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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A.

O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que teve o objetivo de analisar os limites e possibilidades da educação

face ao modo de produção capitalista. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, de diversas obras de matriz

marxista que dialogam diretamente com esta temática como: Marx (1982), Mészáros (2008) e Saviani (2004). Como resultado,

verificamos a inegável dualidade do sistema capitalista, que sob sua lógica utiliza a educação para disseminar e inculcar

cotidianamente a sua ideologia e seus valores na mente dos indivíduos, legitimando os interesses da classe burguesa, mas, que

por outro lado, pode contribuir para a promoção do desenvolvimento da consciência de classe e da emancipação humana.

Observa-se que o Estado, subordinado à economia, favorece aos interesses privados em detrimento do coletivo organização à

educação a modo do sistema do capital, o que como consequência forma sujeitos alienantes e propícios apenas à reprodução do

modo de produção capitalista. PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo. Educação. Dualidade. RESUMÉN En este artículo se trata de

una investigación bibliográfica que tuvo como objetivo analizar los límites y posibilidades de la educación contra el modo de

producción capitalista. La metodología se utilizó la literatura, varias obras de matriz marxista de que el diálogo directamente con

este tema como Marx (1982), Mészáros (2008) y Saviani (2004). Como resultado, nos encontramos con la dualidad innegable

del sistema capitalista, que en su educación uso lógico para difundir y diaria inculcar su ideología y los valores en la mente de las

personas, la legitimación de los intereses de la clase burguesa, sino por el contrario, puede contribuir para promover el

desarrollo de la conciencia de clase y la emancipación humana. Se hace notar que el Estado, subordinado a la economía,

favorece a los intereses privados a expensas de la organización colectiva a modo de sistema de capital la educación, que se

forman como resultado alienar sujeto y susceptible sólo para la reproducción del modo de producción capitalista.

PALAVRAS-CLAVE: Capitalismo. Educación. Dualidad.

INTRODUÇÃO O presente artigo tem como objetivo analisar os limites da educação face ao enfraquecimento do modo de
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produção capitalista, procurando refletir sobre o papel deste modo de produção na estrutura organizacional da sociedade. Desde

a sua consolidação o capitalismo, que está baseado na propriedade privada e no lucro, passou a permear todas as esferas

sociais, inclusive a educação. Mas, qual a necessidade de basear a Educação em um modo de produção que visa à exploração do

trabalho e o lucro?

A educação no capitalismo é um instrumento de dominação da classe proletária, é com isso a instância que atua no inculcamento

e na transmissão da ideologia da ordem do capital. É, portanto, um órgão necessário a sua estabilização e reprodução no mundo

atual. Sobre isso Bertoldo e Santos assinalam:

O processo de desenvolvimento capitalista fundado na lógica expansionista de acumulação tem afetado

não apenas o campo da economia como também o conjunto das atividades sociais que são indispensáveis

a sua reprodução, a exemplo a educação. (2012, p. 101). A sociedade capitalista seguindo esse viés

pretende assim gerar antagonismos e por meio de instrumentos, como a educação, conservar a classe

dominante no poder e a classe proletária como a principal produtora da força de trabalho através da

manipulação da consciência da população. Alienados, pela ação educativa, os sujeitos pertencentes à

classe dominada não veem possibilidade alguma a não ser adentrar dentro desse sistema injusto e

exploratório. Isto revela que a pragmaticidade da aprendizagem na sociedade capitalista serve para

disciplinar os sujeitos e mantê-los sob a dominação da ordem do capital. O significado mais amplo do

sentido da aprendizagem é descartado, por isso vem à indagação: aprende-se para que nessa sociedade?

Como se deveria pensar e organizar a educação em busca de uma sociedade socialista?

Portanto, torna-se extremamente importante discutir o laço existe entre a ordem capitalista e a educação

nos dias atuais, uma vez que o capitalismo e suas facetas têm adentrado no meio educacional. Sob esta

óptica o texto se divide em três blocos no qual tentaremos responder os questionamentos acima,

procurando, sobretudo refletir de que maneira o capitalismo afeta a educação brasileira. Primeiramente

será apresentada a lógica que permeia o modo de produção capitalista (MPC), em seguida o papel do

Estado diante da ordem social em vigor, procurando analisar como ele se organiza em busca de reproduzir

o sistema em vigor. E por fim, será debruçado um olhar sobre a questão educacional na sociedade

capitalista. O PAPEL DA EDUCAÇÃO: REPRODUTORA DA ORDEM SOCIAL DOMINANTE X

SUBSIDIÁRIA DA SUPERAÇÃO DA ORDEM SOCIAL DOMINANTE REPRODUTORA DA ORDEM

SOCIAL DOMINANTE Marx acentua em algumas de suas obras que o mundo é baseado por mercadorias,

em todas as esferas sociais buscam-se um único objetivo o lucro e com isso, a apropriação da mais-valia.

Busca-se antes de tudo reproduzir o sistema em vigor e sustentar a sua ideologia, e a educação não ficou

excluída deste processo, atuando, de tal forma, em favor do capitalismo. Portanto, a educação na

atualidade é uma política social que atua em favorecimento da reprodução da ordem capitalista. A

educação no ápice do capitalismo é tratada como uma mercadoria que busca qualificar sujeitos para

atuarem no mercado de trabalho, reproduzindo o sistema do capital e gerando lucro em grande

quantidade. Essa esfera social atua assim como um instrumento reprodutor dessa ideologia trabalhando
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em torno de sua manutenção. Sob a óptica de Mészáros (2008, p.15):

A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-se instrumento daqueles

estigmas da sociedade capitalista: “fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria

produtiva em expansão do sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de valores que

legitima os interesses dominantes”.

O sistema capitalista utiliza a educação para disseminar e inculcar cotidianamente a sua ideologia e seus

valores na mente dos indivíduos, legitimando os interesses da classe burguesa. As determinações gerais

do capital afetam profundamente cada âmbito particular com alguma influência na educação, e de forma

nenhuma apenas as instituições educacionais formais que são estritamente integradas na totalidade dos

processos sociais. Sob o domínio do capital está relacionada que cada indivíduo adote com suas próprias

metas de reprodução objetivamente possíveis do sistema (MÉSZÁROS, 2008, p.43-44). A perpetuação da

lógica do capital se vê totalmente dependente da organização das políticas educacionais uma vez que

estas encaminham diretrizes para o cumprimento do objetivo da educação na sociedade baseada no

capital, a sua reprodução. As ações desenvolvidas neste campo procura manter a lógica em vigor e com

isso mascara a realidade embutida neste em um contexto específico da educação, que podem ser os mais

variados possíveis. Vejamos, a exemplo, o caso do PNE:

(...) Plano Nacional de Educação apresentado pelo MEC não corresponde aos interesses maiores da

população brasileira em matéria de educação. As medidas preconizadas preservam o status quo evitando

mudanças mais profundas e incorporando aquelas inovações que reforçam a situação vigente. (SAVIANI,

2004, p. 123). De acordo com o autor as medidas tomadas como necessárias para a maior qualidade da

educação tratada no plano teria maior aceitação caso o país estivesse em uma situação melhor do que a

encontramos atualmente. Além do referido plano, outras ações tomadas no campo da política educacional

serviram para mascarar a ordem do capital, a exemplo do Mobral,1 que criado para amenizar o grande

índice de analfabetismo, à sua época, nada mais serviu para gerar o analfabetismo funcional. Neste caso,

aprende-se para que na sociedade capitalista?

Está bem claro. As instituições educativas devem basear seus princípios e objetivos na ordem social em

vigor o que faz com que na educação formal os indivíduos são induzidos a uma aceitação ativa da lógica

do capital e seus princípios reprodutivistas. (MÉSZÁROS, 2008, p. 44). Na escola aprende-se

principalmente a se conformar com a situação em que cada um estar, seja ela de pobreza ou riqueza, ela

ajuda a manter as classes sociais tal como estão rompendo com aquela lógica educacional bem divulgada

que é por meio da educação. SUBSIDIÁRIA DA SUPERAÇÃO DA ORDEM SOCIAL DOMINANTE A

educação não é um negócio, não deve qualificar para o mercado, mas para a vida! Bertoldo (2007)

problematiza esta concepção de educação e a centraliza junto ao debate marxista quando assinala:

Embora Marx não tenha vivenciado o processo de mercantilização da educação, isto não o impediu de
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fazer um prognóstico correto, que é resultante de sua análise acerca do sistema capitalista. Na obra O

Capital, ele afirma que a mercadoria é a célula do capitalismo e, embora tenha existido em outros modos

de produção, uma vez que em todos eles se dá o processo de produção, distribuição, circulação e

consumo de mercadorias, sua particularidade reside no fato de ser o mercado a base a partir da qual se

fundam todas as relações jurídicas, políticas e sociais. A consequência disso é a conversão de tudo à

mercadoria, inclusive a própria humanidade. Seguindo a lógica de Marx, não seria de se estranhar que a

educação também se transformasse numa mercadoria. Ocorre, porém, que a educação sempre foi

concebida como um bem social destinado à humanidade e não como uma mercadoria, embora os

embriões dessa articulação entre educação e mercado já se encontrassem presentes no interior do

sistema capitalista. (BERTOLDO, 2007, p. 5). Com isso, pensaremos a sociedade tendo como parâmetro o

ser humano, com a superação da lógica do capital. Para Mészáros, a educação deve ser sempre

continuada – permanente, do contrário não será educação. Para a reformulação significativa da educação

é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social. Necessidade da adoção de um

quadro de intercâmbio social, caso não serão admitidos, apenas alguns ajustes menores em todos os

âmbitos. Essa lógica exclui a possibilidade de conflito entre as forças hegemônicas fundamentais rivais.

Na sociedade burguesa, o capital é independente e pessoal, ao passo que o indivíduo que trabalha não

tem nem independência nem personalidade. A abolição de semelhante estado de coisas que a burguesia

verbera como a abolição da individualidade e da liberdade. E com razão. Porque se trata efetivamente de

abolir a individualidade burguesa, a independência burguesa, a liberdade burguesa. (MARX; ENGELS,

2008, p. 10). Isso fornece espaço para a manutenção do sistema, pelo discurso demagógico, que revela

uma postura incongruente entre as ações e o discurso; isso ocorre da seguinte maneira “as reformas

educacionais que propusessem remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista estabelecida

sem, contudo eliminar os seus fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados”

(MÉSZÁROS, 2008, p. 26). É um processo cíclico, as determinações fundamentais do sistema do capital

são irreformáveis. A educação vai além dos ditames institucionalizados, ela é responsável pelo processo de

internalização (conseguir fazer do sujeito, homem do trabalho), pelos indivíduos, da legitimidade da

posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas “adequadas” e as

formas de conduta “certas” mais ou menos explicitamente estipulados nesse terreno. Apenas a mais

consciente das ações coletivas poderá livrá-los dessa grave e paralisante situação. A aprendizagem, no

sentido amplo e “Paracelsiano2” do termo, de forma a maximizar o melhor e minimizar o pior (MÉSZÁROS,

2008, p. 48). Necessidade de uma concepção ampla de educação para chegar a uma mudança

verdadeiramente radical, proporcionando elementos de mudança que rompam com a lógica mistificadora

do capital. No entanto, os reparos institucionais formais significam permanecer aprisionado dentro do

círculo vicioso institucionalmente articulado (abordagem elitista, mesmo quando se pretende democrática

– ao passo em que define educação como atividade intelectual como única forma certa e adequada de

preservar “os padrões civilizados”). Aos que são designados para “educar” e governar, contra a “anarquia
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e a subversão”. Vivemos sob um processo de reificação, alienação do trabalho definido por Marx enquanto

auto-alienação escravizante. No entanto, é possível superar a alienação com uma reestruturação radical.

O papel da educação é de importância vital para romper com a internalização predominante nas escolhas

políticas circunscritas à “legitimação constitucional democrática”. A função precípua da educação a partir

da lógica marxista centra-se na ação sobre a consciência dos indivíduos para elevar a sociedade ao nível

de consequente superação da ordem posta. (TONET, apud BERTOLDO; MOREIRA; JIMENEZ, 2012). A

estratégia reformista de defesa do capitalismo é de fato baseada na tentativa de postular uma mudança

gradual na sociedade por meio da remoção de seus defeitos específicos, de forma a minar a base onde as

reivindicações de sistema alternativo possam ser articuladas (MÉSZÁROS, 2008, p. 62). A educação ocupa

um lugar soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as

condições objetivas de reprodução, como para a automudança consciente dos indivíduos. Na concepção

marxista a “efetiva transcendência da auto-alienação do trabalho” é caracterizada como uma tarefa

inevitavelmente educacional (MÉSZÁROS, 2008, p. 65). A finalidade da educação (desenvolvimento

contínuo da consciência socialista na sociedade como um todo) assegura uma transformação socialista

plenamente sustentável. Do século XVI até as primeiras décadas do século XIX, ainda acreditava-se em

um ideal educacional que poderia orientar e enriquecer humanamente os indivíduos ao longo de toda a

sua vida. Segunda metade do século XIX, marcada pelo triunfo do utilitarismo e no século XX foi

concebido o ideal de racionalidade instrumental. A tendência socioeconômica da alienação que tudo traga,

foi suficientemente poderosa para extinguir sem deixar rastro, até mesmo os ideais mais nobres da época

do Iluminismo3. A escolarização institucionalizada tem um período limitado, no entanto a dominação

ideológica da sociedade prevalece por toda a vida dos sujeitos. Resultado “consumidores soberanos” – que

fazem “escolhas soberanas”. Tudo isso é parte integrante da educação capitalista pelo qual os indivíduos

são diariamente e por toda parte embebidos nos valores da sociedade do mercado, ou seja, doutrinação

permanente. Educação permanente (contínua), do sistema do capital tem como cerne a asserção de que a

própria ordem social estabelecida não precisa de nenhuma mudança significativa! Os corretivos contra a

ordem social do capital podiam ser vistos apenas como termos individualistas, de um modo que no final

das contas, mantivesse intacta a conformação estrutural e os crescentes antagonismos da ordem

capitalista vitoriosamente emergente. Por este motivo salienta Bertoldo (2007, p. 8) que “as mazelas

geradas pelo capital nunca foram e nunca serão resolvidas mediante a vontade política individual, mas

com luta e organização da classe trabalhadora”. Diante do exposto a educação carece ser concebida

diferente de um antídoto individualista aos defeitos da vida social, tendo como foco conforme Tonet (apud

BERTOLDO; MOREIRA; JIMENEZ, 2012, p.62-63):

[...] A realização de atividades educativas que contribuam para a formação de uma consciência

revolucionária. Trata-se de nortear tanto a teoria como as práticas pedagógicas no sentido da

emancipação humana e não no sentido do aperfeiçoamento da democracia e da cidadania ditames
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burgueses. Pois a questão é formar indivíduos que tenham consciência de que a solução dos para os

problemas da humanidade está na superação da propriedade privada e o capital e na construção de uma

forma comunista de sociabilidade. Por esta ótica de análise, fica claro que a educação deve está voltada

para uma ampla transformação emancipadora em que o ser humano em sua totalidade seja prioridade.

Essa instância social ainda deve priorizar a educação para a vida conforme sugere Mészáros (2008) e com

isso colocar-se contra a alienação e além da economia priorizando todas as classes sociais, promovendo a

criação de um pensamento socialista. CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante dos aspectos abordados ao

longo do texto, podemos considerar que a ordem social burguesa tem como objetivo acumular capital e

por isso o econômico passa ser a base das políticas sociais, incluindo a educação. A educação torna-se

assim reprodutora da ordem capitalista possibilitando assim a este modo de produção de força de trabalho

que atua prioritariamente na geração de mais valia. A educação perde a sua essência na medida em que

se importa apenas com a lógica do capital em detrimento ao ser humano por completo. Contudo, é preciso

pensar que “(...) hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o rasga da

camisa-de-força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo planejado e consistente uma

estratégia de rompimento do capital” (MÉZSÁROS, 2008, p. 35). A educação, neste contexto, não só deve

como pode contribuir para a criação de outra sociedade com novos objetivos e uma ideologia que

contemple todos os indivíduos sociais. O Estado passa a ser o principal aliado da classe burguesa uma vez

que contribui para que os interesses desta minoria sejam atingidos e a sua lógica reproduzida. O Estado

desta maneira acaba sendo o educador do povo, o que é condenado por Marx (2010), pois, para ele esse

órgão não pode conduzir a educação de uma sociedade, pois ele é o complemento do capital. Ou seja, o

controle da educação não pode ficar a cargo do Estado, é necessário que o proletariado se aproprie de

conhecimentos científicos assim como a classe detentora do poder. A educação por outro lado devia

organizar-se em prol de uma consciência socialista procurando transformar a realidade presente pregoada

pelo sistema capitalista, visando assim à legitimação da classe trabalhadora. Porém, isso não poderia

acontecer apenas por uma transformação dos objetivos da educação, é essencial que o Estado venha ser

assumido pela classe trabalhadora, privada deste sempre de seus direitos, para que haja mudanças gerais

em toda a política econômica e consequentemente em outras áreas sociais. É urgente pensar na educação

nos tempos atuais uma vez que esta precisa ganhar novos delineamentos, diferentes características

pensando no ser humano por completo estimulando maior igualdade e justifica.
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