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Resumo

As transformações no mundo do trabalho, bem como o avanço neoliberal incidem na vida cotidiana
como mecanismos para produção e reprodução do capital. Desta forma, o presente escrito objetiva
refletir brevemente sobre a reprodução do ideário conservador e neoliberal nos processos de trabalho
coletivos, bem como nos contextos do Serviço Social e da Educação. Tal reflexão ampara-se nas
lacunas existentes no trabalho profissional do assistente social que refletem no encobrimento das
relações de classe destoantes do projeto profissional e passíveis de reflexões crítica. O estudo
constitui-se em um ensaio teórico de cunho bibliográfico, com bases fundamentadas na teoria social
crítica.

Palavras-chave: Processos de trabalho. Conservadorismo. Neoliberalismo. Relações de classe.
Serviço Social.

Abstract

The transformations in the world of work, as well as the neoliberal advance, affect everyday life as
mechanisms for the production and reproduction of capital. In this way, the present paper aims to
reflect briefly on the reproduction of conservative and neoliberal ideas in collective work processes, as
well as in the context of Social Work and Education. Such reflection is based on the gaps in the
professional work of the social worker, which reflect in the cover-up of the class relations that are
disproportionate to the professional project and subject to critical reflection. The study is a theoretical
essay based on bibliography, with bases based on critical social theory.

Keywords: Work processes. Conservatism. Neoliberalism. Class relations. Social worke.

Resumen

Las transformaciones en el mundo del trabajo, así como el avance neoliberal inciden en la vida
cotidiana como mecanismos para producción y reproducción del capital. De esta forma, el presente
escrito objetiva reflexionar brevemente sobre la reproducción del ideario conservador y neoliberal en
los procesos de trabajo colectivos, así como en el contexto del Trabajo Social y Educacion. Tal
reflexión se ampara en las lagunas existentes en el trabajo profesional del asistente social que reflejan
en el encubrimiento de las relaciones de clase deshechas del proyecto profesional y pasibles de
reflexiones crítica. El estudio se constituye en un ensayo teórico de cuño bibliográfico, con bases
fundamentadas en la teoría social crítica.

Palabras clave: Procesos de trabajo. Conservadurismo. El neoliberalismo. Relaciones de clase.
Trabajo social.

Considerações Iniciais

O presente escrito objetiva refletir brevemente sobre processos de trabalhos e as formas de encobrir
as relações de classes no contexto do Serviço Social. Tais reflexões partem da crítica às tendências
neoliberais que permeiam as relações sociais, bem como a atuação profissional do assistente social,
cujo aproximação é destoante do projeto ético-político profissional do assistente social.

O referido projeto ético político reafirma o trabalho do profissional pautado na promoção da equidade,
emancipação política e humana, universalização dos bens de serviços, bem como ao acesso às
políticas públicas, na garantia da cidadania e direitos dos usuários (NETTO, 1999). Tal projeto,
pauta-se na teoria social crítica e propõe a construção de uma outra forma de sociabilidade.
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A motivação para delimitação do objeto em questão advém dos sucessivos usos de elementos,
conceitos e tendências neoliberais no cotidiano profissional sem o devido questionamento dos seus
sentidos. Tais usos também permeiam o universo de formação profissional do assistente social, na
medida em que inseridos em documentos oficiais são reproduzidos de forma abstrata e descolada da
teoria social crítica e das bases éticas e profissionais que as amparam.

Na primeira seção é dedicada uma breve contextualização sobre a crise de 1970, as transformações
no mundo do trabalho e a incidência da reestruturação produtiva ocasionada pela crise de 1970 para
a Educação. A segunda seção dedica-se ao trato das tendências conservadoras e neoliberais que
adentram aos processos de trabalho e colaboram para a manutenção e reprodução do encobrimento
da condição de classes. Nesta seção, são promovidas reflexões sobre os termos, conceitos e
perspectivas comumente trabalhados no cotidiano profissional, bem como de formação, e que
representam o ideário conservador e neoliberal, em sua essência.

A crise de 1970 e as transformações no mundo do trabalho

A crise estrutural do capital iniciada na década de 1970, teve como pressuposto os limites da
expansão do capital, decorrente da queda na taxa de lucros e da grande produção de mercadorias,
ocasionando a queda na oferta de empregos, da renda e de investimentos. A crise de 1970 é reflexo
da onda expansionista que iniciou em 1940 até a década de 1060, com o pós guerra. Entre os anos
de 1966 a 1967, a desaceleração na expansão já indicava baixas taxas de crescimento, aumento do
desemprego e queda na produção. O que antes era tido como crescimento das forças produtivas,
passou a produzir desperdício. A reestruturação produtiva do ciclo de reprodução do capital foi a
resposta à crise. Tal resposta seguiu dois caminhos: “recomposição do processo global de
acumulação e mecanismos de manutenção da reprodução”. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p.4) Desta
forma, outro patamar de acumulação começou a se firmar, com a hegemonia do capital financeiro e o
aprofundamento da reorganização internacional do trabalho. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011).

Com a mundialização do capital, há o alargamento do fetichismo da mercadoria, comandado pelo
capital financeiro. Além disso, novos padrões de concorrência são constituídos, como consequência,
as desigualdades entre os países são acentuadas, bem como a desregulação econômica. (ALMEIDA;
ALENCAR, 2011).

Esse acirramento consequente da reestruturação produtiva causaram impactos sentidos até hoje. As
transformações ocorridas no mundo do trabalho e o desemprego estrutural atrelado à ela, acentuou a
violência, ocasionou no aprofundamento da desigualdade, conflitos religiosos e étnicos, a
disseminação de preconceito e intolerância contra imigrantes (BARROCO, 2010).

Desemprego estrutural esse, que compõe a lógica da reprodução as relações de capital em sua
dimensão global. O trabalho, sendo categoria fundante do ser social, produz a vida material e gera
valor na sociedade do capital. É a partir do intercâmbio do homem com a natureza que são
produzidas as suas condições de vida, a partir da transformação da natureza pelo trabalho humano.
Mas o trabalho também compõe parte da contradição fundamental na sociedade capitalista. É na
contradição entre capital e trabalho, no universo da teoria do valor, que se concentra o nexo das
relações antagônicas entre classes sociais (LARA, 2015).

Segundo Rubin (1987) o objeto da teoria valor trabalho “é a inter-relação das diversas formas de
trabalho no processo de sua distribuição, estabelecida através da relação de troca entre as coisas,
isto é, entre os produtos do trabalho” (p.82). Ou seja, na palavras de Rubin (1987) “relações reificadas
de produção entre pessoas” (p.88). Para o autor supracitado, o valor deve ser analisado sob três
aspectos: regulador da distribuição quantitativa do trabalho; expressão das relações de produção
entre pessoas e expressão do trabalho abstrato.
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A teoria de Marx analisa, assim, os fenômenos relacionados ao valor, de um
ponto de vista quantitativo e qualitativo. A teoria de Marx sobre o valor é
construída sobre dois fundamentos básicos: 1) a teoria da forma de valor
como uma expressão material do trabalho abstrato, que pressupõe, por sua
vez, a existência de relações sociais de produção entre produtores mercantis
autônomos, e 2) a teoria da distribuição do trabalho social e a dependência da
magnitude do valor com respeito à quantidade de trabalho abstrato, que, por
sua vez, depende do nível de produtividade do trabalho. (RUBIN, 1987, p.89).

Desta forma, é nas relações de produção entre as pessoas que são expressas nas formas sociais de
trabalho. Formas sociais estas que estão instituídas como substância do valor, especificamente o
trabalho abstrato. Portanto, para ser mercadoria é necessário ter valor de uso, ser produto do trabalho
humano produzido para outros e que chegue para o outro por meio da troca (RUBIN, 1987). É nessa
lógica que o referido autor compreende a teoria do valor trabalho interligada à teoria do fetiche da
mercadoria. Ao produzir uma mercadoria, na lógica do capital, não produzimos para atender às
necessidades humanas, mas sim à reprodução e expansão do capital.

Assim, segundo Lara (2015), na produção capitalista é gerado valor por meio da força de trabalho.
São resultantes desse processo o tempo de trabalho excedente e o tempo de trabalho necessário
para reprodução da força de trabalho.

A força de trabalho tem seu valor determinado pelas necessidades sociais
exigidas para reproduzir a sua condição de existência de acordo com o
contexto histórico-social. O trabalho excedente e o mais-valor, é o verdadeiro
lucro do detentor dos meios de produção que investe seu dinheiro (capital) na
compra dos meios de produção (capital constante) e de força de trabalho
(capital variável). Estes em funcionamento pela ação do trabalhador, durante o
processo de trabalho, produz o novo valor e, com isso, o burguês obtém mais
capital do que investiu inicialmente no processo de produção. (LARA, 2015,
p.12).

A apropriação do trabalho excedente que enriquece o capitalista e desvaloriza o trabalhador e o seu
trabalho, desencadeia antagonismos. No contexto da crise estrutural do capital, esse acirramento
eleva a contradição sobre a tentativa de expansão do capital em meio à crise estrutural diante da
extrema desvalorização do trabalhador, sendo que o trabalho humano é quem gera valor para o
capital. Ao mesmo tempo, o desemprego, o exército industrial de reserva, apresenta funcionalidades
econômicas ao capital.

Sob as condições de crise estrutural do capital, seus constituintes destrutivos
avançam com força extrema, ativando o espectro da incontrolabilidade total
numa forma que faz prever a autodestruição, tanto para este sistema
reprodutivo social excepcional, em si, como para a humanidade em geral
(MÉSZÁROS, 2011, p.100).

É nessa lógica de incontrolabilidade total, que o capital avoca nos limites estruturais, a barbárie.
Instalada em todas as dimensões da vida, como apresenta Mészáros, no microcosmos, desde as
relações familiares, ao macrocosmos, monopólios transacionais, hierarquicamente organizados e
profundamente articulados no sistema do capital. Com o aumento do acirramento da contradição
fundamental da sociedade do capital, de maneira planetária, ocasiona na eliminação das condições
elementares para reprodução sociometabólica. “A tentativa de ir além de suas possibilidades é a
marca da relação do capital também com as condições elementares de reprodução sociometabólica,
no intercâmbio absolutamente inevitável da humanidade com a natureza” (MÉSZÁROS, 2011, p.250).

[...] mas é, em última análise, uma forma incontrolável de controle
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sociometabólico. A razão principal por que este sistema forçosamente escapa
a um significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele
próprio, surgido no curso da história como uma poderosa – na verdade, até o
presente, de longe a mais poderosa – estrutura “totalizadora” de controle à
qual tudo o mais, inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar
sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar.
(MÉSZÁROS, 2011, p.96).

A incontrolabilidade do capital na tentativa de expansão das suas forças produtivas tornou-se,
conforme Mészáros, uma estrutura totalizadora da qual o humano deve se ajustar. A perda de
controle do capital, submete o homem à sua lógica. Conforme Netto e Braz (2012), a lei do valor é “o
único regulador efetivo da produção e da repartição do trabalho e funciona [...] com algo
completamente fora do seu controle” (p.104). Para os autores, a lei do valor comparece no
mecanismos das crises, das quais não podem ser evitados ou controlados. (NETTO; BRAZ, 2012).

Nesse sentido, para Mészáros (2011), o sistema do capital global apresenta em sua estrutura, desde
os microcosmos aos macrocosmos, além da incontrolabilidade, principalmente das crises, impõe de
maneira totalitária a sua lógica de reprodução “sempre a favor dos fortes e contra os fracos” (p.96).

Nessa lógica de incontrolabilidade, o modo alienado de reprodução do capital segue o rumo da
expansão sem se importar com as graves consequências, por ter rompido, a partir da sua
mundialização e financeirização, “as restrições de valor de uso e da necessidade humana”
(MÉSZÁROS, 2011, p. 252).

A reestruturação produtiva e os reflexos na Educação brasileira: breves apontamentos

Historicamente, o ensino brasileiro tem suas bases na dualidade que reflete claramente as
necessidades do capital para a educação. Não obstante, a educação brasileira constitui espaço de
disputas ideológicas e políticas em toda a sua dimensão de ensino. Tal dualidade, segundo Brandão
(2011), se resume a partir da divisão do ensino em propedêutico, destinado a jovens de classe média
e alta, e ensino profissionalizante, destinada a classe pobre.

Em 1970, seguindo a lógica da financeirização do capital, o ensino básico recebe ajustes pautados na
dualidade, para atender ao mercado, com a obrigatoriedade do ensino profissionalizante. Para os
autores, Lopes, Bartolo e Almeida (2016), a Lei nº 5.692/1971 “veio cumprir um duplo propósito:
conter a demanda para o Ensino Superior, ampliada a partir da LDB de 1961” (p.560). Nessa lógica,
segundo os autores, a justificativa para a implementação da lei tem origem no discurso que a
formação educacional não atendia demandas do mercado, sendo necessário a obrigatoriedade. No
entanto, tal medida gerou consequências como o baixo ingresso nas universidades e a resistência de
alunos e do empresariado em aceitar o modelo de formação. (LOPES; BARTOLO; ALMEIDA, 2016).

Para além da dualidade constante na história da educação brasileira, Frigotto (2007) ressalta que
além do ensino profissionalizante atender a classe pobre com direcionamento unicamente para o
trabalho, o ensino destinado para esta modalidade condensava o aligeiramento de conteúdos e
demandava baixo custo para o Estado. De modo geral, a modalidade de ensino refletia o projeto
societário burguês com base na reprodução do capital em sua fase de flexibilização, demandando
uma educação tecnicista, focalista, individualista e superficial para atender unicamente aos interesses
de mercado.

No entanto, para Frigoto (1989) a escola pode situar um espaço de reprodução e contradição das
relações capitalistas, mas ao mesmo tempo, para o autor, a escola constitui espaço para formular
condições “concretas da superação dessas relações sociais que determinam uma superação entre
capital e trabalho, trabalho manual e trabalho intelectual, mundo da escola e mundo do trabalho”
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(FRIGOTO, 1989, p. 24). Ou seja, ao mesmo tempo em que o processo educativo se constitui
“instrumento” da sociedade burguesa como projeto societário para atender à reprodução do capital, a
educação também se constitui como uma das vias para superação da sociedade vigente.

No que se refere à formação profissional em Serviço Social, segundo Iamamoto (2015), a década de
1980 foi extremamente fértil em diversos aspectos, principalmente na definição do projeto profissional
e de formação profissional. Conforme a autora supracitada, tais conquistas são frutos do movimento
da sociedade civil desde a crise da ditadura que permeou durante o processo de democratização
brasileira. Nesse período houve uma ampliação dos movimentos sociais na luta para construção da
constituição de 1988. Ainda segundo a autora, nesse processo de luta popular a categoria se
destacou pela prática política exercida em conjunto com diversos segmentos da sociedade.

Enquanto a categoria profissional construía seu processo de ruptura e fortificava as bases da
profissão, a história brasileira era marcada por um breve período de democratização após longos
anos de ditadura. No entanto, a década de 1990 é caracterizada pelo avanço neoliberal, cortes
bruscos em investimentos estatais e o avanço da economia de mercado, bem como do Banco
Mundial e organizações de financiamento estrangeiras caracterizadas pelo processo imperialista
mundial. Dentre tais influencias a Educação pública de qualidade para todos assegurada pela
Constituição de 1988 acabava de sofrer seu primeiro impacto sob influência neoliberal.

Mesmo com as conquistas e propostas pensadas para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a
sua promulgação causou grandes impactos com as alterações no ensino superior brasileiro, a
princípio com a autorização do ensino a distância.

Para a formação profissional em Serviço Social, tais impactos incidiram diretamente, principalmente
no processo de implementação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social, construída
pela então Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS), cujo proposta permeia o
fortalecimento do projeto profissional em direção a uma nova ordem societária. O referido impacto
sofrido pela categoria, advém dos cortes sofridos pela proposta construída pela ABESS realizada pela
equipe do MEC com a justificativa de enquadrar a proposta à recém publicada LDB. Entretanto, os
cortes realizados no documento original “retirou” todo o conteúdo que remete ao projeto profissional,
bem como adequou à lógica de mercado neoliberal proposto para o ensino superior brasileiro.

Traçando as fôrmas do conservadorismo e do neoliberalismo nos processos de trabalho

O arcabouço teórico metodológico, ético-político e técnico operativo, com base na teoria social crítica,
embasa o processo de trabalho profissional e possibilita maior compreensão das contradições e
antagonismos inerentes à sociedade do capital. Tal perspectiva não é aleatória, advém de processo
histórico concatenado às lutas dos trabalhadores e integrado à realidade social.

Desta forma, não há possibilidade de refletir sobre Serviço Social, processos de trabalho e políticas
sociais a parte das lutas de classes. Segundo Vasconcelos (2017) baseada nas obras de Gramsci, a
opção pela neutralidade por profissionais de nível superior é errônea. Para a autora, tal escolha leva o
profissional a acreditar que está a cima dos interesses de classes o conduzindo à uma falsa
compreensão da realidade. Desta forma, quando o assistente social escolhe “a neutralidade, não
reconhece o nexo do Serviço Social com base na economia classista na qual a profissão brotou, o
que vai resultar em práticas conservadoras.” (VASCONCELOS, 2017, p.35)

Segundo Mota e Amaral (2017), a perspectiva de neutralidade advém do ideário positivista da
neutralidade científica oriundo das ciências naturais. Tal perspectiva pressupõe que nas ciências
sociais o sujeito analisa o objeto sem assumir um posicionamento político. Quando na verdade, ao
optar por tal neutralidade, o sujeito está se posicionando em face à luta de classes.
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Para Boschetti (2015), a neutralidade revela em seu escopo o conservadorismo velado e teorias
acríticas que perpetuam a cultura mercantil. Para a autora, o teoricismo acrítico adentra o Serviço
Social utilizando categorias do conservadorismo: “integração, vigilância, vulnerabilidade,
empoderamento, justiça social, dentre outras” (p. 648).

Autores com Mota, Netto, Boschetti alertam para a propagação do conservadorismo pelas vias das
tendências e correntes pós-modernas. Seja por tendências que defendem o Serviço Social como
profissão prática, seja pela busca por metodologias fundamentadas em tal perspectiva.

Existem aproximações entre o conservadorismo moderno e o pensamento burguês liberal, na medida
em que ambos presam pela conservação de valores tradicionais e o individualismo característico da
tradição liberal. Além disso, tanto o conservadorismo quanto o liberalismo prezam pela manutenção e
conservação da ordem burguesa.

É nesse sentido que os termos citados por Boschetti (2015) como integração, vigilância,
vulnerabilidade, empoderamento e justiça social remetem ao ideário neoliberal. O termo
vulnerabilidade, por exemplo, é frequentemente utilizado para estudar riscos ou situação de pobreza.
Conforme Alvarenga (2012) o termo vulnerabilidade está atrelado à concepção de pobreza
denominado pelo Banco Mundial. Segundo a autora supracitada, o termo foi introduzido na Política de
Assistência Social de 2004. O que a autora questiona é como o termo, que inicialmente foi lançado
por organismos internacionais, atribuem os sentidos de vulnerabilidade e riscos ao indivíduo, não
havendo espaço para questionar o modo de produzir capital. Por se tratar de uma “vulnerabilidade
individual” as estratégias são direcionadas à indivíduos com a intenção de fortalecer as capacidades e
potencialidades individuais. (ALVARENGA, 2012).

Conforme, Carmo e Guizardi (2018), o termo vulnerabilidade social apresenta uma multiplicidade de
sentidos que abarcam um esvaziamento teórico pela sua aproximação com organismos internacionais
de cunho liberal, cuja utilização apresenta-se como soluções simplistas e vazias.

A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de sua gênese
não estritamente condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda,
mas atrelada também às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e
desigualdade de acesso a bens e serviços públicos. Não obstante as críticas
em torno de sua indefinição conceitual, bastante amalgamada à noção de
risco, a adoção de tal categoria, ao mesmo tempo em que buscou definir o
objeto próprio e específico da assistência social, se contrapondo ao
esvaziamento teórico-metodológico de suas entregas, aproximou-se de uma
solução terminológica típica de correntes neoliberais e orientações de
organismos internacionais. O que imprimiu nas ações da política um
pressuposto ético-político individualizante, de focalização na parcela mais
pauperizada da população (CARMO, GUIZARDI, p.2, 2018).

Ainda segundo as autoras, o uso constante do termo na Política de Assistência direciona-o
comumente para a noção de cidadania advinda da proteção social básica do Estado.

Vale destacar que não somente o uso do termo remete ao ideário neoliberal. A seguridade social,
Política de Assistência Social, Previdência e Saúde, desde os processos de reformas e
contrarreformas de cunho liberal ordenada pelas instituições financeiras internacionais na década de
1990 no movimento de reestruturação produtiva, durante o governo Fernando Henrique Cardoso,
incidem diretamente nas políticas sociais brasileiras, sendo o termo comumente utilizado apenas uma
das “teias liberais” arraigadas e construídas na formação social brasileira.

Além disso, a tendência radicada ao termo vulnerabilidade coaduna com o contexto de flexibilização
traçado pela reprodução do capital e arraigado em todas as dimensões da vida. A flexibilização do
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trabalho e sua precarização fazem parte da lógica instaurada mundialmente para atender as
necessidades de reprodução do capital, bem como, a adaptação da Educação em países periféricos
seguindo os ditames do Banco Mundial para atender ao mercado e ao trabalho flexibilizado. A cultura
do fortalecimento das capacidades individuais remete à meritocracia, quando em uma realidade
permeada por antagonismos entre classes, culpa muitos em detrimento da “vitória” de alguns, como
se todos tivessem a mesma chance.

O termo vulnerabilidade social não está somente presente no cotidiano profissional da política de
assistência, como também nas diversas políticas e espaços ocupacionais que assistentes sociais
integram.

Outro processo que remetido à reflexões, apresentam vertentes conservadoras, são a
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade. É nessa perspectiva que há a
necessidade de compreender tais tendências e quais se aproximam e dialogam com o projeto
profissional do Serviço Social.

Desta forma, existem tendências que negam as contradições entre classes e atribuem a
fragmentação do conhecimento unicamente à questões epistemológicas. Ao negar tais antagonismos
e disputas engendradas pela reprodução do capital é ocultar a realidade concreta e principalmente a
luta de classes. Desta forma, Frigotto (2008) apresenta a interdisciplinaridade como necessidade. Ao
apresentar tal perspectiva, o autor afirma que delimitar um objeto de estudo não é fragmentar o saber
e que o processo de construção do conhecimento exige a delimitação do problema para melhor
compreendê-lo, não significando a negligência dos demais temas que compõe o problema.

Necessitamos, então, perceber que a superação mais profunda dos limites
que encontramos na produção do conhecimento e nos processos pedagógicos
de sua socialização, somente se dar de forma mais efetiva na medida que
forem sendo rompidas as relação sociais que fornecem a base material destes
limites. Superação da divisão entre trabalho manual e intelectual e dos mais
diversos processos e mecanismos de exclusão, que no horizonte histórico
significa lutar pela superação da sociedade de classe (FRIGOTTO, 2008,
p.51).

Antes de romper a fragmentação do conhecimento é necessário romper com a produção e
reprodução do capital, suas formas de alienação, a divisão de classes, e todas as relações sociais de
capital. Romper somente na perspectiva epistemológica, desconsiderando o movimento da realidade
e a contradição inerente à ela, concorda-se com o que está posto e desvia-se o foco para outra
questão. Nessa perspectiva, correntes conservadoras e neoliberais coadunam com tal pensamento
corroborando com a manutenção da ordem, na contração da superação do existente.

Conforme Frigotto (2008) a interdisciplinaridade se apresenta em um duplo sentido: como
necessidade e como problema. No entanto, a noção de interdisciplinaridade é trabalhada por muitos
autores na perspectiva de superação da fragmentação do saber, rumo à uma unidade do saber. É
nesse contexto que se concentra o problema apresentado por Frigotto (2008) e por Tonet (2013).
Para os autores, o problema da fragmentação do saber não se encontra no plano epistemológico,
mas sim no plano ontológico. A superação da fragmentação do saber está condicionada à superação
da sociedade vigente (TONET, 2013).

Nessa perspectiva, já fica claro que dentro da sociedade do capital não há possibilidades de unidade
do saber. A abordagem de autores que remetem à essa finalidade, mesmo com o intuito de
desenvolver ações na realidade, não consideram as lutas de classes, os antagonismos engendrados
pelo modo de produzir socialmente. A referida abordagem, ancora-se no plano epistemológico e é
tratado como problema epistemológico. (TONET, 2013).
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Outro terreno fértil para tendências neoliberais são os processos educacionais, especificamente a
Educação Ambiental. No interior de tais processos permeiam correntes conservadoras que
comumente são destacadas a cultura do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, entre outros
conceitos que remetem contraditoriamente ao crescimento das forças produtivas ao tempo em que
produz a “manutenção” da natureza. Tais perspectivas direcionam ao desenvolvimento das forças
produtivas e encobrem a condição de classe do trabalhador, na medida em que deixa “invisível” a
degradação da vida no processo de reprodução do capital, bem como as lutas sociais por vida digno.
São ações que desviam a culpa do sistema para o trabalhador, que além de ser invisível nesse
processo e está em condição precarizada e subordinada, ainda é o culpado por “consumir
exageradamente” e “descartar inadequadamente”.

Diferentemente da perspectiva de Educação Ambiental Crítica, que se constitui em um processo
formador que fomenta a reflexão e compreensão da totalidade considerando aspectos históricos,
políticos, culturais, educacionais, sociais, ambientais incumbindo em sua essência o questionamento
profundo da realidade e das relações socioambientais historicamente determinadas. Além disso deve
fomentar o questionamento das relações de produção e as estruturas que compõem essas relações.

Considerações Finais

Com base nas reflexões apresentadas, o aprofundamento dos limites absolutos de reprodução
sociometabólica do capital e as sucessivas respostas dadas à diversos segmentos da vida social,
sobretudo na Educação, remetem ao desvelamento das relações entre classes de modo concreto
para além do que está exposto e visível, pois, o cotidiano profissional e formativo é permeado por
meandros que sugerem constante reflexões junto ao movimento da sociedade.

Desta forma, a presença de tendências liberais e conservadoras continuamente remeterão à
reprodução do capital e ocultarão as consequências propagadas pelo desenvolvimento das forças
produtivas. Para tais tendências as lutas de classes são inexistentes, a contradição entre capital
trabalho, bem como a degradação da vida no planeta. Pelo contrário, as consequências são de
responsabilidade de cada indivíduo e cada um pode vencer individualmente resolvendo os
“problemas” que lhes afligem. Em um tênue caminho para a fragmentação da sociedade, de grupos e
sujeitos a caminho da individualização à serviço da reprodução de valores para o mercado.
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