secundárias, 

realçando que o surgimento de posições como a linguagem, a cooperação, a divisão do trabalho 

se dá simultaneamente com o próprio trabalho e não tem o sentido de anterioridade ou 

posterioridade. É novamente Lessa que esclarece questões dessa natureza referentes às posições 

secundárias ao afirmar que: “pelo fato de ser [o trabalho] fundante [do ser social] no contexto da 
                                                 
42 LESSA, Sérgio. Trabalho e Ser Social. Maceió: Edufal, 1997, p.190. 



  
 

ontologia lukacsiana, não significa que o trabalho seja anterior à fala e à sociabilidade, nem que a 

fala e a sociabilidade possam ser derivadas diretamente do trabalho”. 43  

O processo de produzir coisas novas para atender necessidades do homem demanda 

simultaneamente que estes tenham de se comunicar, de se relacionar com outros, de cooperar e de 

controlar os seus afetos como o medo, a raiva, a competição, a destreza, a habilidade, a coragem, 

para não pôr em risco a própria existência e a do seu grupo. Assim, já nas formas mais simples do 

trabalho o grupo social cria normas de comportamento especificamente humanos, valores, 

comportamentos que, como ressaltaremos mais adiante, estão na base do ato educativo, como um 

momento das relações que o homem estabelece com outros homens para assegurar a reprodução 

social.  

Avançando nas reflexões, retomemos a constatação de que uma posição teleológica sempre 

provoca o surgimento de outras posições teleológicas. Conseqüentemente, totalidades complexas 

emergem desse processo tendo como base a mediação entre homem e natureza através do 

trabalho mediante o qual se dá o desenvolvimento das forças produtivas. Na medida em que 

posições teleológicas secundárias acompanham o desenvolvimento das forças produtivas, novos 

comportamentos sociais são estabelecidos, incidindo sobre a totalidade social. Com isso, o 

homem se vê diante de situações nas quais necessita propor alternativas que servirão como 

elementos de continuidade da sua reprodução e da sociedade. Neste particular se encontram 

posições que correspondem àquelas referentes ao complexo da educação que nos propomos a 

refletir seguindo o pensamento lukacsiano.   

Dentre as considerações feitas pelo autor acerca da peculiaridade do ser social, tomaremos 

inicialmente a distinção entre a educação dos animais como processo espontâneo para assegurar 
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sua reprodução natural e a educação dos homens como parte do processo de reprodução social.  

Em relação aos primeiros, Lukács nos leva a refletir que, 

a ajuda prestada pelos animais adultos aos seus filhotes se reduz a fazê-los aprender de 
uma vez para sempre, ao nível da habilidade requerida pela espécie, determinados 
comportamentos que, pelas suas vidas, permanecerão constantemente indispensáveis. 44  
 

 No que diz respeito à educação dos homens, o processo é diverso, uma vez que 

o essencial consiste em torná-los aptos a reagir adequadamente a eventos e situações 
imprevisíveis, novas, que se apresentarão mais tarde nas suas vidas. Isto significa duas 
coisas: em primeiro lugar, que a educação do homem – no sentido mais lato – em 
verdade não é jamais totalmente concluída. A sua vida, se se dá o caso, pode terminar 
numa sociedade de caráter totalmente distinto, com exigências que são completamente 
diversas daquelas para as quais a educação – em sentido estrito – o havia preparado. 45   
 

Diante do exposto não podemos desconsiderar que, o que marca a distinção entre o 

comportamento das espécies animais e o do homem é o trabalho, e com ele uma consciência que 

já não é mais um epifenômeno como nos animais. Com o trabalho se dá o “salto ontológico” para 

uma nova esfera do ser – o ser social. 

Buscando ampliar estas reflexões com apoio em Lukács e em Marx, Tonet nos diz que em 

relação aos animais o processo histórico-social é conduzido pelo código genético, enquanto que 

para os homens este mesmo processo é dirigido pela consciência. O que significa dizer que “o 

homem, ao contrário dos animais, não nasce ‘sabendo’ o que deve fazer para dar continuidade à 

sua existência, e a da sua espécie”. 46 

Outra consideração importante é a de que o processo de educação do ser social, no sentido 

mais lato possível, é infinito, ou seja, ele é contínuo e somente é interrompido quando morremos. 

Portanto, o convívio em sociedade nos impulsiona a aprendermos sempre algo novo e assim a 

educação assume seu sentido lato, mais amplo. No que se segue, Lukács ainda menciona o 

sentido estrito da educação, representado pelas escolas, pela educação formal com determinações 
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45 Idem, ibidem, p.152. 
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que abrangem seus conteúdos, métodos, etc., ao mesmo tempo em que corresponde às 

necessidades sociais dos próprios membros da sociedade. Sendo assim, 

a problemática da educação reenvia à questão sobre a qual ela se funda: a sua essência 
consiste em influenciar os homens a fim de que, frente às novas alternativas da vida, 
reajam de modo socialmente desejado. Ora, este propósito se realiza sempre – em parte – 
e isto contribui para manter a continuidade na transformação da reprodução do ser 
social; mas ele a longo prazo  fracassa – ainda uma vez, como sempre, parcialmente - , e 
isto é o reflexo psíquico não só do fato de que tal reprodução se realiza de modo 
desigual, que ela reproduz continuamente movimentos novos e contraditórios, aos quais 
nenhuma educação, por mais prudente, pode preparar suficientemente, mas também do 
fato que nestes momentos novos se exprime – de tal maneira desigual e contraditória – o 
progresso objetivo do ser social no curso de sua reprodução. 47  
 

Este progresso, por sua vez, corresponde à própria reprodução do ser social, fazendo com 

que ele se torne cada vez mais social, colaborando na construção de um ser com categorias 

próprias, isto é, sociais. Com efeito, Tonet nos esclarece que “a autoconstrução do indivíduo 

como membro do gênero humano é um processo subordinado à reprodução mais ampla da 

totalidade social”, e que o pólo norteador desse processo de autoconstrução não será “o próprio 

indivíduo nem aqueles que atuam diretamente na dimensão educativa, mas a concreta totalidade 

social, cuja matriz é a economia”. 48  

Tal interpretação nos permite identificar que a questão econômica mantém uma intrínseca 

relação com a formação dos indivíduos, pois por intermédio das suas determinações são traçadas 

as diretrizes educacionais que permitirão a continuidade do gênero humano. Nesse sentido, 

identificamos o caráter conservador da educação no momento em que ela incorpora ao seu 

processo educativo a transmissão do que já foi estabelecido por uma determinada sociedade não 

permitindo que a ordem social seja rompida.  

Ainda no tocante à educação, Tonet nos alerta que, 

a ação educativa se exerce sobre os indivíduos conscientes e livres (quer dizer, 
portadores de consciência e liberdade) e não sobre uma “matéria-prima” inerte e passiva, 
regida pela lei da causalidade. O ato educativo, ao contrário do trabalho, implica uma 
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relação não entre um sujeito e um objeto, mas entre um sujeito e um objeto que é ao 
mesmo tempo também sujeito. 49 
 

Neste sentido, há uma distinção essencial entre trabalho e educação. A educação é uma 

posição teleológica na qual um sujeito age sobre a consciência de outro sujeito. No trabalho o 

sujeito age sobre um objeto que é a materialidade causal e suas leis, enquanto na educação o 

objeto da ação é o próprio sujeito. Assim sendo, a dinâmica dos complexos educação e trabalho é 

movida por leis internas muito diferentes, o caráter da educação não se confunde com o caráter 

do trabalho, ao contrário, sua apreensão compreende momentos nos quais estes se articulam e se 

distinguem. Se no trabalho o ser social tem a sua base fundante, na educação ele encontra um 

complexo que, derivado do trabalho irá favorecer o processo de continuidade da reprodução. 

Portanto, a educação, em sentido ontológico é uma ação que medeia à relação entre os sujeitos no 

sentido de propiciar a constituição das individualidades permitindo a sua convivência em 

sociedade. 

Nesta forma de se conceber a educação, podemos destacar, segundo o mesmo autor, que a 

maneira como a consciência age sobre os indivíduos não é desprovida de propósitos, uma vez que 

se deseja obter uma determinada reação. Com isso ele quer dizer que a ação sobre os sujeitos tem 

uma finalidade justamente porque os indivíduos reagem e isto pode pôr em risco a vida em grupo 

ou o projeto a ser realizado. Assim, tanto o ato educativo quanto o trabalho requerem 

conhecimentos das habilidades e de determinadas ações para atingir um fim específico. No 

entanto, no trabalho o conhecimento das leis que regem os objetos permite mais precisamente 

atingir o fim posto de que na educação. O conhecimento do sujeito, de como ele age e pensa é 

mais difícil ainda do que o conhecimento da objetividade material e de suas leis internas. Por 

isso, no processo educativo não se pode obter nenhuma garantia de que o objetivo será alcançado 
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tal como foi definido, pois não sabemos precisamente de que forma o educando reagirá às ações 

educativas. Em suma, jamais poderemos ter certeza dos resultados do processo educacional, do 

mesmo modo que o educando pode ser receptivo ao processo educativo, ele pode reagir e o 

resultado pode ser inverso aos objetivos estabelecidos, conforme veremos logo mais. 

 

 

2.3 Desenvolvimento Social e Educação 

 

 

Ao retornar à definição de ser social como “um complexo de complexos”, Lukács estabelece 

o ponto de partida para analisar a reprodução do homem na sociedade. Nesse sentido, ele destaca 

a reprodução deste ser “nas variadas e múltiplas interações com o processo reprodutivo dos 

complexos parciais relativamente autônomos, porém onde a totalidade exerce, sempre, uma 

influência predominante no interior destas interações”. 50 Ou seja, na relação dos complexos 

parciais do ser social como a economia, o direito, política etc., com a totalidade social, a 

totalidade é o momento predominante no que diz respeito à reprodução social. Deste modo, no 

curso ontológico do desenvolvimento social, o filósofo húngaro acentua que, 

desde o primeiro trabalho, enquanto gênese da humanização do homem, até as mais sutis 
decisões psicológicas e espirituais, o homem constrói o seu mundo externo, contribui 
para edificá-lo e para aperfeiçoá-lo e, ao mesmo tempo, com estas mesmas ações 
constrói a si mesmo, passando da mera singularidade natural à individualidade no 
interior de uma sociedade. 51  
 

Em outras palavras, o homem resulta das ações que realiza na sociedade e a forma como 

ele reage ao ambiente social possuirá sempre um caráter alternativo, ele reage ao ambiente social 

fazendo escolhas entre as alternativas que efetivamente são criadas pela sociedade na qual vive e 
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age. A partir desta constatação, Lukács menciona a articulação presente na formação de um tipo 

de homem para uma determinada sociedade em consonância com as circunstâncias históricas e 

sociais que se apresentam. De fato a constituição do sujeito é um processo social cuja 

continuidade é composta por uma cadeia de decisões alternativas sob duplo aspecto: 

Por um lado a educação do homem é dirigida a formar nele uma disponibilidade para 
decisões alternativas de um determinado gênero, em que a educação não é entendida em 
sentido estrito, como atividade consciente, mas como totalidade das influências 
exercidas sobre o novo homem em formação. Por outra parte, a criança já na sua 
primeiríssima infância reage a sua educação, neste sentido muito amplo, também ela 
com decisões alternativas, pelo que a sua educação, a formação do seu caráter, é um 
processo de reações recíprocas que se desenvolve como continuidade entre estes dois 
complexos. 52 
 

Ou seja, Lukács especifica a existência da educação em sentido amplo, não aquele sentido 

estrito da educação como atividade consciente, mas o resultado de todas as influências sobre o 

homem em formação. Afirma ainda que mesmo a criança já reage a essa educação em sentido 

amplo com decisões alternativas de modo que a constituição da sua individualidade se forja nesse 

“processo de reações recíprocas que se desenvolve como continuidade entre estes dois 

complexos”. Desse modo, a formação do sujeito através da educação se dá mediante a interação 

entre o indivíduo e o gênero do qual ele faz parte. 

 Em função desta afirmação, nosso autor destaca o erro que cometemos ao considerar 

apenas como resultados da educação os efeitos positivos e esperados para aquele tipo de 

educação. Dadas estas condições, ele continua seu raciocínio exemplificando que,  

quando o descendente de um aristocrata se torna um revolucionário, o filho de oficial um 
antimilitarista, quando o ensinamento da virtude produz inclinações à prostituição etc., 
estes, em sentido ontológico, são resultados da educação, assim como o são aqueles nos 
quais a educação vê realizadas as suas finalidades. 53  
 

Deste modo, não há garantias quanto ao resultado de um processo educativo, pois este 

pode ser o oposto do esperado. As posições teleológicas secundárias, caracterizadas pela ação de 
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uma consciência sobre outras consciências põem em movimento outras posições a serem 

realizadas por outros indivíduos que fazem suas escolhas ante as condições socialmente 

existentes. Isso acontece porque, como vimos, as posições teleológicas secundárias, aquelas 

típicas da ação dos homens sobre a consciência de outros homens somente podem pôr em 

movimento outras posições teleológicas, os indivíduos e grupos respondem com atos que 

dependem das escolhas que fazem diante das situações conforme também sua própria 

consciência. Aí reside uma contradição inerente ao processo educativo, não há garantias de que 

os sujeitos irão se comportar ou agir exatamente como os grupos ou a sociedade espera deles. 

Se trouxermos o complexo da educação para o contexto da sociedade capitalista, 

constatamos que a sua relação com o trabalho é bastante estreita.  Ao mesmo tempo, trata-se de 

processos históricos vivenciados por distintas sociedades.  Desde sempre, as sociedades se 

preocuparam em estabelecer um processo preparatório que viabilizasse a inserção dos indivíduos 

nas relações sociais de produção. Sendo assim, para cada momento da história as necessidades 

tanto individuais quanto sociais determinaram as formas de ensinar e aprender. Não é nossa 

pretensão neste texto fazer um resgate destes processos de ensino e aprendizagem, uma vez que 

nosso foco encontra-se em demarcar a gênese da educação no capitalismo. No entanto, não se 

pode deixar de dar importância a uma série de fenômenos que desembocaram no tipo de 

educação que hoje vivenciamos. Nesta direção, recorreremos à análise de Enguita 54 para 

fundamentar as nossas reflexões. 

 Tomando a família como o primeiro lugar de toda e qualquer educação, Enguita nos 

apresenta desde as sociedades primitivas, passando pela Roma arcaica até a Idade Média e o 
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Norte da Europa, que o núcleo familiar teve um relevante papel nas relações sociais de produção, 

ao contrário da escola, que “desempenhava um papel marginal”. 55  

Todavia, com o desenvolvimento das manufaturas as crianças que viviam em orfanatos 

passaram a ser o alvo predileto dos industriais, pois correspondiam a uma mão-de-obra barata, 

embora as intenções iniciais tenham sido a de educá-las dentro dos padrões de disciplina para que 

pudessem desempenhar atividades laborativas mais tarde. É preciso ainda ressaltar que, dentro 

deste tipo de educação das crianças, bastante rudimentar, a base era centrada no estabelecimento 

da ordem social, mas de forma bastante limitada para não suscitar nelas questionamentos que 

fossem de encontro a essa ordem. 

 Com o aumento das indústrias, um novo tipo de trabalhador passou a ser exigido. 

Segundo Enguita, 

já não bastaria que fosse piedoso e resignado, embora isto continuasse sendo 
conveniente e necessário. A partir de agora, devia aceitar a trabalhar para outro e fazê-lo 
nas condições que este outro lhe impusesse. Se os meios para dobrar os adultos iam ser a 
fome, o internamento ou a força, a infância (os adultos das gerações seguintes) oferecia a 
vantagem de poder ser modelada desde o princípio de acordo com as necessidades da 
nova ordem capitalista e industrial, com as novas relações de produção e os novos 
processos de trabalho. 56 
 

 Nesse sentido, observamos na escola uma característica particular: seu cerne se desloca da 

“educação religiosa e, em geral, do doutrinamento ideológico, para a disciplina material, para a 

organização da experiência escolar de forma que gerasse nos jovens os hábitos, as formas de 

comportamento, as disposições e os traços de caráter mais adequados para a indústria”. 57 Essa 

forma de organização nos remete à rígida disciplina imposta pelas escolas, transformando-as em 

verdadeiros quartéis e relegando o papel do ensino a um segundo plano.  
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 Enguita ainda afirma que, as escolas surgiram antes do capitalismo e da indústria e 

continuaram a se desenvolver com eles, embora por motivos alheios a estes processos. Assim, 

“desde um certo momento de desenvolvimento do capitalismo, que seria tão difícil quanto ocioso 

datar, as necessidades deste em termos de mão-de-obra foram o fator mais poderoso a influir nas 

mudanças ocorridas no sistema escolar em seu conjunto e entre as quatro paredes da escola” 58 

 Nesse momento, o autor demarca a capacidade do capitalismo em “dar forma à 

escolarização”, justificando assim sua conclusão: 

Em primeiro lugar, as grandes empresas capitalistas sempre exerceram uma grande 
influência sobre o poder político, quando não foram capazes de instrumentalizá-lo 
abertamente. Em segundo lugar, além das autoridades públicas foram apenas os 
“filantropos” recrutados ou auto-recrutados entre as fileiras do capital os que puderam 
prover de fundos um grande número de iniciativas privadas e, de preferência, como é 
lógico, as que mais se ajustavam a seus desejos e necessidades. Em terceiro lugar, os 
supostos beneficiários das escolas ou os que atuavam em seu nome sempre viram estas, 
essencialmente ou em grande medida, como um caminho para o trabalho e, sobretudo, 
para o trabalho assalariado, aceitando, por conseguinte, de boa ou má vontade, sua 
subordinação às demandas das empresas. Em quarto lugar, as escolas, como 
organizações que são, têm elementos em comum com as empresas que facilitam o 
emprego das primeiras como campo de treinamento para as segundas. Em quinto lugar, 
as empresas sempre apareceram na sociedade capitalista como o paradigma da eficiência 
e gozaram sempre de uma grande legitimidade social, seja como instituições desejáveis 
ou como instituições inevitáveis – [...] Em último lugar, mas não por sua importância, 
convém recordar que as escolas de hoje são o resultado de uma evolução não conflitiva e 
baseada em consensos generalizados, mas o produto provisório de uma longa cadeia de 
conflitos ideológicos, organizativos e, em um sentido amplo, sociais. 59 
 

 É igualmente necessário assegurar que, durante o primeiro contato com o processo de 

escolarização, a criança é inserida em uma instituição “formal e/ou burocrática”. Uma 

organização que, segundo Enguita, “propõe-se a organizar seu cérebro, mas no mais amplo 

sentido: não apenas alimentar um recipiente, mas dar forma ao núcleo de sua pessoa”. 60 Diante 

disso, torna-se bastante pertinente a colocação do autor acerca do tempo dedicado nas escolas por 

professores e alunos enfatizando que, a maior parte deste tempo, é empregada “em forçar ou 
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evitar rotinas, em impor ou escapar ao controle, em manter ou romper a ordem”. 61 Não menos 

evidente, “as atitudes, disposições, etc., desenvolvidos no contexto escolar serão logo transferidas 

a outros contextos institucionais e sociais”. 62 

 Destacando em outro momento como as relações sociais preparam os indivíduos para 

aceitar as condições determinadas pelas relações sociais capitalistas, Enguita nos alerta para o 

fato de que, 

na escola, como na produção capitalista, minha liberdade não começa, como reza o 
ditado, onde termina a liberdade dos demais, mas onde termina seu poder, o que neste 
caso quer dizer fora da instituição. A eficácia na imposição desta relação social do aluno 
com o conteúdo de seu trabalho não precisa esperar a vida de trabalho para se fazer 
evidente. A maioria das crianças e jovens aprende logo a não perguntar por que tem que 
aprender isto ou aquilo. Logo aceitam que, a esse respeito como a outros, estão 
submetidos a uma vontade alheia. 63 
 

 Nas devidas circunstâncias, nosso autor faz algumas considerações sobre a alienação no 

processo de trabalho e de que maneira podemos identificar a sua correlação com o processo de 

aprendizagem. Inicialmente, ele nos diz que a alienação “representa a perda do controle sobre a 

própria atividade durante o tempo de trabalho”, para em seguida ressaltar que durante a 

escolarização somos preparados para aceitar a alienação, pois “além de não poder determinar o 

objeto de seu trabalho escolar – o conteúdo do ensino – o aluno carece também de capacidade de 

decisão sobre seu processo de trabalho – a aprendizagem, a pedagogia, os métodos”. 64 

 Além deste fato, uma outra situação colabora para que aceitemos as determinações 

impostas pelo processo de ensino e aprendizagem: a ilusão de que nossa submissão implicará no 

futuro uma melhor posição social. Com base nessa afirmação, Enguita comenta a idéia de 

progresso que a escola insere em seu discurso ao dizer que, 

o que incorpora à sua prática é a idéia de progresso pessoal como algo cumulativo e 
carente de limites, através da experiência da soma de anos de escolaridade, matérias 
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cursadas, créditos, títulos, etc., e de sua sempre eterna insuficiência. Por outro lado, não 
é difícil associar à escola a convicção de que qualquer tempo futuro será melhor: frente 
ao cinza do presente escolar, o futuro de trabalho pode parecer pintado com todas as 
cores do arco-íris; e, mesmo que se o anteveja cinza, pelo menos será remunerado. 65 
 

 Avançando nas reflexões do autor, chegamos à definição da escola hoje. Para ele, a escola 

se constitui no “principal mecanismo de legitimação meritocrática de nossa sociedade, pois se 

supõe que através dela tem lugar uma seleção objetiva dos mais capazes para o desempenho das 

funções mais relevantes, às quais se associam também recompensas mais elevadas”. 66 Junto a 

isso se confirma o fato de que “a escola contribui para que os indivíduos interiorizem seu destino, 

sua posição e suas oportunidades sociais como se fossem sua responsabilidade social”. 67 

Portanto, em uma sociedade marcada pelas relações de produção, regida pelo capital, a 

confirmação do autor nos faz refletir acerca das formas de controle e manipulação das 

consciências que a escola representa. 

 Quando deslocamos nosso olhar para a maneira como se estabelece a divisão do trabalho 

no capitalismo, percebemos mais uma vez na escola um veículo de reprodução das diferentes 

formas predominantes de divisão do trabalho encontradas na sociedade. Isto porque na sua 

própria organização interna a escola já se apresenta fragmentada, dividida. Neste ponto cumpre 

registrar o que Enguita destaca sobre o saber. Segundo o autor, a escola é a instituição que possui 

o aval da sociedade para escolher e selecionar o saber. No entanto, “a posição do aluno diante do 

saber e diante da relação em que se colocou com ele é tão contemplativa e passiva como a do 

trabalhador diante da produção social e do lugar que nela se lhe atribuiu”. 68 
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 Em torno dessa questão emerge o que o autor denomina de importante papel da escola na 

reprodução da divisão do trabalho: a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

Nesse sentido, ao alertar sobre a impossibilidade dessa separação ele afirma que, 

até o mais rotineiro trabalho manual requer o emprego de faculdades intelectuais, entre 
elas a atenção, a previsão, o processamento de informação, etc., e o mais espiritual dos 
trabalhos intelectuais não só tem seu substrato em processos bioenergéticos, mas, se se 
deve traduzir em algo, exige alguma forma de esforço manual ou físico, embora seja 
apenas o de articular um discurso falado, passar as páginas de um livro ou escrever sobre 
um papel. 69 
 

 Em outra passagem, ele acentua a degradação que a escola faz do trabalho manual e do 

intelectual: 

[...] degrada o manual porque, a partir de sua suposta dimensão intelectual e a partir da 
associação da promessa de mobilidade à fuga das tarefas físicas, apresenta-o como algo 
carente de inteligência e, portanto, de valor [...] degrada o intelectual porque apresenta 
como tal uma triste caricatura do mesmo, um conjunto de tarefas rotineiras, escassas de 
sentido e distanciadas da realidade extra-escolar e as quais o lápis, o giz, as exibições de 
memória e os conceitos superpostos não bastam para converter em intelectuais. 70   
 

Dando continuidade, Enguita demarca que na escola essa separação aparece na 

“organização curricular, mais concretamente na compartimentalização dos conhecimentos e 

habilidades em matéria”. 71  

 Frente a tudo isto, podemos perceber que o processo de industrialização fez com que a 

escola tomasse para si a preparação de uma mão-de-obra que deveria ser dócil e de fácil 

manipulação. Diante desse fato, também coube a ela “substituir as condutas, as atitudes e os 

valores adequados para a sociedade agrária por outros adequados para a sociedade industrial”. 72 

E, na forma como a escola se configura, Enguita consegue ver claramente que ela 

não propicia aos futuros trabalhadores as características não cognitivas que podem 
chegar a esperar-se deles – e duvidoso que se propicie as cognitivas. Mesmo que hoje se 
comece a ouvir falar no mundo de ensino de “educação para a iniciativa” – iniciativa 
que, curiosamente ou nem tanto, parece restringir-se ao trabalho por conta própria, sem 
incluir seu exercício na produção organizada, o que quer dizer a participação na empresa 
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–, já é um tanto tarde para os que deixaram a escola, os que constituem a população 
ocupada ou simplesmente ativa e serão durante muito tempo a maioria da mesma. 73 
 

 Isto posto, não é difícil percebermos que, na sociedade capitalista, a educação não tem 

sido dirigida à formação integral dos indivíduos. E mesmo que esta instituição preserve 

características para as quais se propunha originalmente a ser destinada não podemos 

desconsiderar as transformações que ocorreram. Importa aqui destacar que, 

a gestão dos centros escolares conheceu uma certa democratização que alcançou os 
alunos; os direitos destes em seu interior se multiplicaram e se tornaram mais efetivos; a 
pedagogia evoluiu no sentido de uma aproximação de conteúdos e métodos aos 
interesses e processos dos alunos; em, em último lugar, mas não por sua importância, o 
discurso escolar viu-se inundado por termos chave tais como “atividade”, “criatividade”, 
“centros de interesse”, “liberdade”, “desenvolvimento pessoal”, etc. 74  

 
 No entanto, esta “evolução” não atingiu na mesma proporção os processos de trabalho e o 

crescimento dos educandos. O que se evidencia nas escolas atualmente é um tipo de preparação 

que produz expectativas que o mercado de trabalho satisfaz apenas parcialmente. O que ocorre é 

que hoje o mercado de trabalho apresenta certa “versatilidade”, pois as constantes mudanças e 

substituições dos postos de trabalho enfatizam cada vez mais que não se pode ocupar um mesmo 

cargo por toda uma vida como acontecia antes. Enguita ao analisar este fenômeno diz: 

nem a organização do trabalho nem o acesso ao ensino têm se mantido invariantes no 
processo de desenvolvimento capitalista. A questão agora é saber se evoluíram em 
consonância ou, pelo contrário, tal evolução abriu um fosso entre a educação e o 
trabalho. Este parece ser o caso no que concerne às funções cognitivas da escola, à 
instrução propriamente dita: a brecha abriu-se ao evoluir em sentido diferente a 
qualificação dos postos de trabalho e a qualificação dos trabalhadores. 75 
 

Nesse contexto, a evolução tecnológica não pode ser desconsiderada. As novas 

tecnologias têm colaborado intensamente neste processo de mudança nas concepções de ensino e 

aprendizagem, uma vez que elas provocam transformações no cenário educacional determinando 

um novo tipo de formação. É claro que existem outros fatores que associados ao novo padrão 

tecnológico contribuem para que as mudanças se efetivem: a organização do trabalho na 
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sociedade capitalista, a crise do capital e as transformações que ela provoca no mundo do 

trabalho, objeto de reflexão na seqüência de nosso debate.  

Observa-se que neste tipo de sociabilidade, regida pelo capital e voltada para a sua 

reprodução, a exploração do homem pelo homem é subsidiada pela educação. Isto acontece 

porque é através do âmbito educativo que o capital encontra os elementos necessários para 

reproduzir as desigualdades sociais. Sendo assim, os possíveis resultados da educação passam a 

ser mediados pela sua capacidade, ou não, de preparar os indivíduos para os desafios 

contemporâneos frente ao desenvolvimento tecnológico e às novas exigências postas pelas 

transformações sociais em curso.  

Cabe aqui ainda ressaltar que a educação dentro do sistema capitalista apresenta práticas 

educativas distintas, mas consoantes com a classe social dos indivíduos. Esta característica realça 

a forma de controle que a classe dominante sempre exerceu dentro desse tipo de sociabilidade, ao 

determinar quem terá acesso aos conhecimentos, como ele será ministrado e em que condições. 

Esse controle possibilita aos capitalistas a manutenção de seu status quo e a exploração do 

homem pelo homem, já que nos subordina ao capital obrigando-nos a uma adaptação ao seu 

metabolismo. Ainda sobre esse tipo de sociedade, Tonet afirma que na sua forma atual, 

sem dúvida interessa à perspectiva do trabalho a apropriação, o mais ampla, sólida e 
profunda possível deste patrimônio humano e do que há de mais rico e sólido nele, por 
parte de todos os indivíduos [...] Além do mais, esta apropriação é muito importante 
como arma de luta ideológica. O mesmo não se pode dizer da perspectiva do capital. É 
de sua natureza não apenas limitar o acesso quanto ao número de pessoas, mas também 
quanto à qualidade do conteúdo, tendo sempre em vista que o objetivo último – imposto 
pela sua própria lógica interna – não é a realização plena de todos os indivíduos e, pois, 
do gênero humano, mas a sua própria reprodução. 76 
 

Com base nessas afirmações, podemos verificar que o capital regula as ações do campo 

educativo em conformidade com o campo produtivo direcionando-as para o seu próprio 

desenvolvimento. Dessa maneira, a educação dos indivíduos encontra-se pautada nos ditames do 

                                                 
76 TONET, Ivo. Educação, Cidadania e Emancipação Humana, op. Cit, p.146. 



  
 

capital que, a restringe a uma formação tecnológica voltada para atender às necessidades do 

mercado de trabalho.  

Nas palavras de Marx, “o capital tem um único impulso vital, o impulso de valorizar-se, 

de criar mais-valia, de absorver com sua parte constante, os meios de produção, a maior massa 

possível de mais-trabalho”. 77 E para atingir estes objetivos ele vai se apropriar dos 

conhecimentos do trabalhador intensificando sua jornada de trabalho, além de impor à educação a 

responsabilidade de preparar os indivíduos para colaborar com sua lógica destrutiva. Marx ainda 

assevera que a produção capitalista, 

que é essencialmente produção de mais-valia, absorção de mais-trabalho, produz, 
portanto, com o prolongamento da jornada de trabalho não apenas a atrofia da força de 
trabalho, a qual é roubada de sua condições normais, morais e físicas, de 
desenvolvimento e atividade. Ela produz a exaustão prematura e o aniquilamento da 
própria força de trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do trabalhador num prazo 
determinado mediante o encurtamento de seu tempo de vida. 78 
 

Quando trazemos esta análise de Marx para os dias atuais verificamos que dentro dos 

preceitos do capital isto ainda é uma realidade, obedecendo é claro a diferença histórica de tempo 

e espaço. No contexto atual, a autovalorização do capital está fortemente presente nas exigências 

quanto à qualificação dos trabalhadores face ao novo patamar tecnológico e na exploração do 

trabalho intelectual. Nesses dois fatores podemos presenciar uma reestruturação do trabalho, uma 

vez que a classe trabalhadora fragmenta-se e recompõe-se sob novas bases.  

No âmbito dessa reestruturação, Bruno destaca “a proletarização crescente de inúmeras 

categorias profissionais que até recentemente tinham seu trabalho organizado à margem da lei do 

valor”. 79 É o exemplo dos muitos profissionais liberais que hoje incorporam o chamado setor de 

serviços e que não possuem mais controle sobre o seu tempo de trabalho. A autora ainda ressalta 

                                                 
77 MARX, Karl. O Capital, op. cit., p.179-180. 
78 Idem, ibidem, p.203. 
79 BRUNO, Lúcia. Educação, qualificação e desenvolvimento econômico. In: BRUNO, Lúcia (org.). Educação e 
trabalho no capitalismo contemporâneo – leituras selecionadas. São Paulo: Editora Atlas, 1996, p.94. 



  
 

a influência das mudanças organizacionais no trabalho e nas instituições responsáveis pela 

formação das novas gerações de trabalhadores, que atualmente vêm estruturando seu 

funcionamento: 

pelas normas de produtividade e eficiência vigentes em qualquer outro tipo de empresa. 
Este é, aliás, um dos aspectos mais evidentes do totalitarismo do sistema capitalista. Ele 
não controla o trabalhador apenas durante a jornada de trabalho, controla-o durante a 
totalidade de seu tempo, incluindo o chamado tempo livre (lazer) [...] O capitalismo 
controla o processo de produção das novas gerações e controla o processo de reprodução 
das gerações já inseridas no mercado de trabalho. 80  
 

A incorporação do tempo livre do trabalhador pelo capital, pode ser facilmente observada 

pela necessidade de se estar em constante processo de qualificação. Nesse momento, nota-se o 

caráter exploratório do capital, pois ao mesmo tempo em que exige do trabalhador um alto nível 

de conhecimento, habilidades e competências, não possibilita, em muitos casos, que esses 

elementos sejam desenvolvidos pelo trabalhador durante o período de trabalho, mas sim, que ele 

busque a sua própria qualificação profissional durante o período em que ele não esteja 

produzindo, ou seja, servindo para a autovalorização do capital. Com isso, manter-se em 

constante processo de aprendizagem passou a ser condição obrigatória para aqueles que 

pretendem ingressar no mercado de trabalho, ou permanecer nele.  

No entanto, apesar dos investimentos em escolarização e aperfeiçoamento, o trabalhador 

não possui qualquer garantia de que vai ingressar ou continuar no competitivo mercado de 

trabalho. As novas exigências que hoje são impostas à educação direcionam as suas atividades 

para o atendimento das demandas mais complexas do setor produtivo.  

Essa adequação da educação ao novo padrão neoliberal de desenvolvimento mundial e 

nacional é facilmente perceptível na maneira como o Estado reorganiza as leis que regem o 

sistema educacional brasileiro em todos os níveis de ensino, sobretudo no que se refere à 

formação profissional, no sentido de que hoje ela encontra-se voltada, exclusivamente, para a 
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preparação mecânica dos indivíduos para o trabalho. Diante dessa reformulação, a educação 

começou a ser a responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos em face da incorporação e 

uso eficiente das inovações tecnológicas de base microeletrônica e de informática.  

Outra consideração importante que ganhou espaço a partir dos anos de 1990 foi a 

empregabilidade. Conforme Gentili, o conceito de empregabilidade foi definido “como o eixo 

central de um conjunto de políticas supostamente destinadas a diminuir os riscos sociais do 

grande tormento deste final de século: o desemprego”. 81 Nesse ponto cumpre registrar que, este 

conceito representa para os indivíduos melhores condições de competição para se obter os poucos 

empregos disponíveis no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que reconhece em seu 

discurso a possibilidade do fracasso, pois boa parte das “pessoas que, apesar de ter investido no 

desenvolvimento de suas capacidades ‘empregatícias’, não terão sucesso na disputa pelo emprego 

e, conseqüentemente, acabarão sendo desempregados, empregados em condições precárias”, 82 ou 

jamais obterão o tão almejado emprego. Logo, evidencia-se que, 

o indivíduo é um consumidor de conhecimentos que o habilitam a uma competição 
produtiva e eficiente no mercado de trabalho. A possibilidade de obter uma inserção 
efetiva no mercado depende da capacidade do indivíduo em “consumir” aqueles 
conhecimentos que lhe garantam essa inserção. Assim, o conceito de empregabilidade se 
afasta do direito à educação: na sua condição de consumidor o indivíduo deve ter a 
liberdade de escolher as opções que melhor o capacitem a competir. 83 
 

Portanto, a educação quando colocada dentro da lógica competitiva serve como instância 

de integração econômica dos indivíduos, mas quando esse papel não é realizado as outras formas 

de integração (cultural, política e social) se vêem comprometidas, obstruindo o “desenvolvimento 

efetivo dos indivíduos e as nações”. 84 No contexto atual, as transformações provenientes do 

mundo do trabalho direcionam as ações educativas e, de maneira acentuada, a educação colabora 
                                                 
81 GENTILI, Pablo. Três teses sobre a relação trabalho e educação. In: José Claudinei Lomberdi, Demerval Saviani, 
José Luís Sanfelice (orgs.). Capitalismo, trabalho e educação. Campinas, SP: Autores Associados, HISTEDBR, 
2002. Coleção educação contemporânea, p.52. 
82 Idem, ibidem, p.55. 
83 Idem, ibidem, p.55. 
84 Idem, ibidem, p.53. 



  
 

na intensificação da exploração do componente intelectual da classe trabalhadora, servindo como 

um elemento norteador do capital na produção e na reprodução das novas gerações.  

Todavia, podemos observar que a formação educacional encontra-se bastante direcionada 

para o hoje, o agora, o que nos leva a refletir que dentro da constante reestruturação do trabalho, a 

maior parte da atividade educativa está condicionada as mutações no interior do mundo do 

trabalho demandadas pelo setor produtivo. Como estas mutações são cada vez mais complexas, 

nos inquieta o fato de que essa educação esteja contribuindo para o agravamento das expressões 

da questão social em função do aprofundamento das desigualdades em torno de quem tem ou não 

acesso a escolarização, ao emprego e aos benefícios que ele possa oferecer. 

Não estamos ignorando aqui a importância que o conhecimento e o domínio das 

tecnologias possuem para o desenvolvimento da sociedade contemporânea, pois isto já constitui 

uma necessidade básica dos indivíduos. Mas alertar para o fato de como essas exigências em 

torno da formação profissional desse novo trabalhador vêm sendo realizadas, já que o incremento 

tecnológico tem se constituído em mais uma forma de controle do capital, revelando mais uma 

nova face da sua crueldade, pois além de ampliar a jornada de trabalho e de impor ao trabalhador 

o desempenho de funções cada vez mais complexas, sua polivalência, sua habilidade em 

aprender, ele também colabora para a sua completa exaustão ao lhe atribuir funções que 

anteriormente eram realizadas por mais de um trabalhador.  

Além desses agravantes, observa-se algo extremamente contraditório, o incremento 

tecnológico ao mesmo tempo em que estabelece critérios rigorosos na preparação dos indivíduos 

para o setor produtivo, reduz os postos de trabalho fazendo com que uma grande parcela da mão-

de-obra que é lançada no mercado não seja inserida, gerando um misto de angústia, desespero e 

sensação de fracasso. Parte dessa mão-de-obra desloca-se então para o trabalho informal, sem 



  
 

garantias sociais, por tempo determinado, isto é, sem elementos que lhe assegurem condições 

dignas e estáveis de suprir suas necessidades básicas e garantir a sua sobrevivência.  

Nesses termos, será no contexto da crise estrutural do capital que refletiremos como se 

efetiva a relação estabelecida entre o campo educacional e os campos socioeconômico, político e 

cultural em face das transformações no mundo do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3    CAPITALISMO E CRISE DO CAPITAL: TRANSFORMAÇÕES 
      NO MUNDO DO TRABALHO E NOVAS EXIGÊNCIAS À 
      EDUCAÇÃO 
 

 

No presente capítulo, trataremos das transformações do mundo do trabalho, em curso nas 

últimas décadas, e de que forma essas mudanças se efetivam e atingem múltiplas dimensões 

sociais como base para tratarmos no capítulo seguinte dos reflexos dessas transformações sobre a 

educação. Em princípio, será analisada a relação entre capital e trabalho no âmbito da produção. 

Nessa perspectiva, seguiremos com o desenvolvimento do capitalismo no qual um elemento 

central a ser discutido será a crise do capital, presente de forma bastante acentuada nas 

sociedades capitalistas contemporâneas, e que traz em seu interior conseqüências nocivas para a 

humanidade.  

 
 
 

3.1  Relação Capital - Trabalho e Crise do Capital 

  

 

Na sociedade regida pelo capital, a força de trabalho, entendida aqui “como o conjunto 

das faculdades físicas e espirituais que existem na corporalidade, na personalidade viva de um 

homem e que ele põe em movimento toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie,” 85 
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é reduzida à mera mercadoria. 86 Sua essência, portanto, é fundamentada na exploração do 

homem pelo homem.  

 Esta forma de exploração tem início com a compra da força de trabalho na esfera da 

acumulação e se efetiva na esfera da produção. Um problema que requisitou grande reflexão por 

parte de pensadores diversos, especialmente na fase do seu surgimento. No seu caráter essencial, 

o processo de trabalho como processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista aponta, 

segundo Marx, dois fenômenos peculiares: 

o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista a quem pertence seu trabalho. O 
capitalista cuida de que o trabalho se realize em ordem e os meios de produção sejam 
empregados conforme seus fins, portanto, que não seja desperdiçada matéria-prima e que 
o instrumento de trabalho seja preservado, isto é, só seja destruído na medida em que seu 
uso no trabalho o exija. Segundo, porém: o produto é propriedade do capitalista, e não 
do produtor direto, do trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor de um dia da 
força de trabalho. A sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria, por exemplo, a 
de um cavalo que alugou por um dia, pertence-lhe, portanto, durante o dia. [...] Do seu 
ponto de vista, o processo de trabalho é apenas o consumo da mercadoria, força de 
trabalho por ele comprada, que só pode, no entanto, consumir ou acrescentar-lhe meios 
de produção. O processo de trabalho é um processo entre coisas que o capitalista 
comprou, entre coisas que lhe pertencem. 87 
 

 Como se pode observar, esta relação de compra e venda da força de trabalho ocorre de 

forma bastante desigual no capitalismo. Nesse contexto, a posição do capitalista é demarcada pela 

obtenção “do máximo possível de trabalho pelo mínimo possível de dinheiro”. 88 Evidencia-se, 

assim, que o salário: 

é apenas uma expressão irracional para o valor da força de trabalho, segue-se por si 
mesmo que o valor da força do trabalho tem de ser sempre menor que seu produto-valor, 
pois o capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar por mais tempo do que o 
necessário para a reprodução de seu próprio valor. 89  

                                                 
86 Para a adequada compreensão do termo mercadoria dentro do contexto do capital, faz-se necessário recorremos a 
Marx (1988, p.45) que a conceituou como “antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 
propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam 
do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa”. Sendo assim, “a utilidade de uma coisa faz dela um valor de 
uso” (p.45), que por sua vez, “realiza-se somente no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo 
material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma de sociedade a ser por nós examinada, eles 
constituem, ao mesmo tempo, os portadores materiais do – valor de troca” (Idem, p.46). 
87 Idem, ibidem, p.147. 
88 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3ª ed. São Paulo: 
Nova Cultural, 1988. p.125. V. 2. 
89 Idem, ibidem, p.124. 



  
 

 
  Sob esse parâmetro, a transformação do valor da força de trabalho na forma salário faz 

com que o mais-trabalho ou o trabalho não pago apareça como trabalho pago. Com isso, a relação 

capital/trabalho na sociedade capitalista, embasada pelo trabalho assalariado, configura-se na 

apropriação do excedente produzido pelo trabalhador, ou seja, a mais-valia, que vai para os 

proprietários dos meios de produção, aumentando seu capital e enriquecendo sempre mais. Desse 

modo, 

a produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, é essencialmente produção 
de mais-valia. O trabalhador produz não para si, mas para o capital. Não basta, portanto, 
que produza em geral. Ele tem de produzir mais-valia. Apenas é produtivo o trabalhador 
que produz mais-valia para o capitalista ou serve à autovalorização do capital. 90   
 

 A partir dessas constatações, Marx ainda argumenta que 

o capital é, portanto, não apenas comando sobre o trabalho, como diz A. Smith. Ele é 
essencialmente comando sobre trabalho não-pago. Toda mais-valia, qualquer que seja a 
forma particular de lucro, renda etc., em que ela mais tarde se cristalize, é, segundo sua 
substância, materialização de tempo de trabalho não-pago. O segredo da autovalorização 
do capital se resolve em sua disposição sobre determinado quantum de trabalho alheio 
não-pago. 91 
 

Nesse sentido, a mais-valia depende exclusiva e diretamente do capital variável – mão-de-

obra – pois decorre do trabalho realizado e não pago.  É preciso reconhecer que, a única 

alternativa para sobreviver que os trabalhadores possuem dentro desse sistema é vendendo sua 

força de trabalho. Porém, paralelamente, o capital procura manter uma boa parcela da mão-de-

obra economicamente ativa desempregada a fim de que a negociação do salário seja sempre 

favorável aos capitalistas e, sobretudo, servindo como uma maneira de quebrar a resistência e o 

poder sindical. Cabe aqui demarcar que isto acontece quando nos referimos ao capital em geral, 

pois o capital individual não está preocupado em reduzir o valor da força de trabalho, mas sim em 

reduzir o valor da própria mercadoria perante a concorrência e com isso obter um super lucro, 
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movendo assim a concorrência. Nesta perspectiva, inconscientemente, os capitalistas constroem 

um exército industrial de reserva, 92 que se subordina ao capital. 

Assim, podemos verificar que o objetivo deste sistema é o ser social, em sua dimensão 

quantitativa, ou seja, na capacidade de produzir cada vez mais a perpetuação reprodutiva 

ampliada do capital. Trata-se de um modo de produção que se funda na desigualdade social por 

intermédio de uma apropriação essencialmente injusta da riqueza e que tem na acumulação 

constante de capital uma forma de manutenção de sua lógica destrutiva.   

 A irrefutável propensão do capitalismo à acumulação e à centralização é uma razão 

importante para examinarmos o que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, com a 

constituição do capitalismo monopolista. Conforme Bolaño, estas características do capitalismo 

foram responsáveis pelo 

surgimento da grande empresa capitalista, da sociedade por ações e do grande capital 
financeiro, que garante a articulação entre a banca e a indústria, potencializando a 
acumulação, o que transforma profundamente o sistema, inaugurando a sua fase 
chamada monopolista, onde prevalecem mercados organizados sob a forma de 
oligopólios. 93 
 

                                                 
92 O exército de reserva do trabalho que hoje se configura acontece de maneira muito distinta da época de Marx na 
qual existia um exército industrial de reserva. Nesse sentido Mészáros (2002, p.332) nos esclarece que, “a ameaça do 
desemprego era apenas latente no modo de reprodução sociometabólica do capital ao longo dos séculos de 
desenvolvimento histórico. O ‘exército de reserva do trabalho’ não só não representava uma ameaça fundamental 
para o sistema enquanto se mantivesse a dinâmica da expansão e da acumulação lucrativa do capital, mas, ao 
contrário, era um elemento bem-vindo e necessário para a sua boa saúde. Enquanto as contradições e os 
antagonismos internos do sistema puderam ser geridos por “deslocamentos expansionistas”, os níveis de piora 
periódica do desemprego podiam ser considerados estritamente temporários, a serem superados no devido tempo [...] 
gerando a ilusão de que o siatema ‘natural’ de reprodução sociometabólica nada teria a temer porque seus ajustes 
mais cedo ou mais tarde seriam sempre executados com sucesso pelas ‘leis naturais’”. Ainda segundo o autor, “agora 
estamos diante não apenas dos antigos antagonismos do sistema, mas também da condição agravante de que a 
dinâmica expansionista do deslocamento tradicional também se tornou problemática e, em última análise, inviável. 
Isto é verdade não apenas no que se refere à contradição entre o capital transnacional e os Estados nacionais, assim 
como a invasão do ambiente natural devido aos imperativos da reprodução auto-reprodutora, mas também com 
relação aos limites estruturais absolutos encontrados pela transformação do tradicional ‘exército de reserva do 
trabalho’ numa explosiva ‘força de trabalho supérflua’ – ainda assim e ao mesmo tempo mais necessária do que 
nunca para possibilitar a reprodução ampliada do capital –, com implicações particularmente ameaçadoras para todo 
o sistema resultantes da desestabilização de seu núcleo”. (Idem, p.343-4) 
93 BOLAÑO, César Ricardo S. Trabalho intelectual, comunicação e capitalismo. A re-configuração do fator 
subjetivo na atual reestruturação produtiva. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, Rio de Janeiro, 
11, dez. 2002, p.2. 



  
 

Ainda segundo o autor, uma outra característica do capitalismo monopolista que abrange 

a regulação de preços e salários é “a presença de um Estado intervencionista contraposto aos 

interesses dos grandes capitais e, simetricamente, dos grandes sindicatos”. 94 Quando a análise se 

desloca para o “progresso técnico”, que marcou a transição do capitalismo concorrencial ao 

monopolista, Bolaño evidencia o “desenvolvimento de uma nova matriz tecnológica, da qual 

fazem parte o motor a combustão interna movido a petróleo, a metalurgia do ferro e do aço e de 

todas as inovações que irão se desdobrando ao longo do século XX, garantindo a expansão 

territorial e setorial do sistema”. 95 A esse momento de propagação do capitalismo, no qual a 

tecnologia assume um papel central, permitindo um avanço da subsunção real do trabalho, 

convencionou-se chamar de Segunda Revolução Industrial.  

Em termos tecnológicos, do mesmo modo que na Revolução Industrial inglesa original, a 

subsunção real do trabalho no capital se constitui, para Bolaño, na chave para a compreensão da 

Segunda e da Terceira Revolução Industrial. Nosso autor assim se refere à subsunção real do 

trabalho: 

significa que o trabalhador perdeu a sua autonomia e o controle que tinha sobre o 
processo de produção, cuja estrutura e ritmo passam a ser ditados pela máquina. Esta [a 
máquina ferramenta] condensa o conhecimento que o capital extraiu do trabalhador 
artesanal no período da manufatura e desenvolveu, com o apoio das ciências. Assim, é a 
máquina que passa a usar o trabalhador – e não mais o contrário – e o capitalismo pode 
expandir-se, revolucionando o modo de produção. 96 
 

 Um aspecto que precisa ser levado em consideração ao tratarmos das inovações ocorridas 

durante a segunda fase da Revolução Industrial é, sem dúvida, o estabelecimento de uma 

organização científica do trabalho denominada de taylorismo e na concepção da linha de 

montagem fordista. De acordo com a análise de Bolaño, muitos autores denominam estes 
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momentos de paradigma taylorista-fordista de produção, no entanto, sua concepção é a de que 

este paradigma  

nada mais é do que a produção em massa, inclusive de bens de consumo duráveis, 
reunindo um contingente enorme de trabalhadores que, nessas condições, organizar-se-
ão também em sindicatos e em partidos de massa, para reivindicar participação nos 
brutais ganhos de produtividade que o novo modelo de produção enseja. 97 
 

 Este sistema de massa caracterizou-se como um método de racionalização da produção 

que consistia em uma política de controle do tempo de trabalho pelo cronômetro taylorista, pela 

produção em série fordista e na divisão do trabalho, objetivando a simplificação das tarefas. Esta 

divisão, por sua vez, representou dentro desse sistema uma fragmentação das funções que 

instituiu a organização do trabalho de forma parcelar, visando uma maior rapidez no processo de 

produção e elevados ganhos de produtividade. Sob esse parâmetro, Teixeira nos diz que: 

a distribuição da riqueza se fazia mediante acordos coletivos, segundo os quais capital e 
trabalho acordavam em elevar ao máximo a produtividade e a intensidade do trabalho, 
em troca de salários e lucros crescentes. As entidades representativas de classes (partidos 
políticos de massa e sindicatos com grandes estruturas corporativistas) eram a base sobre 
a qual se desenvolvia a luta pela distribuição da riqueza social. Para garantir o 
cumprimento dos acordos, fazia-se imprescindível a presença mediadora do Estado, cuja 
a legitimação era assegurada, por um lado, mediante uma política de subsídios à 
acumulação de capital e, por outro, através de uma política de bem estar social fundada 
em medidas compensatórias: seguro-desemprego, transporte subsidiado, educação e 
saúde gratuitas, entre outras coisas. 98 
 

 Convém ressaltar nesse contexto, que o papel de um Estado intervencionista forte durante 

o período de crescimento do pós-Segunda Guerra, foi capaz de viabilizar uma grande elevação 

nas taxas de crescimento econômico e de “realizar uma política social de uma magnitude nunca 

antes imaginada, levando ao que se denomina de Welfare State”. 99 Conforme Bolaño, o Welfare 

State representa “uma fase extremamente feliz do desenvolvimento capitalista, durante a qual se 

conjugam uma série de fatores capazes de garantir crescimento com distribuição de renda e níveis 

                                                 
97 Idem, ibidem, p.2. 
98 TEIXEIRA, Francisco José Soares. Os pressupostos liberais do governo FHC. In: CD-ROM interativo da Revista 
Universidade e Sociedade – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Vol 1. Nº 10. 
Brasília – DF, 1991, p. 4. 
99 BOLAÑO, César Ricardo S. Trabalho intelectual, comunicação e capitalismo, op. cit., p.3.  



  
 

crescentes de bem estar econômico”. 100 Em função disso, ocorre um extraordinário aumento no 

consumo de massa que encontrará respaldo na produção em massa e nas garantias mínimas de 

sobrevivência que o Estado de bem-estar assegura aos trabalhadores, denominadas anteriormente 

por Teixeira de “medidas compensatórias”.  

Apesar de Henry Ford acreditar no poder corporativo de regulamentação da economia, 

não se pode esquecer que o alicerce sobre o qual ele ergueu uma nova política de controle e 

gerenciamento de trabalho era o capitalismo, e como tal, passível de superacumulação, fato este 

que o torna naturalmente propenso a crises. Sendo assim, o fordismo transitou por períodos de 

grande depressão, em 1929, e de expansão, como o pós-45, e a uma quebra do crescimento 

econômico e do desenvolvimento social, a partir dos anos 70, que arrastou a economia para uma 

crise estrutural que permanece até hoje. 

 No tocante às organizações sindicais, cabe aqui destacar o papel central que elas tiveram, 

mesmo a partir do momento em que passaram a “cooperar” com o sistema fordista de produção. 

Porém, não podemos esquecer que os sindicatos eram tidos como fortes ameaças para os donos 

do capital pelo poder de organização que exerciam na classe trabalhadora na busca de melhores 

condições de trabalho e salários. Com o pós-guerra e o grande acúmulo de trabalhadores nas 

fábricas, os capitalistas começaram a se sentir ameaçados pelo poder que a classe trabalhadora 

estava adquirindo, este fato corroborou no ataque político aos membros mais radicais do 

movimento operário. No entanto, eles não se intimidaram e continuaram a manter sua estratégia 

de obter ganhos salariais em troca do significativo aumento da produtividade. 

  Assim, “as organizações de trabalhadores tenderam a fortalecer sindicatos por indústria e 

a consolidar vínculos estreitos com partidos políticos de extração operária”, 101 em países nos 

                                                 
100 Idem, ibidem, p.3. 
101 MATTOSO, Jorge. A desordem do trabalho. São Paulo: Scritta, 1995, p.49. 



  
 

quais essa classe exercia forte presença. Nesse contexto, marcado pelo novo padrão de 

desenvolvimento, as lutas sindicais conseguiram manter uma expressiva liderança ao mesmo 

tempo em que favoreciam um maior investimento dos capitalistas, a fim de que a produtividade 

fosse sensivelmente aumentada e proporcionasse uma elevação no padrão de vida, sem perder de 

vista o lucro. 

A quebra do crescimento econômico e do desenvolvimento social do sistema capitalista, a 

partir dos anos 60, gestou uma nova crise no início dos anos 70. Nesse contexto, as discussões 

centrais da crise de 1929 ressurgem, e se no paradigma anterior as estratégias utilizadas foram 

pautadas na inclusão dos trabalhadores no processo de consumo, subsidiadas pela intervenção do 

Estado; a nova situação de crise exigiu que o processo fosse inverso. A respeito das 

características peculiares a cada uma dessas crises convém ressaltar a distinção apresentada por 

Mattoso: 

na primeira grande crise deste século [XX], embora sua explosão tenha sido mais ou 
menos sincronizada entre os diversos países, a saída só pôde ser mais ou menos 
articulada pela ascendente hegemonia norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, 
consolidando-se o padrão tecnológico e produtivo em meio a profundas reformas do 
Estado e das relações sociais e econômicas nacionais e internacionais. Na crise iniciada 
nos anos 60, ainda que sob o impacto generalizado da estagflação, choques de preços do 
petróleo e das taxas de juros, instabilidade financeira, acumulação produtiva reduzida e 
quedas nas taxas de produtividade, observou-se uma maior heterogeneidade entre os 
países em meio a uma desestruturação da antiga ordem econômica internacional. 102 
 

Diante dessa situação, este autor entende que o surgimento de novos produtos e processos 

de trabalho reconduziu a industrialização fordista a um patamar de maior competitividade 

internacional e, enfraquecendo, ou mesmo tornando inexistente, o contrato social com o trabalho.  

Nessas condições, entra em colapso o acordo de Bretton Woods103 e evidencia-se, de forma 

                                                 
102 Idem, ibidem, p.54. 
103 O Banco Mundial foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos. Segundo Soares, 
esta organização “teve sua fundação vinculada à do FMI, sendo ambas as instituições resultado da preocupação dos 
países centrais com o estabelecimento de uma nova ordem internacional no pós-guerra. Sob forte hegemonia norte-
americana, os 44 países que se reuniram em Bretton Woods para discutir os rumos do pós-guerra buscaram criar 
instituições capazes de conferir maior estabilidade à economia mundial de forma a impulsionar o crescimento e 



  
 

progressiva, “a incapacidade do fordismo e do Keynesianismo de conter as contradições inerentes 

ao capitalismo”. 104 Aponta Gorender que, 

as deficiências e insuficiências do fordismo se salientaram, muito particularmente, no 
quadro do primeiro choque do petróleo (1973) e da recessão cíclica de 1973-1975. 
Simultaneamente, acentuavam-se as dificuldades fiscais do intervencionismo estatal 
Keynesiano e do Estado do Bem-Estar Social. A aceleração do processo inflacionário 
evidenciava os tropeços do regime fordista-Keynesiano, no momento em que a 
acumulação de capital e o crescimento das forças produtivas tocavam os limites cíclicos 
da economia capitalista. Por fim, a introdução dos microprocessadores no interior da 
produção, intensificada na década dos oitenta, tornou mais evidente a inadequação do 
regime fordista às inovações tecnológicas e, em especial, à automação eletrônica. 105 
 

 A inserção de um novo padrão de industrialização comprometeu a estrutura funcional do 

fordismo e estabeleceu novas formas de controle do capital sobre a produção com a divisão e 

organização do trabalho, agora assentados em novas bases. As décadas de 70 e 80 do século XX 

foram marcadas, conforme Harvey, “por um conturbado período de reestruturação econômica e 

de reajustamento social e político”, que estabeleceram a passagem para um novo regime de 

acumulação denominado pelo autor de “acumulação flexível”. 106  

 Segundo o autor, a acumulação flexível consiste: 

no confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A 
acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um 
vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...]. 107 
 

 Esse processo de reestruturação no setor produtivo incidiu em significativas alterações no 

mercado de trabalho que perpassam questões como instabilidade do mercado, competição, 

                                                                                                                                                              
evitar a emergência de novas crises internacionais. Inicialmente, o interesse das nações líderes concentrava-se no 
FMI, cabendo ao Banco Mundial um papel secundário voltado para a ajuda à reconstrução das economias destruídas 
pela guerra e para a concessão de empréstimos de longo prazo para o setor privado” (SOARES, 1996, p.18). 
104 HARVEY, David. A condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Trad. Adail 
Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7 ed. São Paulo: Edições Loyola, 1998, p.135. 
105 GORENDER, Jacob. Globalização, revolução tecnológica e relações de trabalho. Universidade de São Paulo: 
Instituto de Estudos Avançados, setembro, 1996, p.4. Coleção Documentos, Série Assuntos Internacionais nº 47. 
106 HARVEY, David. A condição pós-moderna.  op.  cit., p.140. 
107 Idem, ibidem, p.140. 



  
 

diminuição da margem de lucro, fragilidade do poder sindical, excedente de mão-de-obra, 

flexibilidade nos contratos de trabalho, trabalho parcial, temporário ou subcontratado. Por outro 

lado, constatou-se também um avanço considerável em busca do conhecimento científico e 

tecnológico no intuito de auxiliar no desenvolvimento de novos produtos que serviriam como um 

importante referencial na competitividade.  A rapidez com que se efetivaram estas mudanças 

favoreceu a implementação de políticas neoliberais, as quais analisaremos no próximo tópico. 

  Retomando as modificações no cenário econômico, notadamente marcadas pela atual 

reestruturação do capital, não podemos descartar o processo de informatização geral presente 

hoje na sociedade, pois as tecnologias da informação e da comunicação – TIC´s 

atingem o mundo do trabalho, as formas de coordenação inter e intra-empresariais e 
institucionais e os modos de consumo e de vida de milhões de pessoas por todo o globo, 
constituindo-se em fator de importância crucial para as grandes transformações por que 
o mundo vem passando nesta virada de século. 108 
 

Para Bolaño, “o desenvolvimento das tecnologias informacionais colocam na ordem do 

dia a questão da subsunção real do trabalho intelectual no capital”. 109 Nessa direção, evidencia-

se um momento distinto do que aconteceu na Primeira e na Segunda Revolução Industrial, pois 

no âmbito da Terceira Revolução Industrial 

o que vivemos é um processo duplo de subsunção do trabalho intelectual, inclusive o 
cultural e o artístico, e de intelectualização generalizada dos processos convencionais, de 
modo que as energias que o capital procura extrair do trabalhador são fundamentalmente 
mentais e não mais essencialmente físicas, o que, diga-se de passagem, não representa 
em si nenhum ganho real para a classe trabalhadora mas, num certo sentido, o contrário. 
110 
 

 Nas devidas circunstâncias, o autor ainda constata que, 

dadas as especificidades desta nova etapa do desenvolvimento capitalista, o processo de 
expropriação, por assim dizer, do saber tornar-se recorrente, pois, na chamada economia 
do conhecimento, a produção do valor passa sempre necessariamente por um momento 
de criação intelectual, subsumido ao processo global de acumulação do capital. 111 
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109 Idem, ibidem, p.10. 
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111 Idem, ibidem, p.14. 



  
 

Sob esse aspecto, importa destacar que a divisão entre concepção e execução é inerente ao 

processo de trabalho capitalista. Nesse sentido, é através do monopólio do capital sobre o 

conhecimento e de sua capacidade de projetar os sistemas de produção que ele impõe seus 

objetivos. Isto significa dizer que deixam de ser prioridades os componentes manuais do trabalho, 

antes considerados fundamentais, em detrimento dos componentes intelectuais. 

Assinala-se, ainda, nesse contexto a questão da qualificação, muito bem abordada por 

Bruno. Para a autora, a qualificação refere-se “à capacidade de realização das tarefas requeridas 

pela tecnologia capitalista”, 112 e, para tanto, esta capacidade abrange a associação de dois 

componentes básicos: um muscular e o outro intelectual. O fato de se deslocar o foco de um 

componente para o outro se caracteriza, fundamentalmente, pelo processo de reestruturação do 

trabalho, que deu origem a múltiplos fatores, dentro os quais a autora destaca três: 

“desenvolvimento das lutas sociais; concentração, nas últimas décadas, das pesquisas e inovações 

técnico-científicas que vieram a permitir a exploração de atividades cada vez mais complexas; e, 

aumento das qualificações genéricas”. 113  

 Ao apropriar-se da dimensão intelectual do trabalhador, nesse contexto de reestruturação 

produtiva, o capital intensifica sua dinâmica de exploração da jornada de trabalho e, por 

conseguinte, impulsiona no cerne educativo alterações que se estendem da formação básica até à 

profissional. A esse respeito, Marx assevera que, para o capital, 

o trabalhador, durante toda a sua existência, nada mais é que força de trabalho e que, por 
isso, todo seu tempo disponível é por natureza e por direito tempo de trabalho, portanto, 
pertence a autovalorização do capital. Tempo para a educação humana, para o 
desenvolvimento intelectual, para o preenchimento de funções sociais, para o convívio 
social, para o jogo livre das forças vitais físicas e espirituais, mesmo o tempo livre de 
domingo [...] pura futilidade. Mas em seu impulso cego, desmedido, em sua voracidade 
por mais-trabalho, o capital atropela não apenas os limites máximos morais, mas 
também os puramente físicos da jornada de trabalho. Usurpa o tempo para o 
crescimento, o desenvolvimento e a manutenção sadia do corpo. Rouba o tempo 
necessário para o consumo de ar puro e luz solar. [...] O capital não se importa com a 
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duração de vida da força de trabalho. O que interessa a ele, pura e simplesmente, é um 
maximum de força de trabalho que em uma jornada de trabalho poderá ser feita fluir. 114 
 

 Quando trazemos esta análise de Marx para os dias atuais verificamos que dentro dos 

preceitos do capital isto é uma realidade cada vez mais presente, obedecendo é claro a diferença 

histórica de tempo e espaço. No contexto atual, a autovalorização do capital está presente na 

descentralização, na fragmentação da classe trabalhadora, o que recai no trabalho terceirizado, 

temporário, parcial, entre outros. Um outro ponto que merece destaque é a ausência de sindicatos 

fortemente organizados capazes de lutar contra as precárias condições de trabalho e pela 

permanência dos direitos anteriormente garantidos.  

Na realidade, o que se presencia na atualidade é uma precarização e exclusão da força de 

trabalho no processo produtivo, ocasionando um desemprego estrutural sem precedentes na 

história mundial, considerando que o mercado somente poderá absorver uma parte da mão-de-

obra disponível que se configura entre trabalhadores estáveis, em tempo parcial, terceirizados e 

independentes. Evidencia-se, ainda, uma crescente redução dos direitos sociais anteriormente 

adquiridos pela classe trabalhadora; a criação de um novo tipo de organização societal que 

reproduz o descartável, o supérfluo, cujo exemplo mais significativo é a indústria de 

computadores, com programas e máquinas que se tornam obsoletos em curtíssimo período de 

tempo; a integração dos saberes científico e laborativo, característica desta nova fase do capital 

em que a dimensão intelectual do trabalho se sobrepõe ao trabalho manual. Uma outra dimensão 

relativa ao desenvolvimento capitalista diz respeito ao que alguns autores tratam como sua 

relação com o Neoliberalismo, conforme veremos a seguir.  
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3.1.1  Desenvolvimento Capitalista e Neoliberalismo 

 

 

A natureza e o sentido do desenvolvimento capitalista impulsionam para a busca de 

apreensão desse fenômeno sob vários aspectos. Um desses está relacionado à articulação com a 

tendência neoliberal. Tal projeto que nasce como um fenômeno de alcance mundial, vinculado às 

regiões onde o capitalismo imperava logo após a II Guerra Mundial, o neoliberalismo é definido 

por Gentili como: 

uma saída política, econômica, jurídica e cultural específica para a crise hegemônica que 
começa a atravessar a economia do mundo capitalista como produto do esgotamento do 
regime de acumulação fordista iniciado a partir do fim dos anos 60 e começo dos 70. 115  
 

Essa é uma razão importante para se pensar que a necessidade frente à crise do fordismo 

em estabelecer um novo modo de regulação que pudesse atribuir ao mercado a amenização da 

questão social sendo eles de origem econômica ou política, colaborou para que os mecanismos 

políticos e culturais do neoliberalismo se consolidassem. Em outras palavras, “seu programa de 

ação, que é fazer do mercado a única instância a partir do qual todos os problemas da 

humanidade podem ser resolvidos, torna-se, por isso mesmo, um credo mundial que deve ser 

abraçado por qualquer país”. 116  

Assinala-se, ainda, que a representação do neoliberalismo na Europa e na América do 

Norte foi uma reação teórica e política ao Estado intervencionista de bem-estar, já que o Estado 

necessitava se adaptar a um novo padrão de acumulação, que regido pela redução dos recursos 

públicos, inviabilizou a manutenção dos padrões de proteção social anteriormente garantidos. 
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A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, quando todo o 

mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, combinando, pela primeira 

vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação, mudou tudo. 117 A partir daí as 

idéias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da crise, afirmavam Hayek e outros 

liberais, estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais 

geral, do movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas 

pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 

aumentasse cada vez mais os gastos sociais.  

 Esses dados configuram uma situação na qual os lucros sofreram uma sensível redução 

incidindo em processos inflacionários, que por sua vez desembocaram numa crise, cuja única 

solução seria a permanência de um Estado forte, preservado no intuito de controlar o poder dos 

sindicatos e do dinheiro, embora seus recursos fossem bastante limitados no que se refere aos 

gastos sociais e as intervenções econômicas. A primeira meta de todos os governos, então, 

consistiu na busca pela estabilidade monetária, que requeria o domínio sobre os gastos com o 

Estado de bem-estar e a manutenção de um número reserva de trabalhadores funcionando como 

uma espécie de arma para quebrar a força dos sindicatos.  

No enfrentamento dessas questões, os neoliberais encontraram no processo de 

reestruturação produtiva do capitalismo globalizado uma situação favorável para propagar sua 

doutrina e seus programas de política econômica. As mudanças no papel do Estado, o corte nos 

gastos sociais afetaram diretamente os serviços públicos, principalmente, as políticas sociais, 

caracterizando-se pela seletividade, transferindo grande parte das responsabilidades do Estado 

para a sociedade civil. Desse processo resultou a privatização das empresas estatais; a ampliação 
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de programas sociais fragmentados, vinculados as Organizações não-governamentais (ONGS), de 

caráter filantrópico e da iniciativa privada. Tornando-se assim, um mecanismo para reprodução 

das condições de acumulação e do sistema do capital, na medida em que conta com os 

investimentos públicos diretos e indiretos, incluindo também vantagens tributárias e fiscais. 

Assim, veicula-se a idéia do “Estado Mínimo”, pondo um ponto final nos direitos sociais, 

constitucionalmente garantidos.118   

Em síntese, os resultados das alterações nos âmbitos socioeconômico e político com a 

entrada do neoliberalismo e suas conseqüências nefastas são identificadas, principalmente, pelo 

agravamento das desigualdades; pela exclusão social; pela incapacidade de absorção de mão-de-

obra, gerando desemprego; pelas privatizações e crescimento do setor de serviços; pela 

flexibilização dos contratos de trabalho; pela desregulamentação dos mercados e pela restrição 

dos direitos dos trabalhadores, que atendem a uma lógica de competitividade entre as empresas. 

Uma outra característica bastante marcante dentre os princípios básicos do neoliberalismo 

é a sua capacidade de ajustar-se a qualquer regime político, desde que lhe sejam assegurados os 

direitos da propriedade privada, o controle dos sindicatos, o enfraquecimento da classe 

trabalhadora e a redução da carga fiscal sobre os lucros. Pode-se compreender, assim, a sua 

hegemonia ao consolidar mercados globais governados por diferentes correntes políticas e que 

adotaram esta mesma doutrina. 

 No curso destas tendências e com o objetivo de adaptação do ideário neoliberal para os 

países do terceiro mundo, sobretudo para a América Latina, que segundo os teóricos do 

neoliberalismo precisava de ajustes em sua economia, aconteceu em novembro de 1989 na capital 
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dos Estados Unidos, uma reunião com “funcionários do governo norte-americano e dos 

organismos financeiros internacionais ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID – especializados 

em assuntos latino-americanos” 119 para avaliar as reformas econômicas realizadas nos países da 

região. Neste evento denominado Consenso de Washington,120 também estiveram presentes 

economistas latino-americanos, cuja função era de relatar a experiência de seus países. O dado 

mais saliente é que o Consenso não se tratou de “formulações novas, mas simplesmente de 

registrar, com aprovação, o grau de efetivação das políticas já recomendadas, em diferentes 

momentos, por diferentes agências”. 121  

 Apesar da intensa veiculação nos meios de comunicação acerca das vantagens dessa 

doutrina, os resultados para a América Latina foram, no mínimo, drásticos: aumento da miséria e 

do desemprego, conflitos e aprofundamento da questão social. Tais resultados, segundo as 

recomendações do consenso de Washington, abrangem dez áreas conforme nos aponta Teixeira, 

“disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização financeira, 

regime cambial, liberalização comercial, investimento direto estrangeiro, privatização, 

desregulação e propriedade intelectual”. 122 

 No caso específico brasileiro, a adesão aos postulados do neoliberalismo teve início no 

governo Collor, em 1990, sob o pressuposto de que com a privatização e o desmonte do Estado 

seria possível combater a inflação. As medidas empreendidas tinham como alicerce um programa 
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Caderno Dívida Externa nº 6. 3. ed. São Paulo: 1995, p.5. 
120 Diz Paulo Nogueira Batista: “Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos funcionários do 
governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID – 
especializados em assuntos latino-americanos. O objetivo do encontro, convocado pelo Institute for International 
Economics, sob o título ‘Latin American Adjustment: How Much Has Happened?’, era proceder a uma avaliação das 
reformas econômicas empreendidas nos países da região. Para relatar a experiência de seus países também estiveram 
presentes diversos economistas latino-americanos. Às conclusões dessa reunião é que se daria, subseqüentemente, a 
denominação informal de ‘Consenso de Washington’”. Idem, ibidem, p.5. 
121 Idem, ibidem, p.6. 
122 TEIXEIRA, Francisco José Soares. Os pressupostos liberais do governo FHC, op. cit., p.7. 
 



  
 

de reestruturação produtiva, que além de incentivar a competitividade entre as empresas por 

intermédio de novas formas de gerenciamento e qualidade voltadas à produtividade, previam 

mudanças na legislação brasileira, orientadas pelas reivindicações americanas e a liberalização do 

regime de importações. 

 Não podemos deixar de mencionar que o programa de reestruturação produtiva do 

capitalismo foi desenvolvido paralelamente à implementação do projeto neoliberal servindo 

como uma alternativa do mundo capitalista para enfrentar a crise do padrão fordista de 

acumulação de capital e seu modo de regulação em face da nova revolução tecnológica de base 

microeletrônica. Evidenciando-se, assim, uma nova racionalidade do capital, cujo mecanismo 

principal encontra-se na supremacia do mercado. Nesse sentido, o objetivo é  

reduzir os custos empresariais, acelerar a mobilidade / flexibilidade do trabalho entre 
setores, regiões, empresas e postos de trabalho, eliminar a rigidez resultante da atividade 
sindical e das regulações trabalhista e possibilitar, então, o propugnado ajuste de preços 
relativos. 123  
 

Todavia, o colapso do governo Collor, com seu impeachment em 1992, não significou o 

fim da tendência neoliberal iniciada pelo seu governo. Vale salientar que, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso a crença em uma nova dinâmica internacional fez com que as 

propostas recomendadas pelo Consenso de Washington fossem regiamente seguidas. Nesses 

termos, FHC: 

consolidou a abertura comercial e financeira indiscriminada, iniciada por Collor e Itamar 
Franco, dispensou a constituição de um projeto de desenvolvimento ou de políticas 
setoriais de defesa da produção e do emprego nacionais e caracterizou quaisquer 
políticas de defesa da produção de emprego nacionais como “corporativas” ou 
“inflacionistas”. Por outro lado, acreditou que para integrar a economia e a sociedade 
brasileira ao Primeiro Mundo necessitava ancorar a moeda nacional ao dólar e o 
financiamento do investimento aos mercados financeiros, crescentemente especulativos 
e voláteis. Assim, baseou a estabilização monetária na sobrevalorização da moeda 
nacional e nos elevados juros. 124  
 

                                                 
123 MATTOSO, Jorge. A desordem do trabalho, op. cit., p.70. 
124 MATTOSO, Jorge. O Brasil desempregado. 2. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001, p.23. 



  
 

 Promoveu-se, assim, um desmonte do Estado nacional com um insignificante crescimento 

econômico e desenvolvimento industrial, privatizações lesivas, deteriorização da geração de 

empregos e dos serviços públicos, desestruturação produtiva, sucessivos ajustes fiscais, 

desemprego, etc. Também não se pode deixar de mencionar que a educação, no início da primeira 

gestão do governo FHC, foi conclamada a assumir o papel de mola propulsora do 

desenvolvimento e sofreu mudanças em seu sistema que serão aprofundadas no capítulo que 

segue ao tratarmos das novas exigências e dos novos desafios que são impostos ao sistema 

educacional brasileiro frente à crise estrutural do capital. 

Diante do exposto, podemos verificar que essas tentativas de manter a estabilidade 

financeira, no Brasil e no mundo, por intermédio de políticas neoliberais não foram suficientes 

para impedir, ou ao menos controlar, a crise estrutural que vivenciamos. 

 

 
3.2  Metabolismo Social do Capital e Crise Estrutural: Aprofundando o Problema 
 

 

O que expusemos até o momento nos permitiu uma melhor apreensão de como a educação 

se situa no âmbito de uma sociabilidade que privilegia e ao mesmo tempo é regida pelas relações 

que se estabelecem no espaço produtivo. Além disso, vimos como a trajetória do capitalismo é 

permeada pelo desenvolvimento em diversos aspectos e por crises que se manifestam e são 

apreendidas sob diversas formas por autores diversos.  No intuito de aprofundarmos essas 

questões e a crise que hoje se configura recorreremos ao pensamento de István Mészáros que traz 

novos elementos ao problema em análise.  



  
 

Como ponto de partida queremos ressaltar que, conforme Meszáros, capital e capitalismo 

são fenômenos distintos, sendo o Capitalismo uma fase particular da produção do capital na qual: 

1.a produção para a troca (e assim a mediação e dominação do valor de uso pelo valor 
de troca) é dominante; 
2.a própria força de trabalho, tanto quanto qualquer outra coisa é tratada como 
mercadoria; 
3.a motivação do lucro é a força reguladora fundamental da produção; 
4.o mecanismo vital de formação da mais-valia, a separação radical entre meios de 
produção e produtores, assume uma forma inerentemente econômica; 
5.a mais-valia economicamente extraída é apropriada privadamente pelos membros da 
classe capitalista; e 
6.de acordo com seus imperativos econômicos de crescimento e expansão, a produção do 
capital tende à integração global, por intermédio do mercado internacional, como um 
sistema totalmente interdependente de dominação e subordinação econômica. 125 
 

Na percepção deste autor a existência do capital antecede o capitalismo como forma 

societária dos homens produzirem materialmente sua vida. Ou seja,  

todos os aspectos da forma plenamente desenvolvida do capital – incluindo a 
mercantilização da força de trabalho, que é o passo mais importante para alcançar a 
forma mais desenvolvida, a capitalista – apareceram em algum grau da história muito 
tempo antes da fase capitalista, em alguns casos, até milênios antes. 126 
 

Assim sendo, mesmo de forma embrionária, bem antes da fase capitalista já existia 

capital. Significa, portanto, que o capital é resultante de um longo processo histórico. 127 Dessa 

maneira, 

como força todo-poderosa da reprodução sociometabólica, o capital resulta de 
constituintes que, em sua condição original, por necessidade, desempenham 
necessariamente um papel subordinado, mesmo que dinamicamente crescente em 
relação a outras forças e determinações reprodutivas da sociedade dada. 128  

 
Como conseqüência desse processo histórico, o capital encontra formas de superar “as 

resistências que encontra e adquire um ‘poder soberano’ para dominar todas as facetas do 

processo de reprodução societária”. 129 Além do mais, o capital tem a capacidade de continuar 

                                                 
125 MÉSZÁROS, István. Para além do capital – rumo a uma teoria da transição. Tr. Paulo César Castanheira e 
Sérgio Lessa. Campinas: Boitempo Editorial, 2002, p.710-11. 
126 Idem, ibidem, p.736-7. 
127 Convém salientar que, para Meszáros, “o capital, na verdade, é sempre uma relação social” (Idem, ibidem, p.837). 
Isto é, ele é resultado das relações histórico-sociais produzidas pelos homens e como tal sua superação só poderá se 
dar pela ação dos próprios sujeitos históricos. 
128 Idem, ibidem, p.710-11. 
129 Idem, ibidem, p.711. 



  
 

existindo após o capitalismo por intermédio daquilo que Mészáros chama de “sistema de capital 

pós-capitalista”, que permaneceu durante várias décadas do século XX nos países do Leste 

europeu e na URSS. Com relação a isso, referindo-se ao sistema de capital pós-capitalista 

Meszáros alude àquele tipo de sociedade que apesar de ter experimentado o processo de uma 

“revolução” permanece submetido ao domínio do capital. Importa destacar que, para ele, apesar 

desses países apresentarem uma configuração pós-capitalista, o sistema sociometabólico do 

capital não foi destruído na sua base material. Desta forma, verifica-se o poder totalizante que o 

capital possui de organizar e controlar o metabolismo social, especificamente no que abrange as 

relações no interior do mundo do trabalho. Referimo-nos aqui ao que Mészáros afirma 

precisamente como condições necessárias para as formas concebíveis da relação-capital 

desenvolvida – inclusive as formas pós-capitalistas: 

(1) a separação e a alienação das condições objetivas do processo de trabalho do 
próprio trabalho; 
(2) a imposição de tais condições objetivadas e alienadas sobre os trabalhadores 
como um poder separado que exerce comando sobre o trabalho; 
(3) a personificação do capital como ‘valor egoísta’ – com sua subjetividade 
usurpada e sua pseudopersonalidade – que persegue sua própria auto-expansão, com 
uma vontade própria (sem a qual não poderia ser ‘capital-para-si’ como controlador 
do próprio sociometabolismo); e 
(4) a equivalente personificação do trabalho (isto é, a personificação dos 
trabalhadores com ‘trabalho’ destinado a entrar numa relação de dependência ou 
contratual/econômica ou politicamente regulada com o tipo historicamente 
prevalecente de capital), confinando a identidade do sujeito desse ‘trabalho’ às suas 
funções produtivas fragmentárias – o que ocorre quando pensamos na categoria de 
‘trabalho’ como o trabalhador assalariado sob o capitalismo ou ainda como o 
‘trabalhador socialista’  cumpridor e supercumpridor de normas sob o sistema do 
capital pós-capitalista, com sua forma própria de divisão horizontal e vertical do 
trabalho. 130 
 

O fato de Mészáros colocar o foco nessas quatro condições básicas justifica-se porque elas 

constituem o “sistema orgânico” do capital, além de serem “compatíveis com todos os tipos de 

transformações parciais sem que isso altere sua substância”, pois “o capital pode, portanto, mudar 
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prontamente a forma de seu domínio enquanto estas quatro condições básicas não forem 

radicalmente superadas pela formação de um sistema orgânico alternativo”. 131  

Nesse sentido, “os componentes inseparavelmente entrelaçados do sistema orgânico do 

capital – em suas variedades capitalista e pós-capitalista” 132 é composto por três dimensões 

fundamentais do sistema: 

CAPITAL, representando não só as condições materiais alienadas de produção, mas, 
também – na qualidade de personificação dos imperativos materiais do capital, inclusive 
o imperativo-tempo –, [...] a subjetividade que comanda e se opõe ao trabalho; 
TRABALHO, estruturalmente privado do controle das condições necessárias de 
produção, reproduzindo o capital, ao mesmo tempo em que, como sujeito real da 
produção e personificação do trabalho, confronta defensivamente o capital e  
ESTADO, como estrutura global de comando político do sistema antagônico do capital 
que oferece a garantia final para a contenção dos antagonismos inconciliáveis e para a 
submissão do trabalho, já que o trabalho retém o poder potencialmente explosivo da 
resistência, apesar da compulsão inigualável do sistema. 133 
 

Para o autor, essas dimensões que se encontram articuladas com o sistema do capital são 

inseparáveis, sendo, portanto, “inconcebível emancipar o trabalho sem simultaneamente superar o 

capital e o Estado. Pois, paradoxalmente, o pilar material fundamental de suporte do capital não é 

o Estado, mas o trabalho em sua contínua dependência estrutural do capital”. 134   

 Face às considerações do autor, consideremos que o sistema sociometabólico do capital é, 

segundo ele, resultante de um processo histórico que por intermédio da divisão social do trabalho 

possibilita a subsunção real do trabalho no capital; e suas mediações de primeira e segunda 

ordem. Um outro aspecto que precisa ser levado em consideração refere-se à importância que o 

Estado possui  

não somente como a estrutura reguladora global das contingentes relações políticas, mas 
também como um constituinte material essencial do sistema no seu todo, sem o qual o 
capital não poderia afirmar-se como força controladora do modo estabelecido de 
reprodução sociometabólica. 135  
 

                                                 
131 Idem, ibidem, p.721. 
132 Idem, ibidem, p.917. 
133 Idem, ibidem, p.917. 
134 Idem, ibidem, p.600. 
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Para Mészáros, as mediações de primeira ordem são entendidas como “determinações 

ontológicas”, isto é, a reprodução da nossa existência é estabelecida pela interação do ser social 

com a natureza, ressaltando nessa direção duas características definidoras inalteráveis, a saber: 

1) os seres humanos são uma parte da natureza que deve satisfazer suas necessidades 
elementares por meio de um intercâmbio com a natureza – e... 
2) eles são constituídos de tal maneira que não podem sobreviver como indivíduos da 
espécie a que pertencem (a única espécie “intervencionista” do mundo natural) num 
intercâmbio não-mediado com a natureza – como fazem os animais – regulado pelo 
comportamento instintivo diretamente determinado pela natureza, por mais complexo 
que seja esse comportamento instintivo dos animais. 136  
 

 Como conseqüência dessas implicações necessárias “os indivíduos humanos devem 

sempre atender às inevitáveis exigências materiais e culturais de sua sobrevivência por meio das 

indispensáveis funções primárias de mediação entre si e com a natureza de modo geral”. 137 A 

partir dessa abordagem, nosso autor afirma que no contexto indispensável da reprodução 

sociometabólica a mediação primária não necessita do estabelecimento de hierarquias estruturais 

de dominação e subordinação. Isso somente vai se configurar com as mediações de segunda 

ordem, pois graças a elas  

cada uma das formas primárias é alterada de modo a se tornar quase irreconhecível, para 
adequar-se às necessidades expansionistas de um sistema fetichista e alienante de 
controle sociometabólico, que subordina absolutamente tudo ao imperativo da 
acumulação de capital. 138 
 

 Sendo assim, estas mediações de segunda ordem fazem parte de um círculo vicioso do 

qual não podemos escapar, “pois elas se interpõem, como ‘mediações’, em última análise 

destrutiva da ‘mediação primária’, entre os seres humanos e as condições vitais para a sua 

reprodução, a natureza”. 139  

Mészáros assim resume os componentes da segunda ordem de mediações do sistema do 

capital: “a família nuclear”, articulada com o “microcosmo” da sociedade, cuja função ultrapassa 
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139 Idem, ibidem, p.179. 



  
 

a própria reprodução da espécie, pois ela participa das relações reprodutivas do “macrocosmo” 

social, além de mediar a legislação estatal para todos os indivíduos colaborando para a 

reprodução do Estado; os meios alienados de produção e suas “personificações”, que se 

constituem em instrumentos do capital para nos submeter à ordem sociometabólica; o dinheiro, 

com suas formas enganadoras e dominantes; os objetivos fetichistas da produção, que 

subordinam a satisfação das necessidades humanas a expansão e acumulação do capital; o 

trabalho, “estruturalmente separado da possibilidade de controle”; as variedades de formação do 

Estado do capital no cenário global, onde vão se confrontar como Estados nacionais autônomos 

podendo utilizar-se de meios violentos que podem conduzir a humanidade a autodestruição e o 

incontrolável mercado mundial, no qual os Estados nacionais se encontram estruturalmente 

protegidos “no grau permitido pelas relações de poder prevalecentes”. 140 

 Cabe ainda destacar que, a união desses componentes conforme o modo de controle 

sociometabólico vigente estabelece o círculo vicioso de que trata Mészáros. Nesta perspectiva, 

existe um controle que nos subordina ao capital e nos obriga a uma adaptação ao seu 

metabolismo, independente da classe social a qual pertençamos. E esse controle do metabolismo 

social do capital ao mesmo tempo em que nos impõe uma adaptação não possui limites para a sua 

expansão e configurou-se segundo Mészáros em um sistema “ontologicamente incontrolável”, 141 

apresentando defeitos estruturais, 142 que com suas mediações de segunda ordem manifestam-se 

de várias maneiras: 

                                                 
140 Idem, ibidem, p.180. 
141 Quanto ao capital ser um sistema ontologicamente incontrolável Maria Cristina Soares Paniago afirma: “O 
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ontológica do capital – um estudo sobre Beyond Capital, de I. Meszáros. 2001, 235f. Tese (Doutorado em Serviço 
Social) – Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, p.181. 
142 Segundo Mészáros (2002, p.105), “no sistema do capital esses defeitos estruturais são claramente visíveis no fato 
de serem os novos microcosmos que o compõem internamente fragmentados de muitas formas”. 



  
 

• Primeiro, a produção e seu controle estão radicalmente separados e se 
encontram diametralmente opostos um ao outro. 

• Segundo, no mesmo espírito, em decorrência das mesmas determinações, a 
produção e o consumo adquirem uma independência extremamente 
problemática e uma existência separada, de tal modo que o mais absurdo e 
manipulado “consumismo”, em algumas partes do mundo, pode encontrar seu 
horrível corolário na mais desumana negação da satisfação das necessidades 
elementares para incontáveis milhões de seres. 

• E, terceiro, os novos microcosmos do sistema de capital se combinam de modo 
inteiramente manejável, de tal maneira que o capital social total deveria ser 
capaz de integrar-se – dada a necessidade – ao domínio global de circulação, 
[...] visando superar a contradição entre produção e circulação. Dessa maneira, 
a necessária dominação e subordinação prevalece não só dentro dos 
microcosmos particulares – por meio da ação de “personificações do capital” 
individuais - , mas igualmente fora de seus limites, transcendendo não só as 
barreiras regionais como também as fronteiras nacionais. É assim que a força de 
trabalho total da humanidade se encontra submetida [...] aos imperativos 
alienantes de um sistema global de capital. 143  

 

 Tal como nos é dado observar, é por intermédio destas situações que identificamos o 

defeito estrutural sedimentado e com sua localização na “ausência de unidade” dos mecanismos 

de controle do capital. No entanto, estas estruturas são vitais e insubstituíveis para o capital, e os 

antagonismos sociais oriundos de suas condições históricas específicas favorecem, de forma 

predominante, o capital sobre o trabalho. As personificações do capital e do trabalho, entendidas, 

primeiramente como uma maneira de atender as determinações de expansão do capital e, a 

segunda, como personificação dos trabalhadores em trabalho, tornam-se necessidades do capital 

em virtude da imposição e mediação de suas determinações, que impõem a subordinação do 

sujeito ao seu metabolismo. As conseqüências dessa subordinação são as piores possíveis: 

desumanização, destruição da força humana que trabalha, do meio-ambiente.  

As condições gestadas com a expansão do capitalismo são, portanto, profundamente 

afetadas por uma nova crise do capital, cuja natureza, como vimos anteriormente, é estrutural. A 

saber:  

Vivemos na era de uma crise histórica sem precedentes. Sua severidade pode ser medida 
pelo fato de que não estamos frente a uma crise cíclica do capitalismo mais ou menos 
extensa, como as vividas no passado, mas a uma crise estrutural, profunda, do próprio 

                                                 
143 Idem, ibidem, p.105. 



  
 

sistema do capital. Como tal, esta crise afeta – pela primeira vez em toda a história – o 
conjunto da humanidade, exigindo, para esta sobreviver, algumas mudanças 
fundamentais na maneira pela qual o metabolismo social é controlado. 144 
 

Assim sendo, não há nada de especial na associação entre capital e crise, tendo em vista 

que “crises de intensidade e duração variadas são o modo natural de existência do capital: são 

maneiras de progredir para além de suas barreiras imediatas e, desse modo, estender com 

dinamismo cruel sua esfera de operação e dominação”. 145 Por isso mesmo, para o capital não é 

interessante que ocorra a superação “permanente” de suas crises. Notadamente, a análise da crise 

estrutural nos permite observar as intrínsecas relações entre a reprodução do capital e suas 

configurações virulentas para a humanidade, que hoje se constituem de forma diferenciada das 

anteriores, no sentido de que se tornaram cada vez mais acentuadas as desigualdades sociais. 

Na tentativa de explicitar a novidade histórica desta crise estrutural e de como ela se 

manifesta, Mészáros nos apresenta quatro aspectos principais:  

(1)   seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por exemplo, 
financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo particular de produção, 
aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama específica de 
habilidades e graus de produtividade etc.); 

(2)   seu alcance é verdadeiramente global (no sentido mais lateral e ameaçador do termo), 
em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram todas as principais 
crises do passado); 

(3)   sua escala de tempo é extensa, contínua, se preferir, permanente, em lugar de limitada e 
cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital; 

(4)   em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e dramáticos do 
passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante, desde que 
acrescentemos a ressalva de que nem sequer as convulsões mais veementes ou violentas 
poderiam ser excluídas no que se refere ao futuro: a saber, quando a complexa 
maquinaria agora ativamente empenhada na “administração da crise” e no 
“deslocamento” mais ou menos temporário das crescentes contradições perder sua 
energia. 146 

 
No entanto, antes de localizarmos a novidade desta crise estrutural do capital no contexto 

dos acontecimentos sociais, econômicos e políticos do século XX é preciso que sejam feitas 

observações gerais que abrangem os critérios de uma crise estrutural. Nesse sentido, Mészáros 
                                                 
144 MÉSZÁROS, István. A crise estrutural do capital. In: Outubro – Revista do Instituto de Estudos Socialistas. n. 
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146 Idem, ibidem, p.796. 



  
 

faz a distinção, em termos simples e gerais, entre crise estrutural e não-estrutural destacando que, 

“a crise estrutural afeta a totalidade de um complexo social em todas as relações com suas partes 

constituintes ou subcomplexos, como também a outros complexos aos quais é articulada”, 

enquanto que a não-estrutural vai afetar “apenas algumas partes do complexo em questão, e 

assim, não importa o grau de severidade em relação às partes afetadas, não pode pôr em risco a 

sobrevivência contínua da estrutura global”. Não obstante, a crise estrutural “põe em questão a 

própria existência do complexo global envolvido, postulando sua transcendência e sua 

substituição por algum complexo alternativo”. 147 

Tendo em vista que, no mundo do capital, a crise estrutural reside dentro e emana de três 

dimensões internas fundamentais: “produção, consumo e circulação/distribuição/realização”, as 

suas disfunções quando analisadas isoladamente necessitam ser “distinguidas da crise 

fundamental do todo, que consiste no bloqueio sistemático das partes constitutivas vitais”. 148 

Portanto, ao fazermos esta distinção torna-se possível identificar quando existe apenas a 

“aparência de uma crise estrutural”, momento este em que surgem “algumas estratégias 

voluntaristas resultantes da percepção equivocada de um bloqueio temporário como crise 

estrutural”. 149 

Mészáros também salienta que este tipo de crise não se encontra relacionada com os 

limites “imediatos”, mas aos limites “últimos” de uma estrutura global. Sendo assim, a 

ampliação destes limites imediatos pode acontecer de três maneiras distintas: 

(a) modificação de algumas partes de um complexo em questão;  
(b) mudança geral de todo o sistema ao qual os subcomplexos particularmente 
pertencem, e  
(c) alteração significativa da relação do complexo global com outros complexos fora 
dele. 150 
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Nesta direção, as contradições e as disfunções  

podem ser deslocadas e tornadas difusas – dentro dos limites últimos ou estruturais do 
sistema – e neutralizadas, assimiladas, anuladas pelas forças ou tendências contrárias, 
que podem até mesmo ser transformadas em força que ativamente sustenta o sistema em 
questão. 151 
 

Ainda no que diz respeito aos limites, Mészáros reconhece no sistema do capital limites 

relativos e absolutos. Dessa forma, o autor conceitua os limites relativos como aqueles que 

podem ser superados quando se expande progressivamente a margem e a eficiência 
produtiva – dentro da estrutura viável e do tipo buscado – da ação socioeconômica, 
minimizando por algum tempo os efeitos danosos que surgem e podem ser contidos pela 
estrutura causal fundamental do capital. 152  
 

 Enquanto que, ao contrário, “a abordagem dos limites absolutos do capital 

inevitavelmente coloca em ação a própria estrutura causal”. 153 Logo, evidencia-se que os limites 

intrínsecos ou absolutos compõem o sistema de reprodução sociometabólica e estão 

condicionados a mudança no modo de controle vigente para que possam transcender a um modo 

qualitativamente diferente. 

 A crise estrutural é fundamentalmente distinta do que Mészáros menciona como crise 

cíclica, a exemplo da crise de 1929-33. Para ele, a mais severa e prolongada crise dessa natureza, 

pois “afetou um número limitado de dimensões complexas e de mecanismos de autodefesa do 

capital, conforme o estado relativamente subdesenvolvido das suas potencialidades globais na 

ocasião”. 154 Quando esta crise estourou o capital estava nas fases de transição da “totalidade 

extensiva” para a “totalidade intensiva”, processo resultante do grande impulso produtivo que 

ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial e no período de reconstrução do pós-guerra. Apesar 

da crise de 1929-33 ter atingido os países de diferentes maneiras,  
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as novas contradições emergiram essencialmente porque os avanços produtivos 
qualitativos do período já não podiam ser contidos nos limites das relações de poder 
historicamente antiquadas da ‘totalidade extensiva’ predominante. 155  
 

Ainda a respeito da crise de 1929-33, cumpre registrar que, na percepção de Mészáros, ela 

não foi uma crise estrutural do capital. Para o autor, 

ela forneceu estímulo e pressão necessários para o realinhamento de suas várias forças 
constituintes, conforme as relações de poder objetivamente alteradas, muito 
contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento das tremendas possibilidades do 
capital inerentes à sua “totalidade intensiva”. 156 
 

Apesar de todo o sofrimento causado à população em geral, essa crise conseguiu deixar 

“um grande número de opções abertas para a continuada sobrevivência do capital; bem como 

para a sua recuperação e sua constituição mais forte do que nunca em uma base economicamente 

mais saudável e mais ampla”. 157 Diferentemente disso, quando o autor menciona a crise 

estrutural que começamos a vivenciar nos anos 70, observa que ela se encontra relacionada à 

“algo muito mais modesto que as tais condições absolutas”. Significando que, “a tripla dimensão 

interna da auto-expansão do capital exibe perturbações cada vez maiores”, isto é, “ela não apenas 

tende a romper o processo normal de crescimento, mas também pressagia uma falha na sua 

função vital de deslocar as contradições acumuladas do sistema”. 158 Cabe demarcar, então, que o 

capital nunca resolveu suas contradições, ao contrário, ele consegue prosperar nelas.  

Essa é uma razão importante para ressaltarmos que, na visão do autor “a crise estrutural 

não está confinada à esfera socioeconômica”, pois diante das determinações do círculo vicioso do 

capital “a profunda crise da ‘sociedade civil’ reverbera ruidosamente em todo o espectro das 

instituições políticas”. Sob esse aspecto,  

nas condições socioeconômicas crescentemente instáveis, são necessárias novas 
“garantias políticas”, muito mais poderosas, garantias que não podem ser oferecidas pelo 
Estado capitalista tal como se apresenta hoje. Assim, o desaparecimento ignominioso do 
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Estado do bem-estar social expressa claramente a aceitação do fato de que a crise 
estrutural de todas as instituições políticas já vem fermentando sob a crosta da “política 
de consenso” há bem mais de duas décadas. O que precisa ser acentuado aqui é que as 
contradições subjacentes de modo algum se dissipam na crise das instituições políticas; 
ao contrário, afetam toda a sociedade de um modo nunca antes experimentado. 
Realmente, a crise estrutural do capital se revela como uma verdadeira crise de 
dominação em geral. 159 
 

De fato é preciso compreender que, atualmente, o sistema de dominação do capital 

encontra-se em crise “porque sua raison d´être e sua justificação históricas desapareceram, e já 

não podem mais ser reinventadas, por maior que seja a manipulação ou a pura repressão”. 160 

Sendo assim, dentro da perspectiva de auto-reprodução do capital, Mészáros aponta as 

necessidades humanas como o principal obstáculo.   

Por outro lado, não devemos nos esquecer que no âmbito desta crise estrutural o capital 

passa atualmente por um processo denominado de globalização. Segundo Mészáros, este termo 

significa: 

o desenvolvimento necessário de um sistema internacional de dominação e 
subordinação. No plano da política totalizadora, corresponde ao estabelecimento de uma 
hierarquia de Estados nacionais mais, ou menos, poderosos que gozem – ou padeçam – 
da posição a eles atribuída pela relação de forças em vigor (mas de vez em quando, é 
inevitável, violentamente contestada) na ordem de poder do capital global. 161 
 

Assim, com a globalização do capital foram estabelecidos gradativamente novos critérios 

de seletividade ao capital. Isto desencadeou um retrocesso econômico, político, social e humano 

que é facilmente observado nas formas de exclusão que o capital tem gerado na esfera produtiva 

e que só são capazes de atender as necessidades de uma parte da população dos países, sejam eles 

industrializados ou em desenvolvimento.  

Conforme pudemos observar, a atual crise estrutural do capital tem gerado inúmeras 

transformações na sociedade contemporânea no âmbito dos processos produtivos, e tem trazido à 

tona um influxo de reflexões acerca de temáticas como: crise, desemprego, novas necessidades 
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para a educação do trabalhador, mudanças nas relações de força entre trabalhadores e 

empregadores, entre tantas outras. Com efeito, essas modificações vêm causando um 

enfraquecimento cada vez maior da classe trabalhadora, no que abrange a organização e 

condições de trabalho, associados à necessidade de sobrevivência do trabalhador.   

Sabe-se, contudo, que uma das condições do processo de acumulação capitalista é o 

desemprego. Obviamente, hoje, não se trata mais de um desemprego conjuntural, ou seja, 

característico da depressão e marcado pela retração dos créditos bancários, diminuição dos 

investimentos, elevação dos preços e queda no padrão de consumo. Mas sim de um desemprego 

estrutural, gerado pelo incremento tecnológico e pela nova organização do trabalho e que se 

mantém atrelado à economia distingue-se pelo excesso de mão-de-obra e pela carência de 

recursos de base que conduziriam à criação cumulativa de emprego. Nesse contexto, Mészáros 

enfatiza os limites estruturais absolutos presentes na 

transformação do tradicional “exército de reserva do trabalho” numa explosiva “força de 
trabalho supérflua” – ainda assim e ao mesmo tempo mais necessária do que nunca para 
possibilitar a reprodução ampliada do capital – , com implicações particularmente 
ameaçadoras para todo o sistema resultantes da desestabilização de seu núcleo. 162 
 

Como o capitalismo não pode empregar todo mundo porque faz parte da lógica do capital 

ter sempre um grupo de reserva. Especialmente a partir do último cartel do século XX com uma 

oferta de mão-de-obra bem superior a demanda, os salários tornaram-se cada vez mais baixos e 

os trabalhadores se viram obrigados a abandonar suas reivindicações para não correrem o risco de 

serem demitidos e nunca mais conseguirem ingressar no mercado de trabalho. Nessas condições, 

a relação estabelecida entre trabalhador e capitalista passou a ter como referência o discurso da 

negação do conflito de classes, sob o pressuposto de que ambos possuem o mesmo objetivo, ou 

seja, o bem da empresa. Com isso ficaria assegurado aos trabalhadores o salário e ao empregador 

a lucratividade necessária à reprodução do seu negócio.  
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No que se segue, as tendências do sistema produtivo capitalista em face da inserção da 

ciência e da tecnologia mudaram a forma de produzir. O crescente investimento das empresas em 

tecnologia é a forma atual de obter melhores condições de lucro. Na dinâmica desse processo, a 

lógica é a de produzir mais em menos tempo e com menos mão-de-obra. Nesse cenário, as 

demissões são proporcionais aos investimentos na área tecnológica gerando uma competitividade 

muito grande entre os que trabalham e os que pretendem ingressar no mercado. 

 O efeito amplo dessas profundas e preocupantes mudanças no mundo do trabalho, geradas 

pela crise estrutural do capital, e que tem acarretado reformulações e novos paradigmas no 

cenário educacional brasileiro constituem o objeto de nosso estudo no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4  NOVOS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 
    EDUCAÇÃO 
 

 

Como as questões educacionais encontram-se permeadas pelas questões políticas e 

econômicas, situadas atualmente no âmbito da crise estrutural do capital, nosso estudo acerca das 

problemáticas relativas às questões da educação e aos padrões de desenvolvimento tecnológico 

tende a diversificar-se e aprofundar-se. No intuito de estabelecer a intrínseca relação entre a crise 

no mundo do trabalho e a crise da educação, tomando como referência os desafios impostos ao 

sistema educacional brasileiro frente à adoção de uma política de ajuste neoliberal, propomo-nos 

neste capítulo a tratar das repercussões da crise estrutural do capital na educação e de como ela 

está respondendo ao extraordinário avanço das ciências e da tecnologia no setor produtivo, que 

impõem ao seu sistema novos desafios em consonância com as novas necessidades requeridas 

pelo mercado de trabalho.  Nesta direção, refletiremos sobre as manifestações desta crise no 

Brasil.  

 

4.1  As Manifestações da Crise no Brasil 

 

 

 Quando a Primeira Revolução Industrial eclodiu a partir da segunda metade do século 

XVIII, na Inglaterra, conforme já vimos em capítulo anterior, o cenário econômico mundial 

passou a vivenciar importantes inovações tecnológicas em seus sistemas produtivos, que 

possibilitaram o deslocamento da acumulação de capitais da atividade comercial para o setor da 

produção. Este processo foi desencadeado primeiro com a mecanização do setor têxtil, 



  
 

estendendo-se posteriormente para o setor metalúrgico, representado pela entrada da máquina e 

na substituição da energia humana pela motriz. As mudanças provenientes dessa transição 

encontram-se basicamente representadas no âmbito da relação entre capital e trabalho pela venda 

e exploração da força de trabalho.  

 Segundo Bolaño, a partir da Revolução Industrial Inglesa “o capital industrial passa a 

comandar o processo de acumulação”, cujo passo fundamental para o estabelecimento do 

capitalismo nos demais países da Europa Ocidental, EUA e Japão “é a constituição do Estado 

nacional unificado”. 163 

A Revolução Industrial passou a assumir novas características, por volta de 1860, 

principiando-se a transição para a Segunda Revolução Industrial, agora marcada: 

por uma etapa do capitalismo em que a ciência, corporificada em tecnologia, materializa 
o “trabalho vivo” em “trabalho morto” e redimensiona o processo de trabalho conforme 
novas determinações. Mais precisamente, a mudança na base técnica da produção, em 
função da automação de cunho eletromecânico, dá uma nova tônica ao processo de 
valorização e acumulação do capital, aprofundando a “subsunção real” do trabalho no 
capital. 164  
 

Cabe aqui enfatizar que, no Brasil, a inserção da tecnologia industrial ocorreu de forma 

lenta e somente nas décadas iniciais do século XX. Na percepção de Bolaño, o que permitiu o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi a introdução do trabalho assalariado, enfatiza que 

“a partir desse momento já se pode falar numa economia capitalista, mas numa ‘economia 

capitalista exportadora’, não industrial, na qual o crescimento da renda se dá basicamente em 

função dos movimentos do preço do café no mercado internacional”. 165  Não obstante, o autor 

nos esclarece que nesse período de transição “as condições básicas para a industrialização” 

amadurecem: “trabalho livre, forte acumulação de capital no setor cafeeiro, potencializada pela 
                                                 
163 BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. Telecomunicações e economia brasileira. In: CD-ROM interativo da Revista 
Universidade e Sociedade – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Vol 1. Nº 10. 
Brasília – DF, 1991, p.2. 
164 ARANHA, Lúcia. Educação e trabalho no contexto da Terceira Revolução Industrial. São Cristóvão, SE: Ed. 
da UFS, 1999. p.55. 
165 BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. Telecomunicações e economia brasileira. op., cit., p.2. 



  
 

introdução da ferrovia, desenvolvimento da burguesia comercial e bancária, forte urbanização e 

expansão das camadas médias, investimentos em infra-estrutura, etc”. 166  

O impulso à industrialização aconteceu em decorrência da Primeira Guerra Mundial na 

Europa favorecendo, sobretudo, nos países da América Latina, que passaram a investir em 

produtos cuja concorrência com a produção estrangeira era quase inexistente, pois a preocupação 

das nações em conflito estava concentrada na indústria bélica. Nesse contexto, iniciou-se em 

nosso país a transformação de pequenas oficinas em fábricas, destinadas a produzir manufaturas 

tais como: tecidos de algodão, sacas para embalagem de café, etc. A participação do Brasil nesta 

Guerra consistiu no fornecimento de alimentos e matérias-primas aos países da Tríplice Aliança 

(Inglaterra, França e Rússia) e na colaboração para o policiamento do Oceano Atlântico. 167 

 Um outro ponto marcante do desenvolvimento da indústria brasileira foi o aumento 

desordenado da classe operária e as péssimas condições de trabalho e de vida: turnos diários de 

14 a 16 horas; ausência de férias remuneradas e indenização por acidente de trabalho; não existia 

uma política salarial para impedir que os salários fossem aumentados ou reduzidos conforme a 

conveniência dos patrões; etc. Mediante essas circunstâncias, e reivindicando melhores condições 

de sobrevivência, os operários começaram a organizar greves que se estenderam por todo o país.   

 Quando o capitalismo vivenciou a grande depressão de 1929, a economia brasileira, que 

tinha no café o principal produto de exportação, foi duramente afetada. Neste período, 

as  empresas estrangeiras passaram a recolher seus investimentos no exterior, reduzindo 
as já precárias reservas monetárias dos países dependentes. A “política de valorização do 
café”, que se baseava em empréstimos subsidiados no exterior, ficou comprometida. 
Paralelamente caíram os preços do produto no mercado internacional, prejudicando não 
só os cafeicultores, mas também os produtores de outros produtos agrícolas de 
exportação, como o açúcar, cacau e algodão. Toda a economia agroexportadora foi 
atingida. 168  
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As conseqüências da crise de 1929 ocasionaram uma brusca diminuição no consumo, a 

baixa dos preços e o abandono da política de estocagem, além de afetar os preços dos produtos 

primários e das indústrias ligadas ao café. O único setor a possuir um certo benefício com esta 

situação foi a indústria, devido ao aumento no preço dos produtos importados, obrigando a 

produção de simulares pela indústria nacional. Nesse momento, inicia-se o processo de 

industrialização. Porém, o descontentamento dos fazendeiros de café, base política na época, com 

a ausência de um poder político capaz de solucionar a crise em nosso país desencadeou a 

Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luís. Em seu lugar, apoiado pelos 

militares, Getúlio Vargas assumiu provisoriamente o governo e conseguiu superar a crise. 

 De acordo com a análise de Cardoso de Mello, 

a recuperação da economia, promovida objetivamente pela política econômica do 
Estado, fez com que a capacidade ociosa criada pelo desfalecimento da demanda e 
mesmo, em certos casos, a anterior à crise, fossem preenchidas. Por outro lado, a taxa de 
lucro esperada pela indústria leve de bens de produção foi favorecida pelo forte 
protecionismo externo gerado pela quebra da capacidade para importar, enquanto o 
investimento nas indústrias de bens de consumo assalariado foi bloqueado pela proibição 
de importação de novos equipamentos, vigente de 1931 a 1937. 169 
 

Com respeito ao crescimento industrial, o Estado a partir de 1937: 

passou a regular a acumulação de capital. Utilizou-se de incentivos no sistema de 
crédito, de uma política cambial protecionista, de controle de preços, de incentivos 
fiscais e tributários e, principalmente, de contenção salarial. Nos setores onde o 
incipiente empresariado nacional não tinha condições de investir, o Estado criou 
empresas próprias, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e a 
Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração de minérios. 170  
 

O advento da Segunda Guerra Mundial garantiu que a nossa industrialização avançasse 

por intermédio das exportações de minérios e matérias-primas. Este fator, entretanto, não foi 

capaz de tornar nossa economia auto-sustentável e independente do mercado externo, uma vez 

que não produzíamos bens de capital. Ao mesmo tempo em que mantínhamos taxas de 
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crescimento econômico mais elevadas e gerávamos mais empregos, constatou-se uma elevada 

concentração de renda, uma diminuição dos salários e um aumento da pobreza.  

Ao analisar o emprego e a distribuição de renda deste período, Mattoso nos esclarece 

acerca de quatro fatores que dificultaram “a organização social, a estruturação mais favorável do 

mercado de trabalho urbano e uma distribuição de renda mais democrática”. Entre eles, temos a 

ausência de reforma agrária que “reforçou a concentração da propriedade e o atraso produtivo”; 

“o lento processo de organização dos trabalhadores”; o atraso no desenvolvimento de políticas 

sociais, fato este que favoreceu “a desigualdade no acesso à educação, à saúde, à previdência ou 

assistência social; e por fim, a expressiva redução do salário mínimo desde os anos 60”. 171  

Um outro período de grande desenvolvimento industrial no Brasil, marcado por um 

intenso e acelerado crescimento econômico, aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek 

(1956 – 1961), apoiado sob o lema: “Cinqüenta anos de progresso em cinco de governo”. A 

adoção de uma política econômica respaldada em investimentos diretos e na abertura ao capital 

estrangeiro teve como objetivo principal a recuperação dos setores brasileiros que ainda se 

encontravam em atraso.  Para tanto, essa política econômica foi delineada em um Plano de Metas 

que, segundo Bolaño, reside na “implantação do capitalismo monopolista no país [...] com a 

industrialização pesada e a implantação definitiva do setor produtor de bens de produção, da 

indústria de base e da indústria automobilística”. 172 

Dadas estas condições, o autor ainda reconhece que no Brasil 

o processo de industrialização, até 1955, se restringe, com raras e importantíssimas 
exceções, ao setor de bens de consumo, de modo que a ‘capacidade para importar’ 
gerada pelo setor exportador cafeeiro é que define em grande medida as possibilidades 
de desenvolvimento industrial. Essa medida só poderá ser rompida ao final do Plano de 
Metas. Dada a situação de ‘estrangulamento externo absoluto’ e a falta de uma 
reestruturação do sistema financeiro e tributário que respaldasse a industrialização 
pesada, a finalização do processo só será possível através de um esquema de 
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financiamento inflacionário, que desembocará na crise que vai de 1962 a 1967, no bojo 
da qual se dará o golpe de 1964. 173 
  

 A adoção de “uma política de cunho ortodoxo” subseqüente ao golpe militar de 1964, 

acentuou a crise que teve início ao final da industrialização pesada. Tendo em vista que no Brasil 

o resultado desta política econômica aconteceu de maneira distinta em relação aos regimes 

militares do Chile e da Argentina, Bolaño destaca que, a partir de 1967, nosso país retoma “uma 

estratégia de crescimento de cunho marcadamente pragmático, que, do ponto de vista da política 

industrial, se traduz na continuidade de uma perspectiva calcada na substituição de importações”. 

174 

 O autor ainda menciona que estas ações viabilizaram “o desenvolvimento de setores 

importantes, nos quais o país apresentava ainda ‘gargalos’ significativos, como o da 

petroquímica”, mas em contrapartida foi capaz de impedir  

a superação dos vícios do modelo anterior, num momento em que a questão da 
produtividade e da competitividade internacional deveria estar na ordem do dia. Seja 
como for, o pragmatismo que se instala no poder a partir de 1967 ensejará um novo 
período expansivo, dessa vez a partir de um capitalismo monopolista já devidamente 
implantado. 175 
 

Nesta direção, a inclusão de um padrão industrial capitalista em nosso país acelerou o 

processo de modernização, mas não foi capaz de conter o aumento das disparidades sociais e de 

distribuição de renda. Nos anos subseqüentes, podemos ressaltar momentos proeminentes de 

crescimento com o chamado “Milagre Econômico” (1967 -1973), no qual as taxas do Produto 

Nacional Bruto subiram vertiginosamente. Porém, alguns anos depois desse “Milagre”, o Brasil 

entrou na década de 80 em uma de suas maiores crises, traduzida por altas inflações que 

originaram uma grande estagnação no setor industrial associada ao surgimento da Terceira 

Revolução Industrial. 
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Deve-se sublinhar que o Estado desempenhou, nesse contexto, um papel ativo de 

“investidor e canalizador de recursos para o setor privado”, ao mesmo tempo em que atuava de 

forma não muito enfática ao promover o bem-estar e a distribuição de renda. A sua incapacidade 

em gerenciar o crescimento econômico como anteriormente fez com que ao final dos anos 80 o 

Estado apresentasse sinais de enfraquecimento que favoreceriam a implantação de políticas 

neoliberais na década seguinte. Os rebatimentos desta crise no mundo do trabalho foram 

representados pelo desemprego urbano, pela deteriorização das condições de trabalho e pelo 

crescimento do setor de serviços. Mas, como nesta década “foram preservadas as estruturas 

industrial e produtiva, o desemprego e a precarização ainda foram relativamente baixos e, 

sobretudo, vinculados às intensas oscilações do ciclo econômico”. 176  

 Durante os anos 90, o mercado de trabalho brasileiro sofreu uma violenta desestruturação 

com índices alarmantes de desemprego, uma redução na capacidade de geração de empregos 

formais e um enorme contingente de trabalhadores informais, autônomos, sem carteira assinada e 

nenhuma outra proteção social. Nesse sentido, as relações de trabalho tornaram-se debilitadas, 

permitindo o enfraquecimento do vínculo entre trabalhador e sindicato. Em outras palavras, 

tornaram-se comuns mecanismos contratuais unilaterais ou por empresa, que terminam, 
a longo prazo, por favorecer a desvalorização da contratação coletiva mais setorializada 
ou centralizada, a preservação de baixos salários e, sobretudo, a ampliação das 
diferenças de rendimentos dos ocupados, além de acentuar a queda dos níveis de 
sindicalização. 177  
 

No tocante ao Estado, observou-se seu rápido desmonte “a golpes de privatizações 

lesivas, de sonegações e guerras fiscais e de sucessivos cortes de gastos e despesas públicas”, 178 

favorecido pela implantação do neoliberalismo. Conforme analisamos anteriormente, a adoção 

das medidas de ajuste neoliberal em nosso país teve conseqüências drásticas, ao contrário da 
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aludida superação da crise de esgotamento do padrão de desenvolvimento. Os dados mais 

perversos estão presentes nas novas formas de exploração do trabalho, no alarmante índice de 

desemprego, na crescente pobreza e no aumento da violência, enfim na retração dos 

investimentos por parte do Estado na área social, compondo assim uma estrutura societária 

fragmentada e desigual. 

No contexto da Terceira Revolução Industrial, o Brasil encontra-se em situação 

desfavorável em relação às economias desenvolvidas. As razões de ordem econômica, social, 

institucional e geopolítica para esta afirmação podem ser subsidiadas pela não equiparação das 

inovações tecnológicas empreendidas em nosso processo produtivo às do cenário internacional. 

Isto se explica pela associação do desenvolvimento econômico brasileiro as condições impostas 

pelo mercado de exportação.  

Todo o percurso analisado nos permite entender, em linhas gerais, o padrão de 

desenvolvimento empreendido pelo Brasil ao longo dos anos e os resultados das medidas 

econômicas e políticas no âmbito societário. Sendo assim, passemos agora a refletir sobre o efeito 

amplo dessas profundas e preocupantes mudanças no mundo do trabalho, geradas pela crise 

estrutural do capital, e que vêm acarretando reformulações e novos paradigmas no cenário 

educacional brasileiro.   

 

 

4.1  As Repercussões da Crise Estrutural na Educação Brasileira 
 

 

Como o principal ponto de referência para se compreender as mudanças ocorridas no 

campo educacional brasileiro nos anos de 1990 é, sem dúvida, a matriz econômica representada 



  
 

pela crise estrutural do capital, direcionaremos nossas considerações sobre a tentativa de 

superação desta crise pelo Brasil com a adoção das medidas empreendidas pelo Estado, por 

intermédio da política de ajuste neoliberal, e as mudanças resultantes desse modelo econômico 

para o nosso sistema educacional. 

Para Mészáros, “a crise estrutural do capital é a séria manifestação do encontro do sistema 

com seus próprios limites intrínsecos”. 179 Estes limites, por sua vez, enfatizam a 

incontrolabilidade e os defeitos estruturais que acompanham o metabolismo social do capital e 

deles emergem as tentativas de recuperação do seu ciclo reprodutivo, com o processo de 

reestruturação produtiva. A educação nesse contexto tem como objetivo preparar os indivíduos 

para reagir de modo socialmente adequado ao padrão de reprodução da sociedade, já que a sua 

mediação com o mundo do trabalho é realizada no sentido de colaborar com a continuidade do 

sistema e de seus padrões de exploração.   

Ao analisar o impacto da incorrigível lógica do capital sobre a educação, Mészáros 

reforça a ligação existente entre os processos sociais mais abrangentes e a educação afirmando 

que, “uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente 

transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as 

suas vitais e historicamente importantes funções de mudança”. 180 Porém, é necessário que o 

modo de reprodução estabelecido pela sociedade seja levado em consideração a fim de que sejam 

evitados “ajustes menores em todos os âmbitos, incluindo o da educação” 181. Nesta direção, 

as mudanças sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são admissíveis apenas com 
o único e legítimo objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso da ordem estabelecida, 
de forma que sejam mantidas intactas as determinações estruturais fundamentais da 
sociedade como um todo, em conformidade com as exigências inalteráveis da lógica 
global de um determinado sistema de reprodução. Podem-se ajustar as formas pelas 

                                                 
179 MÉSZÁROS, István. A crise estrutural do capital. In: Outubro – Revista do Instituto de Estudos Socialistas. N. 
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180 MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. Trad. Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2005, p.25. 
181 Idem, ibidem, p.25. 



  
 

quais uma multiplicidade de interesses particulares conflitantes se deve conformar com a 
regra geral preestabelecida da reprodução da sociedade, mas de forma nenhuma pode-se 
alterar a própria regra geral. 182 
 

Mészáros ao considerar que as determinações fundamentais do capital são irreformáveis, 

nos conduz a uma reflexão sobre as reformas educacionais alertando para o fato de elas serem 

conciliadas com o ponto de vista do capital. Portanto, na visão do autor, “limitar uma mudança 

educacional radical às margens corretivas interesseiras do capital significa abandonar de uma só 

vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa”. 183 Porque “é 

necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente”. 184 

Sendo assim, no contexto atual da crise estrutural as exigências do sistema produtivo 

recaem no sistema educacional reformulando e direcionando as suas ações no intuito de colaborar 

na formação de um novo tipo de trabalhador, atendendo assim às novas demandas do mercado de 

trabalho. Nessa perspectiva, a escola atualmente tem sua base de funcionamento dentro de 

padrões semelhantes aos de uma empresa, enfatizando ainda mais a sua função de formar o 

cidadão produtivo para o exercício profissional.  

Nesse sentido, quando observamos a preocupação das empresas em estabelecer sua 

eficácia na atividade econômica, seja no mercado nacional e principalmente no internacional, e a 

crescente competição entre elas, constatamos que as exigências que foram impostas ao sistema 

educacional abrangem não somente o trabalhador, mas também o indivíduo e o cidadão. Sendo 

assim, não se pode perder de vista que as alterações no cenário educacional aconteceram devido à 

adesão do Brasil as propostas neoliberais e também porque a nossa educação não correspondia 

mais às demandas sociais e, principalmente, não atendiam os preceitos do capital. 
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Antes de entrarmos nas alterações que nossa política educacional sofreu com o advento do 

neoliberalismo, convém ressaltar as ações empreendidas e a lógica que conduz o modelo de 

Estado neoliberal, visto que ele se apresenta de forma completamente distinta do Estado de bem-

estar social, servindo como mediador da crise estrutural do capital. Nesses termos, o Estado 

neoliberal representa: 

uma reação teórica e política ao modelo de desenvolvimento centrado na intervenção do 
Estado, como força estruturadora do processo de acumulação de capital e de 
desenvolvimento social. Considerando essa intervenção como a principal crise do 
sistema capitalista de produção, os neoliberais começaram a atacar qualquer limitação 
dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciando tal limitação como uma 
ameaça letal à liberdade econômica e política. 185  
 

Importa destacar que esta reação ao Estado intervencionista e de bem-estar social não 

aconteceu de maneira isolada, ela teve uma abrangência mundial, principalmente com a 

mundialização do capital financeiro e a ausência de interferências dos governos nacionais. Sendo 

assim, Teixeira ainda afirma que, “a transnacionalização do sistema capitalista de produção 

representa a morte do Estado, isto é, seu poder de fazer políticas econômicas e sociais de forma 

autônoma e soberana”. 186  

O Estado de bem-estar dirigia-se a determinados grupos sociais tidos como 

“consumidores”, tornando-se um meio de proteção social aos trabalhadores inserindo-os no rol 

dos direitos sociais de cidadania. Todavia, é preciso lembrar que o Estado de bem-estar esteve 

circunscrito a um número reduzido de Países de grande poder econômico. Não chegou a ser 

amplamente viabilizado na América Latina ou no Brasil.  
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A primeira iniciativa com vistas a instalar um padrão semelhante de Estado de bem-estar 

estava inserida na Constituição de 1988, 187 que elaborada no contexto de transição da derrota da 

ditadura e sua substituição pelo regime democrático: 

consagrou este profundo avanço social, resultado de lutas conduzidas, por duas décadas, 
pelos setores democráticos: sem ferir a ordem burguesa (no interior da qual é impensável 
eliminar a exploração dos trabalhadores e a reprodução da miséria), ela assentou os 
fundamentos a partir dos quais a dinâmica capitalista poderia ser direcionada de modo a 
reduzir; a níveis toleráveis, o que os próprios segmentos das classes dominantes então 
denominavam “dívida social”. 188  
 

Paulo Netto ainda assevera que no texto da Constituição de 1988, “consagraram-se 

explicitamente, como tais e para além dos direitos civis e políticos, os direitos sociais 

(coroamento, como se sabe, da cidadania moderna)”. 189 Este é um motivo importante para 

examinarmos que, enquanto no Brasil existia toda uma movimentação em torno da criação dos 

dispositivos:  

político-democráticos de regulação da dinâmica capitalista, no espaço mundial tais 
mecanismos perdiam vigência e tendiam a ser substituídos, com a legitimação oferecida 
pela ideologia neoliberal, pela desregulamentação, pela flexibilização e pela 
privatização – elementos inerente à mundialização (globalização) operada sob o 
comando do grande capital. 190 
 

O conflito gerado em torno desse texto constitucional envolvia basicamente dois 

segmentos: burguesia e trabalhadores, e tornou-se o cerne do debate político, pois se para o 

primeiro as perdas significavam uma diminuição da exploração e de não controle social, para o 

                                                 
187 Elaborada sob a presidência do deputado Ulysses Guimarães, a Constituição de 1988 foi promulgada com 245 
artigos e 70 disposições transitórias, sendo a primeira constituinte em nosso país a aceitar emendas populares – 
apresentadas por pelo menos três entidades associativas e assinadas por no mínimo três mil eleitores. Além disso, ela 
fixou a independência entre os poderes Executivo, legislativo e Judiciário; estabeleceu eleições diretas em dois 
turnos para presidência, governos estaduais e prefeituras com mais de 200 mil eleitores; fixou os direitos individuais 
e coletivos; limitou a jornada de trabalho em 44 horas semanais, convencionou o seguro-desemprego, ampliou a 
licença-maternidade para 120 dias e concedeu a licença-paternidade, proibiu a ingerência do Estado nos sindicatos, 
assegurou o direito de greve como instrumento de negociação aos servidores públicos, menos os ligados aos serviços 
essenciais e instituiu o pagamento da multa de 40% sobre o valor total do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) nos casos de demissão sem justa causa. Conhecida pelos benefícios trabalhistas, sociais e culturais, esta 
Constituição ficou conhecida como “Constituição cidadã”.  (< WWW.senado.gov.br > acesso em 15 abr 2005) 
188 PAULO NETTO, José. FHC e a política social: um desastre para as massas trabalhadoras. In: LESBAUPIN, Ivo 
(Org.). O desmonte da nação. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. p.77. 
189 Idem, Ibidem, p.77. 
190 Idem, Ibidem, p.77. 



  
 

segundo, ao contrário, a aprovação do projeto social contido na Constituição de 1988 

representava um caminho para “reverter às conseqüências econômico-sociais mais dramáticas da 

herança da ditadura”. 191  

Não obstante, a eleição de Fernando Henrique Cardoso – FHC – o direcionamento de suas 

ações em concordância com o projeto político do capital, resultaram na inviabilização do projeto 

social presente na Constituição de 1988, considerando-o um entrave para que o país seguisse o 

rumo do desenvolvimento tecnológico e assim pudesse entrar para o “Primeiro Mundo”. Nesse 

contexto, o primeiro ano do governo FHC, foi marcado, e pode ser assim avaliado, por uma 

direção social “rigorosa, coerente e sistemática: em aberta contradição com seu passado 

democrático e com suas promessas de campanha, FHC, desde os seus primeiros dias no Planalto, 

presidiu um governo direcionado contra os interesses e as aspirações da massa dos 

trabalhadores brasileiros”. 192  

Nesta perspectiva, o modelo estatal neoliberal constitui-se em uma resposta à crise fiscal e 

de legitimidade do Estado, além de contemplar um ajuste estrutural definido pelos programas e 

políticas “recomendadas” pelos organismos internacionais, a saber, Banco Mundial, FMI, etc. 

Contudo, ao invés de sanar os problemas financeiros e socioeconômicos que resultaram da crise 

estrutural do capital, essas medidas de ajuste ao modelo econômico neoliberal representaram a 

destruição do Estado e das concessões193 sociais adquiridas, além da flexibilização das relações 
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crise estrutural que se aprofunda, é forçado a tentar revogá-los. Significa, entretanto, que as ilusões associadas às 



  
 

entre trabalho e capital com reivindicações destinadas a alterar, significativamente, a legislação 

dos países que mantinham dependência econômica, entre eles o Brasil. Além disso, essas 

medidas também colaboraram para o aumento da miséria e do desemprego, gerando assim 

inúmeros conflitos sociais. 

No tocante à educação, cabe aqui salientar as alterações que nossa legislação educacional 

sofreu na tentativa de inserir o Brasil no novo padrão de desenvolvimento mundial. Conforme 

expusemos anteriormente, o governo de Fernando Collor foi o propulsor da adesão brasileira aos 

postulados do neoliberalismo no intuito de superar a inflação, ou seja, ele abriu os caminhos para 

que o ideário neoliberal dentro de seu programa de reestruturação produtiva promovesse um 

verdadeiro desmonte do Estado Nacional. Dentro dessa mesma perspectiva, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso deu continuidade ao programa de Collor procurando atender as 

recomendações propostas pelo Consenso de Washington. 

Ao situarmos a educação nesse contexto, observamos que todas as mudanças 

empreendidas tiveram como pressuposto a superação da crise e colaboraram para que a produção 

do conhecimento, o saber, passasse a ser uma mercadoria essencial a serviço dos ditames do 

capital. Os reflexos dessa mudança são nitidamente observáveis hoje nas exigências impostas 

pelo mercado de trabalho no que se refere à qualificação profissional requerida ao trabalhador. 

Porém, o acesso a este saber, além de restrito, é fragmentado em consonância com o tipo de 

ensino que o indivíduo tenha possibilidade de ingressar. Isto é,  

para uma maioria daqueles que realiza ou realizarão tarefas mais simples no mundo do 
trabalho oferece-se uma escolarização mínima de oito séries. Para aqueles que efetuam 
ou possam vir a efetuar tarefas simples um pouco mais elaboradas, a terminalidade da 
sua trajetória educacional é conseguida pela conclusão do ensino médio 
profissionalizante, em geral oferecido pelo Estado, em parceria com entidades 

                                                                                                                                                              
concessões, ao longo da história da social democracia reformista, devem ser expostas pelo que realmente são, e não 
pela fantasia sobre a viabilidade do trabalho a partir da ‘alternativa econômica estratégica’ neokeynesiana. Tal 
alternativa não apenas é totalmente irreal nas circunstâncias da crise estrutural do capital, mas, se por algum milagre 
pudesse ser implementada, nem mesmo chegaria a construir uma alternativa”.  



  
 

empresariais. Para aqueles “cidadãos de 1ª classe”, uns mais do que outros, ou seja, para 
aqueles que realizam tarefas complexas na produção, de diferentes níveis, a trajetória 
escolar agora flexibilizada, no dizer oficial, compreende: escolarização básica (ensino 
fundamental e ensino médio propedêutico ao ensino superior) realizada majoritariamente 
na rede privada de ensino, confessional ou laica; ensino superior de cinco tipos 
diferentes, indo desde as instituições de ensino (institutos superiores, faculdades, 
faculdades integradas e centros universitários) majoritariamente privadas laicas até às 
universidades de pesquisa majoritariamente públicas e confessionais. 194  
 

Nestas condições, observa-se a amplitude no atendimento à lógica neoliberal de 

organização da sociedade, mantendo assim formas de escolarização distintas entre as massas de 

trabalhadores e os trabalhadores qualificados. Esta reorganização do nosso sistema educacional 

caracteriza-se pela subordinação da educação aos interesses do capital. Não obstante, o percurso 

trilhado por FHC até a promulgação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei 9.394/96 foi marcado por medidas que objetivaram excluir do projeto o máximo possível de 

ações que desfavorecessem o capital e fossem de encontro às recomendações dos organismos 

internacionais para uma política educacional na qual os gastos deveriam ser reduzidos. 

  Seguindo essa lógica, a primeira medida de FHC para redefinir a estrutura jurídico-escolar 

consistiu na criação de um Conselho Nacional de Educação – CNE, cuja função era colaborar 

junto ao Ministério da Educação e do Desporto na redação e na avaliação da política educacional. 

Porém, o período que corresponde à criação do CNE foi o mesmo da tramitação no Congresso da 

nova LDB, que também “propunha, até então, a criação de um Conselho Nacional de Educação, 

caracterizado pela autonomia frente ao Executivo e pela ampla participação da sociedade civil 

nas suas deliberações”. 195 No entanto, o CNE apresentou-se ausente de autonomia em relação ao 

Executivo, surgindo assim “na contramão da história em processo”. 196 

Nesse movimento de antecipação a promulgação da nova LDB, FHC aprova a Emenda 

Constitucional nº14 de 12/09/96, alterando o seu artigo 60 para criar o Fundo de Manutenção e 
                                                 
194 NEVES, Maria Lúcia W. Educação: um caminhar para o mesmo lugar. In: LESBAUPIN, Ivo (Org.). O desmonte 
da nação. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. p.143. 
195 Idem, Ibidem, p.136. 
196 Idem, Ibidem, p.136. 



  
 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, 

regulamentado pela Lei 9.424 de 24/12/96. Percebe-se, então, que ao invés de se constituir em 

um órgão direcionado a democratização da base de nosso sistema educacional, o FUNDEF 

transformou-se em mais um elemento favorável à seletividade e a exclusão, pois ao priorizar o 

ensino fundamental excluiu a educação infantil e a de jovens e adultos. Nessa mesma linha, 

foram também postas em prática mudanças na legislação que mexeram com a estrutura das 

escolas técnicas federais, com as normas da autonomia universitária. Nesses termos, Neves 

assevera que, 

atuando como um verdadeiro rolo compressor, o governo, através de manobra 
regimental, apressa a promulgação da nova LDB: não mais a partir do projeto de lei que 
vinha sendo discutido nos últimos oito anos, mas sim através de uma nova versão do 
projeto Darcy Ribeiro, que assimilava todas as medidas já aprovadas fragmentariamente 
nesses dois primeiros anos de governo, embora incorporasse também, de forma 
subordinada, algumas das reivindicações do projeto substituído. 197 
 

Obviamente, deixam de ser contempladas nesta lei as discussões empreendidas pelos 

profissionais da educação acerca do ensino superior e da educação tecnológica. Não obstante, 

este fato não se constituiu em um simples descuido, uma vez que estes dois níveis de ensino 

formam o cerne das propostas neoliberais, mas em um estratagema do governo para assegurar a 

implementação de suas políticas educacionais de cunho neoliberal que subordinam a escola a 

empresa. Por esse motivo, FHC assina mais dois decretos que incidem diretamente sobre a nova 

estrutura do ensino superior e da educação tecnológica.  

No primeiro decreto 2.207 de 15/04/97, o Sistema Federal de Ensino é regulamentado em 

cinco modalidades: universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e 

institutos superiores ou escolas superiores. Sendo que as universidades são as únicas a manter 

indissociável ensino, pesquisa e extensão. Ao fragmentar as instituições de ensino superior o 

governo por um lado incentiva a privatização da educação e ressalta a função deste nível de 
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ensino voltado para o exercício de atividades complexas no mercado de trabalho, enquanto por 

outro lado visa a atender àquela parcela da população que se encontrava excluída da educação 

superior.  

No que tange esse aspecto, podemos identificar nos dias atuais medidas governamentais 

semelhantes, como por exemplo, o Programa Universidade para Todos - PROUNI, que destina 

bolsas de estudos parciais de 25% e 50% ou integrais para alunos de baixa renda em instituições 

privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. Este programa, instituído pela lei nº 

11.096 de janeiro de 2005, também tende a favorecer os professores da rede pública que não têm 

cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia, não existindo, neste caso, limite de renda. 

Uma leitura atenta dessa lei nos possibilita desmistificar, logo de início, a 

descaracterização de um programa para “todos”, pois nem todos os estudantes que não obtiveram 

êxito no vestibular das Universidades Federais ingressarão em cursos superiores nas instituições 

privadas que aderiram ao programa, pois ainda nestes locais os estudantes serão submetidos a 

critérios de seleção, significando que a grande maioria continuará sendo excluída. 

  Além disso, observa-se também que a parceria estabelecida entre governo e instituições 

privadas acontece sem que uma das partes obtenha qualquer tipo de ônus, ao contrário, ela 

representa para o governo uma redução nos gastos com o ensino superior público, ao mesmo 

tempo em que atende aos preceitos neoliberais viabilizando a privatização da educação. Enquanto 

que para as instituições privadas, a adesão ao programa trás os benefícios da isenção de alguns 

impostos e contribuições.   

Retomando os decretos assinados por FHC, encontramos no segundo decreto 2.208 de 

17/04/97, as mudanças que atingem o ensino técnico, que passa a ser composto pelo ensino 

médio, no qual o aluno realiza os estudos teóricos, seguido de um ano de estudos práticos na área 

profissionalizante escolhida. Aponta Neves que, 



  
 

embora pareça contraditória a separação entre estudos teóricos e práticos no momento 
em que o novo paradigma de organização da produção e do trabalho exige um maior 
nível de abstração na realização de atividades produtivas, na realidade, essa 
fragmentação explicita apenas a mudança do ensino técnico, de ensino formador do 
trabalho complexo para o ensino formador do trabalho simples. 198 
 

Infelizmente, todo esse desmonte no arcabouço jurídico escolar não parou com este 

decreto, outras políticas foram surgindo sem perder de vista à ideologia neoliberal e as 

“recomendações” postas pelos organismos financeiros. Essa é uma razão importante para 

examinarmos como essa relação entre o Banco Mundial e seu financiamento a nossa educação 

acontece, visto que as políticas educacionais são definidas pelo Banco a partir de sua análise 

econômica. 

Fazendo uma breve retrospectiva das prioridades do Banco Mundial constatamos que, 

inicialmente, a base de seus projetos de financiamento foi direcionada para o trabalho de 

reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial e, atualmente, seu foco encontra-se no 

setor social e econômico a partir do discurso da redução da pobreza no mundo em 

desenvolvimento.  No entanto, o papel desse organismo multilateral internacional de 

financiamento, que conta atualmente com 184 países, entre os quais o Brasil, não se restringe 

apenas em angariar fundos nos mercados financeiros internacionais para seus projetos, mas 

também o de aconselhar os países-membros, sobretudo no que abrange as medidas econômicas a 

serem implementadas. 

O Banco Mundial possui ainda uma estrutura composta por cinco instituições: Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD, a Associação Internacional de 

Desenvolvimento – AID, a Corporação Financeira Internacional – IFC, a Agência Multilateral de 

Garantia de Investimentos – AMGI, e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 

Investimentos – CIADI. Para cada uma destas instituições são direcionadas atividades que 
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abrangem desde o tipo de empréstimo que se deseja obter até as ações que estimulam 

investimentos estrangeiros e a participação acionária nos países em desenvolvimento. 

É dentro dessa perspectiva do discurso de redução da pobreza que o Banco Mundial ao 

lado do FMI vai exercer influência sobre as políticas públicas nos países em desenvolvimento e 

delinear as suas recomendações integrando a educação ao trabalho com o propósito de eqüidade, 

competitividade e desenvolvimento sustentável. Um outro ponto bastante significativo refere-se à 

permanência de norte-americano na presidência da instituição desde a sua fundação. Isto ocorre 

porque, segundo os estatutos do próprio Banco, o poder de decisão e votação acontece na mesma 

proporção que a contribuição financeira, e nesse aspecto os Estados Unidos possuem hegemonia 

absoluta em relação às outras potências econômicas para definir políticas e prioridades.  

Assinala-se, ainda, que a atuação do Banco Mundial e do FMI trouxe resultados negativos 

que podem ser facilmente observados pelo aumento da pobreza e da exclusão social, além da 

destruição do meio ambiente em termos mundiais. No sentido de reverter esse quadro, estes 

organismos passaram a intervir na política econômica interna e na legislação dos países com os 

quais mantêm empréstimos, adotando programas de ajuste estrutural visando o desenvolvimento 

econômico. No que tange a América Latina, Soares enfatiza que, 

os programas neoliberais de ajuste geraram a década perdida dos anos 80 e vêm se 
revelando, cada vez mais, um conjunto extremamente contraditório de políticas e 
instrumentos econômicos, não apenas incapaz de construir as bases para o 
desenvolvimento sustentável, como ainda responsável pela desestruturação da sociedade 
e da economia de diversos países onde vem sendo aplicado. 199  
 

A constatação desse fato, e a situação vivenciada pelo México200 contribuíram para que 

fossem reformuladas as políticas de financiamento do Banco, direcionando-as para o combate e 
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crescimento dos déficits comerciais, pela redução das reservas e pela saída de capital do país no final de 1994, ao 
mesmo tempo em que a pobreza apresentava um elevado nível de crescimento. Como este fracasso representava o 



  
 

alívio da pobreza, uma vez que o próprio Banco passou a sofrer pressões e críticas oriundas de 

“ONGs (Organizações Não-Governamentais) e movimentos sociais, como também de segmentos 

dos próprios governos e de parlamento dos países desenvolvidos, sobretudo do Congresso norte-

americano”. 201  

É evidente que estas reformas não chegaram a modificar de forma substancial a estrutura 

e as políticas do Banco Mundial, pois ele continua não assumindo a sua parcela de 

responsabilidade nos projetos e programas que fracassam. Mesmo quando teve início à 

preocupação em combater a pobreza a partir de 1992, o Banco continuou sem questionar “o 

caráter excludente das políticas de ajuste, e suas propostas” permaneceram restritas “ao 

financiamento de programas sociais compensatórios voltados para as camadas mais pobres da 

população, destinados a atenuar as tensões sociais geradas pelo ajuste”. 202  

Depois da crise do México em 1994, o Banco Mundial começou a empreender um novo 

pacote de reformas e denominou esta nova fase de era pós-ajuste. Soares destaca como principais 

medidas desse pacote:  

• aprofundamento dos processos de abertura comercial, desregulamentação e 
privatização; 

• aumento da poupança interna, por meio de reforma fiscal (redução do gasto público, 
reforma tributária) e estímulo à poupança privada; 

• reforma (privatização) do sistema de previdência; 
• flexibilização do mercado de trabalho (redução dos encargos previdenciários e 

alteração na legislação trabalhista); 
• reforma no sistema educacional; 
• implementação de programas sociais focalizados na oferta de serviços públicos para 

os grupos mais pobres; 
• reforma institucional e reestruturação do Estado. 203 
 

                                                                                                                                                              
total descrédito na política do Banco, o governo norte-americano conseguiu um alto empréstimo no intuito de salvar 
a economia mexicana e resguardar a proposta econômica implementada.  
201 SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: políticas e reformas. In: TOMMASI, Lívia de; WARDE, Mirian 
Jorge; HADDAD, Sergio (Orgs.). Banco Mundial e as políticas educacionais, op. cit., p.25. 
202 Idem, ibidem, p.27. 
203 Idem, ibidem, p.28-9. 



  
 

Tendo em vista a reflexão sobre a relação entre os novos padrões de desenvolvimento 

tecnológico e a educação nos propomos a analisar as proposições de reformas no campo 

educacional inseridas no conjunto de medidas orientadas pelo Banco Mundial. Evidenciaremos a 

interação entre modelo educacional e modelo econômico, ressaltando que cada um deles obedece 

a critérios diferentes, embora comunguem de um mesmo objetivo: a continuidade da política de 

ajuste estrutural.   

Ao tratar das propostas do Banco Mundial para a educação, Coraggio resgata muito bem 

esse viés economicista no enfoque dado ao sistema educacional: 

para enquadrar a realidade educativa em seu modelo econômico e poder aplicar-lhe seus 
teoremas gerais, o Banco estabeleceu uma correlação (mais do que uma analogia) entre 
sistema educativo e sistema de mercado, entre escola e empresa, entre pais e 
consumidores de serviços, entre relações pedagógicas e relações de insumo-produto, 
entre aprendizagem e produto, esquecendo aspectos essenciais próprios da realidade 
educativa. [...] Em conseqüência, não seria de estranhar que sua proposta básica para o 
sistema educativo consista em (até onde for possível) deixar a atividade educacional à 
mercê do mercado e da concorrência para que a interação entre consumidores e 
fornecedores de serviços educacionais defina a quantidade de educação, seus conteúdos 
e pedagogias, suas formas de estruturação, em que áreas e a que preço deve ser 
oferecida. 204 
 

Ainda segundo o autor, nesse contexto, 

em algumas áreas concede-se ao Estado um papel permanente pois, por sua natureza, a 
educação é considerada como um bem semi-público. Como este é um dos casos em que 
o mercado não pode dar respostas adequadas, o modelo admite a intervenção estatal na 
educação, pressupondo que para garantir a eficiência do sistema o setor público deva 
concorrer abertamente com o setor privado e que os mecanismos de alocação pública de 
recursos se assemelhem aos do mercado ideal. 205 
 

Compreendemos assim o grande perigo de se associar políticas educacionais às demandas 

do mercado, pois não se pode prever com exatidão como o processo de desenvolvimento 

econômico ocorrerá daqui a algum tempo, já que o acelerado avanço das tecnologias vem 

provocando uma verdadeira revolução e impondo alterações constantes na demanda por um novo 
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tipo de trabalhador e, conseqüentemente, uma nova reformulação no tipo de formação que este 

trabalhador deverá receber.  

Nesse sentido, “as políticas são orientadas conjunturalmente para reformar, a partir do 

Estado, o funcionamento real do sistema educativo”, 206 cabendo ao setor privado a função de 

determinar as demandas de emprego. Não menos evidente, essa relação entre o público e o 

privado enfatiza o enfoque neoliberal de reduzir os gastos públicos, além de condicionar a 

educação as freqüentes oscilações do mercado financeiro comprometendo a formação das futuras 

gerações, que mesmo sendo preparadas dentro de determinadas habilidades e competências 

enfrentarão o desafio de conseguir ingressar no mercado formal de trabalho, vivenciarão a 

intensificação da concorrência entre si e o crescente descompasso entre sua produtividade e seu 

salário, intermediado pela negociação tendenciosa do capital de explorar a força de trabalho 

visando o lucro.  

   A associação destes fatores aliada ao direcionamento dos insumos do Banco Mundial 

permite-nos desmistificar a idéia difundida de que quanto maior for a qualificação do indivíduo, 

melhores serão as suas oportunidades. Em princípio isso até poderia ser possível, mas é preciso 

considerar alguns fatores: primeiro, dentro da lógica capitalista não existe emprego para todos; 

segundo, quando se analisa a prioridade de financiamento do Banco e as suas diretrizes 

encontramos um centralização em projetos destinados à educação primária, 207 a partir do final da  

década de 1970, por entender que o setor privado pode subsidiar a qualificação da mão-de-obra 

                                                 
206 Idem, ibidem, p.104. 
207 Conforme Fonseca (1995, p.170-1), a primeira menção ao ensino profissional de nível secundário “encontra-se 
em documento de política educacional elaborado pelo Banco em 1970, onde se assinala a importância do ensino 
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indireto de prover a participação das massas ao desenvolvimento, através do aumento de sua produtividade”. 
FONSECA, Marilia. O Banco Mundial e a educação: reflexões sobre o caso brasileiro. In: GENTILI, Pablo; 
SADER, Emir (Oros.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de janeiro: Paz e 
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presente no mercado; e por fim,  não basta apenas investir em educação ou em projetos sociais de 

cunho paliativo, é necessário prover um desenvolvimento econômico capaz de acompanhar as 

demandas do mercado, gerando empregos e possibilitando que os indivíduos supram suas 

necessidades básicas. Mas, infelizmente, é bastante utópico considerar este último fator quando 

nossa sociedade encontra-se pautada na lógica que privilegia o capital ao invés do 

desenvolvimento humano-social em sentido verdadeiro. 

Historicamente, os recursos disponibilizados pelo Banco Mundial ao Brasil não foram 

capazes de prover o tão almejado desenvolvimento econômico e, atualmente, combater a pobreza. 

Ao contrário, constata-se um patamar de crescimento desigual e cada vez mais excludente. Em 

nossas leituras pudemos confirmar que os projetos financiados junto ao Ministério da Educação, 

no período de 1970 a 1980 se reverteram em um ônus muito grande para o país devido à 

morosidade com a qual os projetos foram desenvolvidos trazendo graves conseqüências para o 

país, pois, 

em decorrência das rígidas condições financeiras, o bom desempenho de um projeto, em 
termos de ritmo de execução, representa fator indispensável para evitar despesas 
adicionais. A morosidade na sua execução significa a diminuição da captação de divisas 
externas (desembolso) bem como o aumento do custo do financiamento, em termos 
elevados de encargos (taxas e juros). 208  
 

  Tal fato não se distancia muito da nossa realidade. A crise da educação que vivenciamos é 

em grande parte decorrente do fracasso desses projetos que sofreram influências do setor 

econômico e do setor político. Cabe aqui então indagar se essas reformas educacionais adotadas 

pelos países em desenvolvimento, principalmente no Brasil, serão suficientes para atender em 

longo prazo as mudanças nos cenários econômico e tecnológico? Acreditamos que não, pois 

qualquer alteração no sistema educativo demanda tempo para ser discutida e incorporada pelos 
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educadores antes de serem desenvolvidas no espaço institucional da sala de aula, além de 

requerer adaptações as diferentes realidades educacionais presentes na nação.  

Quando se condiciona os fins da educação aos do mercado, corremos o risco de ter um 

modelo educativo que jamais se constituirá em uma base para o pleno desenvolvimento dos 

educandos, e sim um modelo que servirá para atender as necessidades de um determinado 

período de tempo, rotulando a construção do conhecimento, estipulando limites, concretizando a 

tão cogitada formação polivalente.  

O que depreendemos desse tipo de estrutura educacional é que por um lado ela favorece 

uma maneira peculiar de se administrar o saber e, conseqüentemente, de se apropriar do 

conhecimento condizente com a realidade, mas por outro lado o domínio estipulado do saber 

esconde a face perversa do capital de conseguir sempre se apropriar de mecanismos eficazes de 

controlar a sociedade e reproduzir seu sistema. 

Portanto, em face dessas considerações é que precisamos refletir e analisar o que está 

presente no cerne da nova LDB, o que representa esse novo padrão tecnológico e suas exigências, 

sobretudo quando se faz menção a educação profissional e a educação superior, uma vez que 

estes níveis de ensino encontram-se diretamente relacionados com a preparação dos indivíduos 

para a vida produtiva.      

 

4.3 Os Novos Padrões de Desenvolvimento Tecnológico e a Nova Lei de Diretrizes 
      e Bases da Educação Nacional - LDB  
 

 

Sob o pressuposto de que toda inovação requer sempre a introdução de algo novo e que o 

ser humano-social durante toda a sua existência permanece em constante processo de educação, 



  
 

vislumbramos o “novo” como um elemento gerado pela própria reprodução social e que 

necessitará ser incorporado pela sociedade de modo que os indivíduos que a ela pertençam 

possam reagir de modo socialmente adequado ao seu padrão de reprodução.  

Na atualidade, ao se colocar o foco nas mudanças tecnológicas e organizacionais 

presentes em todas as áreas da nossa sociedade revela-se uma nova face da subordinação do 

trabalho ao capital frente às inovações tecnológicas de base microeletrônica e de informática, que 

compõem a Terceira Revolução Industrial.  

As repercussões desse novo padrão de desenvolvimento tecnológico, que vai se 

delineando e provocando avanços e retrocessos, podem ser facilmente observadas quando 

deslocamos nossa reflexão para a educação e constatamos as modificações que incidem 

diretamente sobre esse complexo, provenientes das transformações no mundo do trabalho. Nesse 

contexto, uma nova divisão internacional do trabalho se estabelece e, por conseguinte, novas 

exigências ao trabalhador são impostas repercutindo diretamente no sistema educativo, uma vez 

que deixam de ser prioridades as habilidades manuais, antes consideradas fundamentais, em 

detrimento das aptidões cognitivas e dos conhecimentos teóricos, que impõem novas formas de 

se conduzir o processo educativo de ensino e aprendizagem. 

Nestas condições, a educação é elevada a um patamar superior na preparação dos 

indivíduos, uma vez que dentro do novo padrão tecnológico o trabalhador terá de dispor de 

condições intelectuais mais adequadas que o possibilite desenvolver no mercado de trabalho 

capacidades profissionais de aprender a aprender, saber se expressar, lidar com dificuldades, ter 

raciocínio lógico, trabalhar em grupo, estar em constante processo de transformação e pesquisa, 

ter domínio da tecnologia e de pelo menos um idioma estrangeiro.  

De acordo com a análise de Bolaño, “estamos ainda no início do processo de passagem da 

subsunção formal a real do trabalho intelectual no capital, o que dá ao primeiro um grau de 



  
 

autonomia que o trabalhador manual perdeu há muito tempo”. 209 No entanto, é importante 

lembrar que as exigências em torno desse novo tipo de trabalhador e de homem não acontecem 

de maneira uniforme, mas sim de acordo com os interesses de cada ramo do setor produtivo. 

Diante disso, o autor ainda destaca que, 

mais uma vez, o capitalismo abre possibilidades transformadoras, ao mesmo tempo em 
que as nega, ao canalizar todas as energias mentais extraídas da nova classe trabalhadora 
para a manutenção do sistema de exploração, excluindo ademais a maioria da população 
mundial das condições mínimas de vida digna. O trabalhador intelectual vive a 
contradição de servir, na medida em que é obrigado a vender sua força de trabalho, para 
garantir a satisfação das suas necessidades humanas, historicamente determinadas, ao 
sistema de exploração, exclusão e violência do capital, ao mesmo tempo em que percebe 
que esse mesmo sistema restringe suas capacidades criadoras e o separa da imensa 
maioria dos seus semelhantes, condenados a condições de vida desumanas. 210  
 

Explicita-se, assim, a necessidade desse trabalhador se apropriar dos novos mecanismos 

para ser submetido à exploração e exclusão do capital, reconhecendo e refletindo sobre os limites 

e as possibilidades de promover as mudanças necessárias em prol da sociedade em que vive ao 

invés de servir ao sistema capitalista como mero reprodutor da ideologia dominante. Quanto mais 

trabalhadores identificarem “o seu papel histórico de mediador”, mais um passo estaremos dando 

no sentido da emancipação humana. Nesse preciso sentido, dois fatores são apontados pelo autor 

visando a auxiliar nesta tarefa: “o caráter marcadamente comunicacional e relacional do modo de 

produção hoje e a autonomia relativa de que [o trabalhador intelectual] ainda dispõe no seu 

trabalho”. 211 Estes elementos, portanto, se relacionam também com o desenvolvimento das 

tecnologias informacionais e a subsunção real do trabalho no capital. 

Como no contexto atual vivenciamos uma fase de reestruturação produtiva, não podemos 

deixar de mencionar como a tecnologia vem sendo incorporada em nossa sociedade e de que 

maneira ela interage com a educação, sobretudo no tocante a legislação educacional. Seguindo 
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essa lógica, vejamos primeiramente a problemática da economia brasileira apresentada por 

Bolaño e que nos remete ao fato de que somos:  

um país de capitalismo tardio, que chegou a concluir seu processo de industrialização 
com base no paradigma tecnológico vigente desde o final do século passado, justamente 
no momento em que os países centrais abandonavam esse paradigma, o que nos coloca 
mais uma vez diante da necessidade de cobrir um gap tecnológico que se aprofunda a 
cada dia. Convivem aqui atraso tecnológico e aprofundamento da miséria e de todos os 
males do subdesenvolvimento, tudo isso diante de um estrangulamento financeiro sem 
precedentes, decorrente das dívidas externa e pública. Face a isso, tem-se um Estado 
privatizado, loteado, sucateado e ameaçado por uma funesta ideologia neoliberal herdada 
do famigerado governo Collor. 212 
 

  Sem dúvida, esse descompasso entre o nosso padrão de desenvolvimento tecnológico e o 

dos países capitalistas centrais colabora para que as desigualdades socioeconômicas sejam 

acentuadas, apesar das vantagens alardeadas em torno dos avanços científicos e tecnológicos, e 

torna cada vez mais visível a lógica destrutiva do capital, pois, 

a longo prazo a generalização da inovação tecnológica leva à perda relativa de 
rentabilidade, abrindo-se uma nova era de crise de acumulação, que denuncia o 
esgotamento da base técnica em uso. Visando a busca de uma mais-valia relativa 
extraordinária, a concorrência intercapitalista força a obsolescência do padrão vigente e 
patrocina outras inovações tecnológicas, que incidirão em aumento da composição 
orgânica do capital, ou seja, maior investimento em capital constante (equipamentos, 
instalações, etc.) em detrimento do capital variável (salários). 213 
 

Nesse movimento, observamos um ciclo vicioso marcado por períodos que vislumbram a 

ascensão do sistema capitalista, gerada pelo elevado índice de acumulação do capital, e pelo seu 

próprio esgotamento. No entanto, isso não é novidade, pois Marx já apontava as crises como uma 

tendência natural do capital. Sendo assim, é importante focalizar o que representam essas 

inovações tecnológicas para a educação dentro da atual fase de mundialização do capital e como 

ela vem reagindo ao novo modelo de organização e gerenciamento do processo produtivo, que 
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hoje integra a chamada terceira revolução tecnológica e demanda novas exigências de 

qualificação.  

Neste ponto cumpre registrar que, dentro do novo tipo de qualificação exigida, o domínio 

tecnológico funciona como um elemento norteador da competitividade nas relações de trabalho e 

que de certa forma promove, através da educação, os ajustes necessários à manutenção do 

sistema. Apesar de este direcionamento estar presente no texto da nova LDB, não podemos 

desconsiderar que o que consta na lei nem sempre corresponde a realidade. A análise do 

documento é apenas uma alternativa que, mesmo não sendo suficiente, serve para que possamos 

ter uma idéia do impacto da reestruturação do capital na educação. Assim, nossas considerações 

cumprem somente registrar o que no texto desta lei se relaciona com a ênfase dada à educação na 

preparação dos indivíduos para o mundo do trabalho face ao patamar de desenvolvimento que a 

nova sociabilidade tecnológica necessita, dentro do padrão atual de reestruturação produtiva.  

É interessante ainda mencionar que, a promulgação da nova LDB ocorreu em um período 

marcado pela adesão do Brasil ao ajuste neoliberal e pelo início das medidas que, em 

consonância com o novo modelo econômico, alteraram nossas políticas interna e externa 

viabilizando atender às recomendações dos organismos financeiros, principalmente no sistema de 

ensino.  

Quando verificamos a composição dos níveis escolares: a educação básica (que envolve a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio) e a educação superior, encontramos 

nas disposições gerais da educação básica os requisitos que nos permitem afirmar não apenas a 

associação da educação com o trabalho, mas a promessa do Estado de que o educando durante 

essa fase receberá uma formação que lhe garantirá “os meios para progredir no trabalho”, como 

podemos constatar no Artigo 22: “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 



  
 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 214 Enfatizando ainda no Artigo 27, 

que seus conteúdos curriculares deverão, entre outras diretrizes, orientar para o trabalho.  

Na continuidade das nossas reflexões sobre a lei 9.394/96, vejamos que desde o Artigo 1º, 

especificamente no inciso 2º, a interação entre educação e trabalho se faz presente ressaltando a 

relação de dependência que ela mantém ao associar-se com o setor produtivo para direcionar as 

suas ações: “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. 215  

É interessante como no texto a articulação dos artigos vai recuperando e enfatizando a 

qualificação para o trabalho, ou seja, a formação do trabalhador no sentido da prática social 

direcionada ao mundo do trabalho.   

Sob o foco na tecnologia, identificamos em nossas leituras que a primeira referência à 

questão tecnológica na nova LDB, é inserida a partir do ensino fundamental no Artigo 32, que 

enfatiza a formação básica do cidadão, mediante “II - a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade”. 216 Todavia, sua explicitação mais clara se encontra na etapa final da educação 

básica, o ensino médio, quando ressalta dentro das suas finalidades “a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática, no ensino de cada disciplina”. 217 Nessa perspectiva, o currículo deverá contemplar como 

uma de suas diretrizes “a educação tecnológica básica” e que o educando ao concluir o ensino 

médio precisará demonstrar “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

                                                 
214 BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Brasília: 
MEC. Disponível em < www.mec.gov.br> Acesso em: 20 set  2004, p.8.  
215 Idem, ibidem, p.1.  
216 Idem, ibidem, p.11.   
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produção moderna”. 218 Neste sentido, apresenta uma nítida articulação com a formação do 

estudante voltada para o aspecto tecnológico do setor produtivo.  

No tocante à educação superior, o cunho tecnológico assume na nova LDB, junto com a 

pesquisa, a investigação científica e a formação de profissionais de nível universitário, um papel 

relevante na organização, desenvolvimento e resolução dos problemas sociais presentes em nossa 

sociedade. Essa contextualização, portanto, eleva o ensino superior a um patamar no qual a 

pesquisa, ensino e extensão encontram-se agregados no intuito de “promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade”. 219 

Não obstante, esses pontos estão direcionados a um único fim: “desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive”, formando “diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais”. 220 Portanto, acaba por acentuar a formação do 

estudante para o mercado profissional. 

Notadamente, observa-se no texto da nova lei uma preocupação especial com a educação 

superior e no que ela representa para o capital em termos de formação de profissionais 

capacitados para produzir e reproduzir, além da mais-valia, os valores previamente determinados 

pela sociedade capitalista, viabilizando assim que o ser social no processo de reprodução reaja de 

modo socialmente almejado. Mas é claro que isso não pode ser considerado como uma forma 

engessada, uma vez que nas universidades a apropriação do conhecimento vem acompanhada de 

reflexões e debates que embasam, desmistificam ou confirmam as questões presentes no senso 

comum, em busca de uma construção e reconstrução do conhecimento que ultrapasse os limites 

de uma formação predominantemente reprodutora.  

  Em nossas reflexões o foco esteve presente na educação formal, mas queremos ressaltar: 
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as determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito particular com 
alguma influência na educação, e de forma nenhuma apenas as instituições educacionais 
formais. Estas estão estritamente integradas na totalidade dos processos sociais. Não 
podem funcionar adequadamente exceto se estiverem em sintonia com as determinações 
educacionais gerais da sociedade como um todo. 221 
 

Assim, sendo, mais uma vez se acentua a educação como um complexo da totalidade 

social, integrante do conjunto dos processos sociais mais amplos. De acordo com a perspectiva de 

Mészáros, sob o domínio do capital, existe um processo de “internalização” pelos indivíduos 

assegurando que cada um “adote como suas próprias às metas de reprodução objetivamente 

possíveis do sistema”. Nessas circunstâncias, as instituições formais de educação se constituem 

em “uma parte importante do sistema global de internalização”, independente da participação ou 

não desses indivíduos nestas instituições, pois a lógica é a de induzi-los a aceitar de forma ativa – 

“ou mais ou menos resignada” – os dominantes preceitos reprodutivos que orientam a sociedade, 

consoantes com a sua “posição na ordem social” e com as “tarefas reprodutivas que lhes foram 

atribuídas”. 222   

Sendo assim, “ao internalizar as onipresentes pressões externas, eles devem adotar as 

perspectivas globais da sociedade mercantilizada como inquestionáveis limites individuais a suas 

aspirações pessoais”. 223 Diante do que foi exposto, Mészáros reconhece que, 

a educação formal não é a força ideologicamente primária que consolida o sistema do 
capital; tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma alternativa emancipadora 
radical. Uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é 
produzir tanta conformidade ou ‘consenso’ quanto for capaz, a partir de dentro e por 
meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados. Esperar da 
sociedade mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo mera tolerância – de um 
mandato que estimule as instituições de educação formal a abraçar plenamente a grande 
tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper com a lógica do capital no 
interesse da sobrevivência humana, seria um milagre monumental. 224 
  

                                                 
221 MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. Trad. Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2005, p.43. 
222 Idem, ibidem, p.44. 
223 Idem, ibidem, p.45. 
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Nesse sentido, o autor enfatiza que as soluções educacionais formais, mesmo quando 

respaldadas na legislação, podem ser completamente invertidas a fim de que a lógica do capital 

continue intacta e servindo como eixo norteador da sociedade. Nas palavras de Mészáros,  

não se pode realmente escapar da ‘formidável prisão’ do sistema escolar estabelecido 
[...] reformando-o, simplesmente. Pois o que existia antes de tais reformas será 
certamente restabelecido, mais cedo ou mais tarde, devido ao absoluto fracasso em 
desafiar, por meio de uma mudança institucional isolada, a lógica autoritária global do 
próprio capital. 225  
 

Sob essas circunstâncias específicas, concordamos com o autor quando ele menciona que 

precisamos “reivindicar uma educação plena para toda a vida”, capaz de “desafiar as formas 

atualmente dominantes de internalização, fortemente consolidadas a favor do capital pelo próprio 

sistema educacional formal”. 226 Contudo, para que isso se efetive é preciso que aconteça uma 

intervenção mais ativa da educação, objetivando o estabelecimento de uma ordem social 

qualitativamente diferente através da qual possamos garantir condições básicas de sobrevivência 

humana. 

Isto posto, percebemos o quanto o papel da educação é importante, seja para elaborar 

estratégias convenientes e adequadas para transformar as condições objetivas de reprodução, seja 

para uma “automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 

ordem social metabólica radicalmente diferente”. 227   

Em suma, no contexto das últimas décadas, o debate em torno das transformações no 

mundo do trabalho ganhou espaço e consolidou-se como um dos pólos de referência para se 

compreender as mudanças na educação. Essas transformações, por sua vez, encontram-se 

associadas ao contexto socioeconômico e político, marcados pelo neoliberalismo e reestruturação 

produtiva que, intermediados pela mundialização do capital, da nova divisão internacional do 
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trabalho e da inserção de um novo padrão tecnológico de base microeletrônica, impõem 

exigências quanto à qualificação do novo tipo de trabalhador que o mercado passa a requerer.  

Nesse sentido, o sistema educacional, tido como formador da mão-de-obra qualificada, é 

obrigado a enfrentar alterações em sua estrutura organizacional e política para contemplar as 

novas demandas do mercado de trabalho e assim adequar-se a nova realidade posta pelo 

desenvolvimento capitalista. 

Neste ponto, evidencia-se um fato que perpassa a relação educação e trabalho na 

contemporaneidade: a constatação de que as mudanças ocorridas em nosso sistema educacional, 

mais precisamente na década de 1990, decorrem muito mais das alterações no contexto 

socioeconômico e político para atender as exigências e recomendações do Banco Mundial e do 

Fundo Monetário Internacional /FMI, ao invés de se constituir numa política educacional 

consistente e coerente com a realidade brasileira. 

Sendo assim, ao invés de preocupar-se com a formação integral dos indivíduos, a 

educação serve de instrumento para reproduzir a ordem social estabelecida, isto é, os preceitos do 

capital. No entanto, é preciso deixar claro que isso não acontece de maneira uniforme, pois as 

questões sociais nunca são simples, principalmente as que dizem respeito à educação e ao ensino 

e que, conforme já apontava Lukács, até mesmo em sentido amplo a ação educativa 

ontologicamente considerada é permeada pela reação dos indivíduos e por suas escolhas ante as 

alternativas que a sociedade lhes oferece. 

 

 

 

 

 



  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na tentativa de nos aproximarmos da temática sobre a relação entre novos padrões de 

desenvolvimento tecnológico e educação realizamos nossa reflexão buscando inicialmente 

apreender como a educação se situa no processo da reprodução do ser social, ou seja, a sua 

natureza ontológica. No percurso da análise, tomando por base o ser social como “um complexo 

de complexos” de caráter histórico e dinâmico, estabelecemos o ponto de partida para analisar a 

reprodução do homem na sociedade, compreendendo que o ser social é composto de inúmeros 

complexos inter-relacionados entre si, em contínuo movimento, no qual os momentos sociais se 

sobrepõem aos momentos naturais. Nessa perspectiva, com apoio na visão de Lukács a 

reprodução é uma categoria do ser relativa às esferas orgânica e social, pois, originalmente, ela 

está associada à própria reprodução biológica. Entretanto, a reprodução social é essencialmente 

diferente da reprodução biológica, posto que se caracteriza pela incessante produção de coisas 

novas. 

O processo de reprodução social tem por base o trabalho que se configura como um 

momento central na gênese ontológica do ser social, uma posição teleológica que pertence 

exclusivamente ao homem e que é realizado em resposta a suas necessidades. Tendo em vista que 

a realização do processo de trabalho encontra-se presente na articulação entre a objetividade da 

natureza e a subjetividade humana, estas últimas são categorias distintas que se articulam para a 

realização de um trabalho, evidenciando a relação da teleologia com a causalidade pela qual a 

causalidade é convertida em uma causalidade posta. Um processo que Lukács denomina de 

objetivação. 



  
 

É importante ressaltar que, ao conceber o trabalho como um lugar privilegiado e essencial 

no processo e para o salto da gênese do ser social, Lukács não limita as determinações deste ser 

ao trabalho porque existem outras categorias que atuam de modo decisivo na reprodução do ser 

social: pelo menos a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho já compõem o trabalho na 

sua forma mais primordial. Sendo assim, nenhuma delas pode ser concebida e autonomizada 

isoladamente, pois elas fazem parte da totalidade social. 

Por ser uma atividade fundante, o trabalho funda todas as outras posições, ou seja, ele é 

uma posição teleológica primária que gera a partir dele uma cadeia de complexos denominados 

de posições teleológicas secundárias. Um aspecto que precisa ser levado em consideração é que 

estas posições ao acompanharem o desenvolvimento das forças produtivas estabelecem novos 

comportamentos sociais, que incidem sobre a totalidade social, colocando o homem diante de 

situações nas quais necessita propor alternativas que servirão como elementos de continuidade da 

sua reprodução e da sociedade. 

Estreitamente ligada a esta questão Lukács destaca o complexo da educação, 

estabelecendo a distinção entre a educação dos animais como processo espontâneo para assegurar 

sua reprodução natural e a educação dos homens como parte do processo de reprodução social.  

Assim, o filósofo húngaro nos alerta para o fato de que a diferença que marca o comportamento 

das espécies animais e do homem é o trabalho, e com ele uma consciência que já não é mais um 

epifenômeno como nos animais. Uma vez que com o trabalho se dá o “salto ontológico” para 

uma nova esfera do ser – o ser social. 

Sob essas circunstâncias específicas, o processo de educação do ser social, no sentido 

mais lato possível, é infinito, ou seja, ele é contínuo e somente é interrompido quando morremos. 

Portanto, o convívio em sociedade nos impulsiona a aprendermos sempre algo novo e assim a 

educação assume seu sentido lato, mais amplo. O aprofundamento da investigação nos permitiu 



  
 

visualizar ontologicamente a maneira decisiva como o trabalho e as posições teleológicas que 

dele derivam atuam na reprodução do ser social estabelecendo as condições necessárias para a 

sobrevivência do gênero humano. Neste sentido, a educação é momento decisivo do 

desenvolvimento humano-social e da constituição da individualidade. Como estas posições 

teleológicas acompanham o desenvolvimento das forças produtivas, novos comportamentos 

sociais são estabelecidos, incidindo sobre a totalidade social e vice-versa.  

Na perspectiva da totalidade social como complexo de complexos e da sociedade 

capitalista como momento particular do desenvolvimento histórico-social e humano, é inconteste 

que as transformações ocorridas no espaço produtivo repercutem no complexo da educação. 

Partindo dessa constatação, observamos nas últimas décadas uma acentuada preocupação com os 

rumos que norteiam o sistema educacional face à crise estrutural do capital que se configura na 

atualidade. A análise deste processo de mudança, em cujo interior são criados novos padrões de 

desenvolvimento tecnológico, permitiu compreender as intrínsecas relações que a educação 

mantém no processo de reprodução sócio-humano.    

No contexto do capitalismo, a educação responde as necessidades que são gradativamente 

criadas por um conjunto de aspectos econômicos, sociais e políticos. Evidentemente, ao procurar 

suprir estas necessidades o complexo da educação, enquanto componente da totalidade social 

acaba por colaborar com a lógica do capital. Isto acontece porque nas sociedades regidas pelo 

modo de produção e acumulação capitalista existe uma preocupação em estabelecer um processo 

preparatório que viabilize a inserção dos indivíduos nas relações sociais de produção, 

determinando assim novas formas de ensinar e aprender convergentes com as necessidades de 

reprodução daquela sociedade. Ao mesmo tempo, as relações sociais acabam por condicionar os 

indivíduos a aceitarem as condições determinadas pelas relações sociais vigentes. 



  
 

 Nessa perspectiva, observamos como resultado a submissão dos indivíduos às 

determinações impostas pelo processo de ensino e aprendizagem, que podem constituir-se em 

formas de controle e manipulação das consciências. Essa determinação não pode ser absoluta 

porque o processo educativo é contraditório na sua essência visto que a ação sobre as 

consciências, diferentemente do trabalho, que age sobre a objetividade material, põe em 

movimento novas posições teleológicas a serem operadas pelos sujeitos do processo educativo, 

ou seja, os educandos. Estes tendem a reagir às ações educativas ajustando-se ou  rebelando-se 

contra elas. 

 A educação é também um processo histórico, derivado do desenvolvimento do trabalho, 

que contribui para a interação dos indivíduos na sociedade. Com o desenvolvimento social o 

capitalismo se renova a cada momento ao tempo em que o capital reestrutura o espaço produtivo 

e cria novos padrões tecnológicos. Dessa forma, o novo padrão tecnológico impõe mudanças nas 

concepções de ensino e aprendizagem e, conseqüentemente, a exigência de um novo tipo de 

formação educacional que possa instrumentalizar os indivíduos para a produção.  

Todavia, essa formação não só é limitada com relação ao crescimento do homem em 

sentido amplo, como é bastante direcionada para o hoje, o agora, o que nos leva a refletir sobre o 

despreparo das gerações quanto ao futuro no que se refere à reestruturação do trabalho e sua 

complexa cadeia de desenvolvimento. Além disso, o incremento tecnológico ao mesmo tempo 

em que estabelece critérios rigorosos na preparação dos indivíduos para o setor produtivo, reduz 

os postos de trabalho, aumentando assim o desemprego e gerando, em um número cada vez maior 

de trabalhadores: angústia, desespero e sensação de fracasso, como se fosse inteira 

responsabilidade do próprio trabalhador a obtenção ou não do emprego e da renda.    

 Tendo em vista que o objetivo da educação é preparar os indivíduos para reagirem de 

modo socialmente adequado ao padrão de reprodução da sociedade, não se pode desconsiderar o 



  
 

poder totalizante que o capital possui de organizar e controlar o metabolismo social. Portanto, é 

por intermédio da mediação com o mundo do trabalho sob a regência do capital, que a educação 

contribui para a continuidade do sistema e de seus padrões de exploração. 

 Nesse sentido, as reformas educacionais adotadas dentro do modo de produção capitalista 

não são suficientes para atender em longo prazo as mudanças que acontecem nos cenários 

econômico e tecnológico, devido as constantes reconfigurações que ocorrem no interior do 

capital. No máximo elas servem para colocar a educação em consonância com as demandas 

sociais, atendendo assim com plenitude os preceitos do capital.  

  Na atualidade, as tentativas de superação da crise estrutural incidem diretamente em 

formas cada vez mais cruéis de exploração não somente do trabalhador, mas também do 

indivíduo e do cidadão. Esta constatação se torna presente quando analisamos o processo de 

redução com os gastos públicos e, principalmente a privatização da educação; o condicionamento 

da educação as oscilações do mercado financeiro; o descompasso entre produtividade e salário; a 

definição de políticas educacionais pelos organismos internacionais, orientados por suas análises 

econômicas e que não correspondem as reais necessidades do nosso sistema educacional, mas 

sim aos interesses que servem para manter o sistema de controle e reprodução do capital; e a crise 

do desemprego estrutural, que de maneira crescentemente acentuada acaba por inviabilizar que os 

indivíduos tenham as mínimas condições de suprir as suas necessidades básicas e reduz as 

possibilidades de uma educação qualitativamente dirigida ao crescimento humano. 

 Entendemos que uma educação voltada para o crescimento dos indivíduos no sentido de 

propor mudanças realmente significativas ao sistema educacional deve levar em conta o profundo 

conhecimento de como se processa o modo de produção-reprodução da sociedade e no 

entendimento da lógica do capital e dos seus limites, com o objetivo da formação plena do 



  
 

homem em sentido omnilateral. Com isso criar a possibilidade dos homens reagirem 

conscientemente a fim de promoverem o desenvolvimento humano-social em sentido verdadeiro. 
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