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RESUMO 
 
 

No presente trabalho desenvolvemos uma discussão sobre o papel da escola na 
sociedade capitalista atual. Partimos de uma breve análise histórica deste sistema 
de acumulação, baseados no pensamento materialista histórico e a sua relação com 
a educação, já que o mesmo se faz como formador do homem. Partindo desta 
perspectiva, é possível perceber que este princípio educativo do trabalho se perde, 
dando lugar a um entendimento equivocado e fragmentado sobre a questão. Num 
segundo momento, analisamos o Estado e sua relação com as políticas públicas que 
se desenvolveram no Brasil no auge das reformas empreendidas no final do século 
XX. Como resultado deste estudo, destacamos que a escola desenvolve o trabalho 
educativo no sentido de colaborar com a reprodução do sistema de acumulação nos 
mais diferentes níveis, especialmente no Ensino Superior, pois o mesmo se 
fundamenta na qualificação profissional. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho de conclusão de curso temos como ponto de partida 

as discussões acerca da relação existente entre trabalho e educação e de como as 

relações sociais e as ideologias nascidas destas relações são, muitas vezes 

disseminadas no contexto escolar. 

Entendendo a complexidade da sociedade atual, demarcado pela 

política neoliberal capitalista, que demanda um olhar mais crítico para 

compreendermos o verdadeiro papel da escola, é que evidenciamos a necessidade 

de conhecer mais a fundo os fatores sociais, econômicos e políticos que se 

configuram no cotidiano do contexto escolar, para, depois embasarmos nossas 

discussões acerca desta realidade. Se nosso entendimento é da não neutralidade da 

escola, em todas as suas instâncias, a necessidade de contextualizá-la é 

imprescindível. 

Do mesmo modo, o tema escolhido para o desenvolvimento deste 

trabalho de conclusão de curso se justifica porque um aprofundamento da análise da 

constituição do sistema escolar brasileiro se faz necessário, visto que seu papel se 

dá em atendimento ao sistema político e social vigente, vinculado “[...] com o 

processo de acumulação capitalista e com os conflitos de classe que perpassam as 

instituições da sociedade como um todo”. (CZERNISZ; NOMA, 2010, p. 206) 

Nesse sentido, no presente trabalho buscamos refletir sobre o papel 

da escola, enquanto instituição, sobretudo a de ensino superior na sociedade 

brasileira atual. Para isto, procuraremos responder às seguintes questões:  

Qual o verdadeiro papel da escola na sociedade capitalista e que 

mecanismos ela assume para que tal papel seja cumprido? Quais elementos 

neoliberais são incorporados e adotados pelo ensino superior? Que mecanismos 

neoliberais são incorporados e adotados por este nível de ensino? Qual a 

interrelação existente entre escola1 e estruturação capitalista? 

Para responder a estes questionamentos, consideramos necessário 

compreender a organização social atual, bem como o processo de reestruturação do 

sistema de acumulação capitalista.  

                                                 
1
 Adotaremos o termo Escola neste trabalho para nos referirmos a todas as instituições de ensino, 

inclusive as de ensino superior  
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Evidenciamos que o projeto de educação escolar na atualidade tem 

exercido novos papeis, ou seja, novas atribuições determinadas pelas estruturas da 

sociedade atual. Papeis estes que vão além do ensino da leitura e da escrita.  

Remete a uma predisposição para formar também a subjetividade das pessoas para 

que as mesmas se adequem melhor às novas exigências do mercado, por isso uma 

discussão contextualizada da educação brasileira é importante.  

Ao discutir sobre estes novos papeis Alves e Antunes (2004) 

afirmam que atualmente à escola é atribuído o papel de formação de valores 

importantes para as novas exigências mercadológicas e de relações de trabalho. 

Assim, além de instruir, cabe à escola criar no sujeito trabalhador uma postura que 

vai desde a disciplina, pontualidade, obediência à hierarquia e flexibilização para se 

adequar aos mais diferentes espaços. 

Neste sentido, a proposta deste trabalho, vem ao encontro de 

respostas aos questionamentos sobre um consenso de que seria necessário estudar 

para conseguir um bom emprego e assim, melhorar de vida. Tal argumentação é 

encontrada em Oliveira (2001, p. 113) 

 
Com o crescimento do desemprego, cresce a procura pela educação como 
forma de se proteger, tanto da possibilidade da demissão, quanto do próprio 
desemprego. A vinculação de maior escolaridade no acesso ao mercado de 
trabalho contribui para a formação da idéia irreal de que a quem tem 
educação não faltarão empregos. A noção de empregabilidade, amplamente 
difundida no Brasil, tem colaborado para o entendimento de que são os 
desempregados os culpados pela sua condição, justamente por não terem 
esforçado em busca de maiores qualificações e escolaridade. (OLIVEIRA, 
2001, p. 113) 

 

Sendo assim, nossa percepção nesse trabalho é que existe uma 

relação bastante aparente entre o que é ensinado nas escolas com o que a 

sociedade requer para suprir suas demandas e disseminar suas ideologias em favor 

dos seus interesses. 

Ocorre que esse discurso é uma falácia muito grande perante o 

contexto societário em que vivemos, uma vez que cada dia mais percebemos que 

uma boa formação escolar não é garantia de se manter empregado. 

Novas exigências tem sido postas ao trabalhador nestas últimas 

décadas e atualmente ser alfabetizado ou possuir um diploma de ensino médio ou 

mesmo de ensino superior não são mais suficientes para que o mesmo se mantenha 

empregado como ocorria há algumas décadas em que o padrão de trabalhador era 
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mais rígido. Estas novas exigências são fruto das reestruturações capitalistas, que 

requerem trabalhadores flexíveis, adaptados ao contexto produtivo.  

Nesta pesquisa procuramos informações que desvelem os 

interesses reais acerca dos discursos capitalistas sobre a importância da escola e a 

relação desta última com o trabalho. 

 Para isso, nos alicerçamos nos estudos de autores, tais como 

Braverman (2011), Hobsbawm (1995) Mészáros (2002), Mészáros (2008), dentre 

outros que discutem o sistema capitalista e os mecanismos excludentes por ele 

exercidos ao longo da história, cuja base teórica se fundamenta no materialismo 

histórico. 

Procuramos enfatizar a importância da discussão como pressuposto 

básico para a compreensão do papel da escola na sociedade atual. Nesse sentido, 

coube num primeiro momento procurar compreender aspectos relacionados à 

sociedade e à política atual, uma vez que a proposta educacional se referencia 

nestas esferas. 

Tal procedimento foi fundamental para a construção deste trabalho, 

pois foi por meio deste estudo sociológico, histórico e político, que pudemos 

perceber as mudanças sobre o entendimento e o papel da escola nos mais 

diferentes contextos. A própria política educacional brasileira na atualidade, 

arraigada pela política neoliberal fornece bases para tal entendimento.  

Nesse sentido, não poderíamos deixar de considerar a estreita 

relação entre o trabalho, a educação e a escola, que ao longo da história vem se 

firmando como meio eficaz de formação de trabalhadores.  

Tal afirmação se confirma quando encontramos na própria Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96, que um dos princípios 

básicos acerca da função da escola está no fato de que a mesma deve, além de 

preparar para o exercício da cidadania, também deverá qualificar para o trabalho. 

Nesse sentido, é de suma importância que assumamos uma postura 

crítica diante do discurso neoliberal adotado na atualidade e expressa na legislação 

brasileira, que aponta a educação como direito fundamental do ser humano, a ser 

assegurada pelo Estado.  

Todavia, essa afirmação é discutível, à medida que a mesma vem se 

mostrando, ao longo da história de forma dualista, cuja principal função é formar a 

grande massa da população para atender às exigências e adequações ao mercado 
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do trabalho, e a minoria hegemônica como forma de reproduzir a atual situação de 

adaptar os demais.  

Sobre esta dualidade, Kuenzer (2004) argumenta que a própria 

estrutura escolar é dual, uma vez que, a partir da organização desigual da sociedade 

capitalista, são definidos dois tipos diferentes de escola, de acordo com a classe e o 

papel que esta classe desenvolve na sociedade. 

 Estas questões são importantes de serem compreendidas, uma vez 

que a escola, esta entendida sob todos os níveis de ensino, enquanto instituição 

social, muitas vezes dissemina a cultura elitizada em detrimento da cultura popular. 

Assim, as inúmeras desigualdades sociais presentes em nosso país, 

se refletem no contexto escolar e estão presentes desde a educação infantil até o 

ensino superior, onde vivenciamos neste último o acesso desigual aos cursos 

superiores, pois dependendo das condições econômicas e culturais formação básica 

e média que o indivíduo tenha recebido, irá definir a graduação que o mesmo irá 

freqüentar. 

Quando nos voltamos para a Lei 9394/96 encontramos que o ensino 

superior, segundo Severino (2008, p. 74) 

 

No contexto da cultura brasileira contemporânea, o ensino universitário tem 
sua importância proclamada  tanto  pela retórica oficial como pelo senso 
comum predominante no seio da sociedade. É-lhe atribuída significativa 
participação na formação dos profissionais dos diversos campos e na 
preparação dos quadros administrativos e das lideranças culturais e sociais 
do país, sendo visto como poderoso mecanismo de ascensão social, 
cabendo destacada valorização para o ensino oferecido pelas universidades 
públicas.  

 

Do mesmo modo, quando nos voltamos para o ensino superior, 

verificamos que o mesmo ainda caminha a passos lentos para a universalização, 

apesar de ter ocorrido uma expansão no número de vagas que atende aos 

interesses do Estado gerenciador e do mercado, ainda existem contradições no que 

concerne ao seu acesso e permanência. 

Dentre as funções da educação superior apontadas pela Lei 

9394/96, encontramos que a mesma visa estimular a criação cultural, ao mesmo 

tempo em que deve formar diferentes profissionais para atuarem nas diversas áreas. 

Dentre os objetivos de expansão da educação superior, está a necessidade de 

adequá-la de acordo às necessidades sociais.  
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Por estas razões temos como objetivo geral deste trabalho discutir o 

papel da escola na sociedade capitalista. A partir desse objetivo geral, delimitamos 

como objetivo específico analisar a política para o ensino superior, visando levantar 

a relação deste com o papel da escola na sociedade de hoje. 

Esses objetivos foram traçados pela compreensão da relação 

existente entre educação e trabalho e, por conseguinte, como a escola na sociedade 

atual, q qual procura atender às exigências mercadológicas do capital, que são 

desenvolvidas sobre o prisma da política neoliberal que busca formar a todo preço 

“uma massa de força de trabalho social estruturada vertical e horizontalmente”. 

(ENGUITA, 1993, p. 202) 

Partindo deste pressuposto, procuraremos discorrer sobre os 

mecanismos que o sistema de acumulação vem adotando no sentido de transferir 

para a escola a responsabilidade de formação de mão-de-obra que venha a 

assegurar a reprodução social e econômica, bem como as desigualdades sociais.  

Em contraposição a essa ideologia dominante, tentaremos 

argumentar que se torna necessário um rompimento estrutural dessa concepção de 

educação, visando a busca por novas alternativas, como também a busca por uma 

análise mais aprofundada da situação escolar brasileira.  

Para Frigotto (2003) a educação como alternativa ao modelo 

capitalista não se fundamenta em reduzir os processos educativos a uma visão 

hegemônica, busca ir além e ampliá-los de modo que possibilitem o atendimento de 

todas as necessidades humanas, por isso uma perspectiva “omnilateral2. 

Desse modo, conhecer e analisar criticamente o sistema capitalista e 

como este se utiliza da educação escolar como forma de manter e reproduzir o 

sistema e as grandes desigualdades sociais é fundamental para buscar outros 

caminhos, como a educação para a formação humana e integral do homem. Nesse 

sentido, entendemos que essa discussão é importante para o curso de Pedagogia e 

para os alunos de escola pública, à medida que promove uma reflexão e um 

entendimento tanto de professores quanto dos alunos sobre os interesses existentes 

para com a educação. 

                                                 
2
  Termo adotado por Marx e Engels em algumas de suas obras, como em: Istruções” e “Manifesto”e 

referenciadas por Manacorda (1991) ao tratar de uma educação plena e universal do homem, diferente da 

unilateralidade presentes na sociedade de classes. Para enfatizarmos tal princípio, destacamos o seguinte: “(...) 

trata-se de superar a alienação concreta, a separação entre trabalho e a manifestação de si mesmo, produzida 

historicamente pela divisão do trabalho (MANACORDA, 1991, p. 24). 
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É importante também, porque à medida que se discute, é possível 

enxergar que o sistema capitalista, assim como o sistema escolar não é algo 

definitivo, estático, mas é desenvolvido no decorrer da história, sendo socialmente 

construído, pautado em interesses políticos, econômicos e sociais, sobretudo das 

classes dirigentes de nossa sociedade. 

Para dar conta do proposto, utilizamos nesse trabalho a pesquisa 

bibliográfica e também a análise de alguns documentos, o que segundo André e 

Ludke (1986) consiste num recurso importante de pesquisa, pois aborda dados 

qualitativos e desvela aspectos novos de um problema levantado durante a 

pesquisa.  

Nesse sentido, esse recurso metodológico cabe na pesquisa 

proposta, visto a necessidade da análise de alguns documentos normativos à 

educação brasileira, tais como a LDB 1996, a Constituição Federal de 1988 e o 

Censo Escolar e o Censo de Educação Superior. 

Partindo destas considerações iniciais o presente trabalho está 

organizado em três capítulos. No primeiro capítulo buscamos compreender e discutir 

o processo de formação e consolidação do sistema capitalista, discorrendo acerca 

das relações do trabalho.  

No segundo capítulo discutimos a relação entre o Estado e a política 

atual, arraigada pelos ideais neoliberais, bem como estabelecemos uma relação 

entre escola e sistema de acumulação e como este último procura de qualquer forma 

disseminar os ideais capitalistas de preparação de mão-de-obra por meio das 

instituições escolares.  

Assim termos, tais como “qualidade total”, eficiência e 

empreendedorismo são incorporados na sociedade, visando a reprodução de uma 

organização social desigual, cujo individualismo se faz presente nas mais diferentes 

esferas da sociedade. Em razão disso, consideramos importante frisar que “[...]a 

ênfase na submissão às regras da economia de mercado teriam o papel de dar 

legitimidade social, intelectual, moral à sociedade do conhecimento, já que a coação 

não é mais suporte suficiente para as práticas do capitalismo”.(BIANCHETTI, 2008, 

p. 55) 

No terceiro capítulo, aproximamos as discussões apresentadas nos 

dois primeiros capítulos ao ensino superior. Assim, os termos, a ideologia e a função 

adotada por esta instituição na atualidade é posta em discussão por meio da 
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configuração adotada pelo ensino superior no Brasil e como o mesmo vem se 

moldando de acordo com os interesses mercadológicos.  

Isso nos leva a voltarmos o olhar para o avanço da educação à 

distância, inclusive em instituições públicas de ensino superior que vem dando 

provas de como a educação está posta a serviço das necessidades do sistema de 

acumulação, servindo de base para as suas demandas, e por outro lado 

promovendo a precarização do ensino e consequentemente a precarização da 

formação. 
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2 PRESSUPOSTOS PARA O ENTENDIMENTO DA ESTRUTURA SOCIAL 

CAPITALISTA E A SUA INTERRELAÇÃO COM O TRABALHO 

 

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI assistimos 

a inúmeras transformações, sejam no âmbito político e social, sejam de ordem 

econômica que se espalharam por todo o mundo. Dentre estas transformações, 

podemos destacar a derrubada das barreiras comerciais entre os países, bem como 

o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Para Frigotto (2003) as novas tecnologias que caracterizam o século 

XXI, também denominado de Terceira Revolução Industrial, trouxeram mudanças 

em outras esferas da sociedade, tanto na base técnica da produção, quanto no 

conteúdo e na divisão do trabalho.  

Os impactos que estas mudanças trazem se estendem também 

sobre o processo de qualificação e formação humana, porque com o advento da 

globalização, propiciada pelo desenvolvimento tecnológico e comercial a educação 

escolar passa a ser entendida com um importante recurso de enfrentamento frente 

às reestruturações do mundo do trabalho. 

Do mesmo modo, destacamos, conforme a análise feita por Dourado 

(1999) que essas mudanças desenvolvidas pela revolução tecnológica implicam 

quase que substancialmente em questões que envolvem a exclusão social e sua 

justificativa ideológica.  

Fundamentada pelo discurso, muito em voga atualmente, como o fim 

da história, por exemplo, o neoliberalismo “[...] se apresenta como a nova e única 

possibilidade de ajuste, de sobrevivência, ainda que a um alto custo social” 

(DOURADO, 1999, p. 110). 

A esse respeito, é possível afirmar segundo esse mesmo autor que 

essas transformações sociais, políticas e econômicas, bem como educacionais nada 

mais são do que o resultado da nova fase de reestruturação capitalista. Sendo 

assim, a necessidade de discutir o sistema de acumulação sob uma perspectiva 

histórica é fundamental para a compreendermos a organização estatal e as políticas 

educacionais que regem o contexto brasileiro atual, tendo em vista que a história do 

sistema de acumulação é marcada por inúmeras transformações em que resultaram 

no seu desenvolvimento a partir do seu acúmulo de riquezas e da exploração da 

classe trabalhadora. 
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Se as bases do sistema produtivo se concentram prioritariamente no 

trabalho e nas relações que dele nascem, não há como negar uma correlação entre 

os mesmos com os processos educativos, sejam eles escolares ou não.  

Assim sendo, para aprofundarmos nossa discussão, elegemos o 

trabalho como o objeto de estudo deste primeiro capítulo, que será dividido em duas 

partes fundamentais: na primeira discorreremos sobre o entendimento do mesmo 

sob a perspectiva do materialismo histórico, enquanto que na segunda 

desenvolveremos uma discussão sobre as relações na sociedade cuja regência se 

concentra e se remete pela organização do sistema de acumulação. 

 

2.1 O TRABALHO COMO PREMISSA PARA O ENTENDIMENTO DAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Entendemos o trabalho como um mecanismo de formação humana, 

sendo ele a base de uma construção histórica, e que, portanto pode ser 

compreendido como “[...] uma propriedade inalienável do indivíduo humano” 

(BRAVERMAN, 2011, p. 56). 

Com efeito, consideramos relevante frisar, a partir das palavras de 

Miranda (2011) que o trabalho é a essência humana, porque por meio dele o homem 

encontrou, ao longo da história, meios de transformar, manipular, conhecer e adquirir 

experiências garantindo assim não apenas o suprimento de suas necessidades 

individuais, como também as de ordem social. 

Neste sentido, quando direcionamos nosso olhar para esta condição 

humana do trabalho, nossa proposta remete às palavras de Braverman (2011) 

quando o mesmo exemplifica e diferencia o homem dos outros animais pelo 

fundamento do trabalho. 

Este mesmo autor afirma que é a consciência antecedente à 

realização da atividade que o distingue e, ao mesmo tempo, caracteriza o trabalho 

humano, e este, por esta razão diferencia-se das atividades realizadas por outros 

animais.  
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Explicando tal condição, este mesmo autor continua sua análise, 

argumentando que: 

 
O trabalho humano é consciente e proposital, ao passo que o trabalho dos 
outros animais é instintivo. As atividades instintivas são inatas antes que 
aprendidas, e representam um padrão relativamente fixo [...] em contraste 
com isso, no trabalho humano o mecanismo regulador é o poder do 
pensamento conceptual, que tem origem em todo um excepcional sistema 
nervoso central [...] Assim, o trabalho como atividade proposital, orientado 
pela inteligência, é produto especial da espécie humana (BRAVERMAN, 
2011, p. 50-52). 

 
Obviamente, não há como negar que a premissa para o 

entendimento acerca das relações sociais se dá pelo viés do trabalho. Deste modo, 

é importante reiterar que a importância do trabalho para o homem está no seu 

“pensar sobre”, bem como na consciência e compreensão que o mesmo tem sobre 

ele. Em razão disso, quando negamos esta condição, negamos a própria essência 

humana que arraiga a ação do homem sobre a natureza no sentido de melhor 

adequar-se a ela. 

Encontramos em Monteiro (201O) a seguinte definição sobre o 

trabalho: 

Em termos ontológicos o trabalho é dispêndio genérico de energia humana. 
Trata-se do processo de efetivação humana no mundo material concreto, 
em orgânica inter-relação entre o fazer e o pensar, ou ainda, como o próprio 
“fazer pensado” no processo sócio histórico. Ele não dispensa, de modo 
algum, uma dimensão intelectual e outra objetiva, que é exteriorizada. É a 
sua efetivação que lhe dá um sentido e aí reside o seu caráter ontológico. O 
indivíduo objetiva os resultados de sua ação respondendo às necessidades 
com as quais se depara em sua práxis (MONTEIRO, 2010, p. 73). 
 

Isso significa que o trabalho é uma pré-condição para o 

entendimento das relações que o homem estabelece com a natureza e com os 

outros homens. Há que se dizer, por conseguinte que a estrutura social, histórica e 

humana parte do pressuposto das relações de trabalho, já que este é ponto de 

partida destas relações. 

Em consonância com estas afirmações Braz e Netto (2008) 

argumentam que se o trabalho possui tanto implicâncias subjetivas, quanto 

objetivas, não há como negar a importância do mesmo no desenvolvimento do 

sujeito que transforma a natureza de acordo com as suas necessidades vitais. Daí a 

importância de concebê-lo como algo coletivo e que, por este princípio demanda de 

nós um entendimento social. Na mesma linha de argumentação, Saviani (2007) nos 
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mostra que o trabalho é que constrói o homem e que deste modo, não se resume a 

uma simples naturalidade, mas é por essência uma construção social. Diz o autor: 

 

Se a existência humana é garantida pela natureza, não é uma dádiva 
natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois um 
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele 
forma-se homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a 
produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao 
mesmo tempo a formação do homem, isto é, um processo educativo. A 
origem da educação coincide, então, com a origem do homem (SAVIANI, 
2007, p. 154). 
 

Isto é, o homem apenas se constrói homem a partir das suas 

relações sociais. O trabalho é essencialmente a base destas relações, já que se 

pauta numa coletividade relacional entre as pessoas no sentido de perpetuar sua 

sobrevivência.  Ao mesmo tempo, para Braz e Netto (2008) o trabalho faz com que o 

ser humano se satisfaça materialmente, uma vez que o mesmo advém de uma 

interação com a natureza, transformando-a em produtos que venham a atender às 

suas necessidades.  

Este entendimento acerca do trabalho nos dá a base para uma 

discussão sobre o processo de desenvolvimento da sociedade. Processo este, não 

como algo natural, mas como algo histórico e coletivo que engendra paulatinamente 

inúmeras contradições. Sendo assim não há como negar também que a sociedade 

se baseia na formação educativa, uma vez que o próprio trabalho tem como 

fundamento este pressuposto. Além disto, segundo Carcanholo e Prieb (2011), 

devemos considerar o trabalho com a base do processo produtivo e dos meios de 

produção. Para estes autores 

 

Para ocorrer o processo de trabalho é fundamental que, além do trabalho 
humano, existam os meios de trabalho e os objetos de trabalho. Estes 
últimos são todos elementos que podem ser retirados diretamente da 
natureza, sem que o homem tenha tido necessidade de produzi-los 
previamente [...] Os meios de trabalho são todos os instrumentos que os 
trabalhadores utilizam para executar seu ofício sobre os objetos de trabalho 
[...] Assim, no processo de trabalho, a atividade produtiva, exercida pelo 
trabalhador mediante a utilização dos meios de trabalho, resulta em uma 
transformação nos objetos de trabalho. Os objetos de trabalho e os meios 
de trabalho juntos formam os meios de produção (CARCANHOLO; PRIEB, 
2011, p. 147-148). 
 

Ou seja, trabalho, além de representar a essência humana, também 

pode ser compreendido como a base dos meios de produção, uma vez que a união 

entre os meios e os objetos de trabalho forma a estrutura produtiva. 
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Se partirmos desta compreensão da sociedade, não há como negar 

a historicidade do homem e o processo de formação do mesmo, nas mais variadas 

instâncias. Deste modo, entendemos que a humanidade ao modificar-se ao longo da 

história, adquire princípios e organizações distintas, de acordo com as necessidades 

encontradas e a partir das relações de poder sobre o trabalho, presentes em cada 

dado momento. Ao traçarmos um paralelo entre este entendimento com o 

desenvolvimento capitalista, constatamos que o sistema de acumulação se pauta 

pela lógica da negação do trabalho: por meio de procedimentos que contrariam o 

seu princípio.  

A fim de justificar o movimento exploratório e alienável destas 

relações o modo de produção capitalista cria meios para “[...] que o controle sobre o 

processo de trabalho passe das mãos do trabalhador para as suas próprias. Esta 

transição apresenta-se na história como a alienação dos processos do trabalhador” 

(BRAVERMAN, 2011, p. 59). 

A propriedade privada dos meios de produção, iniciados pela divisão 

social em classes, originadas na Antiguidade, encontraram seu ápice no sistema de 

acumulação capitalista.  Para Manacorda (1991) principalmente a partir do 

desenvolvimento industrial, o sistema de produção capitalista empreendeu uma 

intensa apropriação do trabalho alheio.  

A divisão do trabalho entre manual e intelectual trouxe algumas 

consequências para o trabalhador como a perda de si mesmo, por meio da sua 

desumanização, mas ao mesmo tempo, trouxe uma possibilidade universal de 

riqueza, já que é no trabalhador que se verifica a possibilidade humana universal do 

trabalho. Assim, segundo o mesmo autor é importante dizer que: 

 

[...] a divisão da sociedade em classes, e com ela, a divisão do homem; e 
como esta se torna verdadeiramente tal apenas quando se apresenta como 
divisão entre trabalho manual e trabalho mental, assim as duas dimensões 
do homem dividido, cada uma das quais unilateral, são essencialmente as 
do trabalhador manual, operário do intelectual [...] E o próprio trabalhador – 
apresentando-se o trabalho dividido, ou alienado, como miséria absoluta e 
perda do próprio homem – também se apresenta como a desumanização 
completa; mas, por outro lado – sendo a atividade vital humana, ou 
manifestação de si, uma possibilidade universal de riqueza – no trabalhador 
está contida também uma possibilidade humana universal (MANACORDA, 
1991, p. 67-68). 

 

Do mesmo modo, se a sociedade que conhecemos é resultado da 

(re) organização histórica que permeia inúmeras contradições em todas as esferas 



21 

 

 

sociais, desconsiderar esta historicidade é negar a importância do homem neste 

processo. A partir desta afirmação, é possível dizer que o conceito “evolução” social 

ou evolução política do capitalismo, tão presente em nossa sociedade é um tanto 

quanto ingênuo, já que nega a importância do homem e as implicações existentes 

neste processo que é social e humano. 

Com base nestes elementos, intencionamos fazer uma breve 

discussão sobre o modo pelo qual o trabalho é concebido na sociedade capitalista. 

Temos como pano de fundo o breve entendimento de que o mesmo, utiliza da força 

do trabalhador para gerar e acumular riquezas. 

 

2.1.1 O Capitalismo e as relações de expropriação do trabalho humano 

 

Ao concebermos o trabalho como um processo formativo, não há 

dúvidas de que na sociedade capitalista há uma perda desumana deste princípio. 

Verificamos uma intensa subordinação do trabalho, por meio de uma condição 

predeterminada e por supremacia, alienante e exploratória, o trabalho é entendido a 

partir de um jogo de interesses, pelo qual, o capitalista é quem o determina a priori.  

Este caráter determinante do sistema de acumulação traz em sua 

essência a exploração do trabalho. Este elemento nos indica que “o sistema de 

acumulação capitalista é essencialmente espoliativo e que, desse modo [...] sua 

esfera de exploração não se limita ao consumo produtivo da força de trabalho” 

(MONTEIRO, 2010, p. 67).  

Também encontramos no modo de produção capitalista o trabalho, 

como uma mercadoria. Por este motivo, além de alienar e expropriar a classe 

trabalhadora do valor do seu trabalho, o capitalismo, por meio destes elementos faz 

com a mesma adoeça.  

Os fragmentos que confirmam esta posição são encontrados nos 

“[...] processos de descompensação caracterizada por sintomas como, desespero e 

depressão, e pelo impulso reacional de revolta desesperada, que resulta em atos de 

violência” (OCADA, 2010, p. 105). 

 

 

 

 



22 

 

 

Para exemplificar os processos de exploração da classe 

trabalhadora pelo sistema de acumulação capitalista, direcionamos nosso olhar para 

Enguita (1989) que traz uma interpretação sistematizada sobre a alienação do 

trabalho ao desvelar que 

 

[...] na perda, por parte do trabalhador, do controle seu processo de 
trabalho, na passagem da atividade criativa à inserção em um todo pré-
organiza do da autonomia à submissão a normas. Ao se arrebatar ao 
trabalhador o controle do seu processo, adquire uma nova dimensão a 
divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual e inicia-se o caminho 
que vai do trabalho complexo e qualificado ao trabalho simples e 
desqualificado, do trabalho concreto ao abstrato, do artesão orgulhoso de 
seu saber profissional ao Jack-of-all trades, máster of none, (homem de 
todos os ofícios, mas que não domina nenhum [...] É o processo de 
desqualificação e degradação do trabalho [...] na passagem de um processo 
de trabalho variado e composto de múltiplas tarefas distintas e cuja 
alternância é fonte de variedade, à realização monótona e rotineira de um 
reduzido número de tarefas simples (ENGUITA, 1989, p. 21). 
 

Ou seja, quando o sistema de acumulação capitalista se interpõe 

nas relações de trabalho, se apoderando do processo do mesmo, o trabalho, 

anteriormente complexo, se desqualifica por meio de atividades cuja dimensão é 

tomada por meio de uma simplificação monótona de submissão às normas do 

próprio sistema de produção. 

Desta forma, há que se considerar que “[...] não se trata de mera 

disfunção com efeitos passageiros, mas da própria possibilidade de acumulação do 

capital, posto que a reestruturação produtiva se alimenta e se dinamiza quanto mais 

produz o trabalho precarizado” (KUENZER, 2004, p. 92). 

Salientamos, todavia que o processo de degradação do trabalho 

humano, embora intensificado sob o sistema capitalista, não é algo característico 

apenas deste modelo de sociedade.  

Discutir o trabalho e as relações sociais tomando a dimensão 

histórica como aparato nos faz compreender que o processo de desenvolvido do 

sistema capitalista é, de  certa forma, recente, cujas bases se deram pelos sistemas 

de produção que o precederam.  

Sendo assim, podemos dizer, segundo Braz e Netto (2008) que 

desde as comunidades primitivas, passando pela antiga, caminhando para a 

medieval até chegarmos às inúmeras reorganizações apresentadas pelo capitalismo 

essa estrutura complexa do trabalho define a organização social. Associamos deste 
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modo os aspectos sociais, políticos, econômicos e ideológicos destes modelos de 

produção à organização capitalista atual. 

O viés histórico nos ajuda a compreender também que a sociedade 

atual é fruto de uma organização social e desigual, do qual sua gênese 

representativa está presente na divisão de classes e que o antagonismo social não é 

algo recente. Sendo assim, sua condição histórica, enquanto processo de 

desenvolvimento da humanidade nos faz perceber a sua dimensão mutável, 

transigível e transformável. 

Em conformidade com estas afirmações, salientamos que o 

desenvolvimento capitalista se deu de forma gradativa, empreendendo diversas 

reestruturações ao longo destes poucos mais de cinco séculos. O entendimento 

deste enfoque é importante para não nos pautarmos no princípio de naturalidade 

acerca desta organização política e social. Porque a partir do momento em que a 

sociedade se estratifica, as contradições entre as classes se mostram devido, 

sobretudo às diferenças de interesses defendidos por cada uma delas.  

Entretanto, devemos considerar também que este antagonismo não 

é algo definitivo ou imutável, mas que pode se transformar, dependendo dos 

interesses e da atuação exercida pelo homem frente ao mesmo. Neste sentido, 

salientamos que a sociedade capitalista “[...] é uma forma de organização social 

histórica, transitória que contém no seu próprio interior, contradições e tendências 

que possibilitam a sua superação, dando lugar a outro tipo de sociedade” (BRAZ; 

NETTO, 2008, p. 24). 

Sobre esta questão, o capitalismo, ao negar este princípio histórico e 

social, nega também o próprio homem na sua construção histórica. A partir disso, é 

possível compreender a comodidade desse sistema de acumulação ao 

desconsiderar a história, uma vez que esta negação serve como aparato para a sua 

reprodução. Obviamente, “o capitalismo tece uma teia de milhões de fios; as 

condições de sua existência constituem uma complexa rede cujos fios pressupõem 

muitos outros” (BRAVERMAN, 2011, p. 30). 

É devido a este caráter complexo e histórico, onde estas teias são 

construídas que uma análise superficial e simplificada sobre o capitalismo não é 

suficiente. Tornam-se necessárias discussões aprofundadas para que esta 

constituição “natural” seja de fato, rompida. 
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Baseando-se na história, observamos que a desigualdade entre os 

homens, embora histórica e processual, é muitas vezes, segundo Rodrigues (2000) 

incompreensível para a maioria dos trabalhadores, que passam a entendê-la sob o 

viés da naturalidade, e por isso mesmo, imutável.  

Em razão disso, contrariamente ao que se possa esperar e seguindo 

os ideais capitalistas, a classe trabalhadora, muitas vezes se aliena frente ao poder 

ideológico e controlador capitalista. Vejamos como Rodrigues (2000) explica esse 

excerto: 

 

Não vê a sociedade capitalista como uma sociedade historicamente 
construída pela luta entre uma classe com intenção de ser a classe 
dominante (a burguesia) e outras classes, que acabaram sendo submetidas 
a esta classe dominante, transformando-se em proletariado. À medida que o 
tempo passa e a sociedade se estabiliza, ela é percebida pelas pessoas, na 
vida cotidiana, como única sociedade possível. Assim, como em outros 
tempos, a sociedade feudal, por exemplo, foi percebida pelos homens como 
a única sociedade possível (durante séculos, num intervalo de tempo, aliás, 
bem maior do que a duração do capitalismo) (RODRIGUES, 2000, p. 43). 
 

 

Retornando tal explicação, entendemos que com a estabilidade do 

capitalismo, e o desconhecimento acerca da construção social, muitas vezes a 

classe trabalhadora enxerga esse sistema de acumulação como única forma 

possível de organização social, desconhecendo também as possibilidades de 

atuação no sentido de promover nela uma transformação real e necessária. 

Desse modo, cabe dizer, que o entendimento do capitalismo como 

construção social e humana é um dos meios mais coerentes de nos contrapormos 

aos discursos presentes nas mais diferentes instâncias, e compreendermos a sua 

atual constituição.  

De acordo com Braz e Netto (2008) o modo de produção capitalista 

permeia uma estrutura econômica, ideológica e política que deve ser analisada no 

seu conjunto. Tal pressuposto, também é eficaz para a compreensão da organização 

do sistema escolar atual, pois este incorpora à lógica e os princípios sociais, 

refletindo e aderindo ao mesmo de forma ideológica e aparentemente desigual, 

conforme veremos no último capítulo deste trabalho. 

Desde a sua consolidação no século XIX, o sistema de acumulação 

vem se reestruturando e criando mecanismos reprodutores, ao mesmo tempo em 
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que subordina os modos de produção que o precederam ou que possivelmente 

poderiam substituí-lo.  

Esta reestruturação é evidenciada em outras instâncias como a 

escolar, por exemplo, uma vez que a mesma “[...] articula os processos de exclusão 

existentes no mundo do trabalho, fornecendo ao cliente – o capital – a força de 

trabalho disciplinada técnica e socialmente, na medida das suas necessidades” 

(KUENZER, 2004, p. 93). 

Percebemos que para tal, algumas artimanhas são utilizadas pelo 

sistema de acumulação. Dentre elas, podemos destacar a busca pela “separação 

entre a esfera econômica e política e pela unificação da produção e apropriação da 

mais-valia” (FRIGOTTO, 2003, p. 63). 

Ocorre que a cada dia, o capital, utiliza-se de meios que impedem 

que qualquer forma de ameaça se faça presente e o impeçam de reproduzir. 

Utilizando-as a seu favor e expandindo quantitativamente, de maneira que qualquer 

limite ameaçador a esta estrutura seja controlado. Busca-se assim manter “a ordem 

estabelecida, produzindo racionalizações complicadas que visam esconder as 

profundas iniquidades das relações estruturais dadas também na esfera do 

consumo” (MESZÁROS, 2002, p. 109). 

Carcanholo e Prieb (2011, p. 148) nos ajudam a compreender a 

lógica do trabalho nas sociedades capitalistas e a questão do trabalho como 

produtivo e improdutivo como forma de geração e acumulação de riquezas, uma vez 

que  

 
A categoria trabalho produtivo, em oposição à de trabalho improdutivo, 
adquire a relevância indiscutível para que se possa entender a sociedade 
capitalista. O trabalho produtivo cria não só o valor necessário à reprodução 
da força de trabalho como também a mais-valia, o valor excedente do qual 
se origina o lucro dos diferentes capitais [...] Além disso, todos os gastos de 
materiais relacionados com esse trabalho, sejam matérias-primas e 
auxiliares, sejam os referentes à depreciação do capital fixo que implicam, 
também constituem destruição de excedente real produzidos pelos 
trabalhadores produtivos, redução, portanto, da massa de mais-valia 
disponível para distribuição entre as diferentes camadas da sociedade que 
dela recebem seus rendimentos. 
 

Seguindo esta perspectiva, o modo de produção capitalista ao se 

manter e se reproduzir, tendo como princípio o domínio e a exploração do trabalho 

humano “remove a possibilidade de controlar as tendências destrutivas que 
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emergem da dominação total da qualidade pelos imperativos da expansão 

quantitativa ilimitada do capital” (MÉSZÁROS, 2002, p. 615). 

Isto é, o capital se faz e se reproduz por meio de iniciativas que 

prejudicam e interferem indireta e diretamente na vida do trabalhador. Se não 

bastasse isso, procura também a todo preço expropriar a classe trabalhadora do 

conhecimento do seu trabalho, fato que promove a adaptação e apatia do 

trabalhador ao processo que desenvolve. 

Ao expropriá-lo desta forma, o capital retira do homem e da mulher a 

consciência sobre aquilo que realiza e sobre a importância do trabalho como um 

processo de formação, numa tentativa de geração e acumulação de lucros e de 

capital, demasiadamente grandes. Há também uma contribuição dessa expropriação 

para o apaziguamento político do trabalhador, pois sem saber sobre o que fez e sem 

meios de produção, também não pode manifestar-se politicamente. 

Desse modo, evidencia-se conforme Ferretti (1997) que o 

capitalismo, desde suas origens até o presente momento mantém algumas 

características que o definem, tais como a competição, a expropriação, a exploração 

e a fragmentação do trabalho.  

Características estas que se mantiveram ao longo da história, nos 

ajudando a compreender a sua atual conjuntura social. Em razão disso, entender a 

estrutura capitalista desde suas origens é de suma importância, uma vez que a 

organização desse sistema de acumulação é fruto das diferentes organizações e 

reorganizações que o acompanharam ao longo do tempo. 

Isto reitera a necessidade da discussão frente aos discursos feitos 

atualmente. Ao mesmo tempo nos leva a compreender historicamente as mudanças 

sociais da humanidade. Sendo possível também explicar as diferenças de 

exploração do modo de produção capitalista dos que o antecederam, sobretudo “por 

inscrever-se no próprio processo social de produção mediante a separação entre a 

esfera econômica e política e pela unificação da produção e apropriação da mais-

valia” (FRIGOTTO, 2003, p. 63). 

Em acordo com tais elementos, Rodrigues (2000) ao parafrasear 

Marx, reitera a idéia de que “[...] as relações de dominação existem é porque elas 

são socialmente construídas [...] não precisam existir para sempre, pois o homem 

pode construir outros tipos de relações sem a dominação de uma classe sobre a 

outra” (RODRIGUES, 2000, p. 43). 
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Indo ao encontro às colocações de Rodrigues (2000) e Saviani 

(1994) também explicitam a ideia de construção social para o entendimento, não 

apenas do modo de produção capitalista, mas da própria organização das 

sociedades humanas. Sendo assim, é possível dizer que o capitalismo enquanto 

construção social, como os demais modos de produção que o antecederam nasce 

da tentativa de alguns homens transporem-se sobre outros homens.  

Evidentemente que o sistema de acumulação capitalista se difere 

dos demais porque uns dos seus princípios é a possibilidade de acumular riquezas. 

Para cumprir tal finalidade, o mesmo retira do trabalhador todas as possibilidades de 

libertar-se, inclusive aquelas que tratam do próprio reconhecimento e controle do 

próprio trabalho. 

Junto ao desenvolvimento da manufatura do século XV, o 

capitalismo desenvolveu as bases das relações de trabalho que conhecemos. Além 

disso, criou uma nova estrutura social, gerando outras relações de trabalho e novas 

perspectivas a respeito da realidade e sobre a formação do homem. 

Destacamos que o desenvolvimento dos meios de produção e a 

mudança do feudalismo para a manufatura criaram mecanismos e outros princípios 

hierárquicos acerca das relações de trabalho, visto que “o mestre agora já não é 

capitalista por ser mestre; é mestre porque é capitalista” (MARX, 1975, p. 85). 

Neste sentido, Rodrigues (2000) contribui para o entendimento desta 

(re)organização histórica, ao exemplificar a mudança do feudalismo para o 

capitalismo. Nas palavras deste autor encontramos a defesa de que além das 

transformações na própria estrutura produtiva, pela possibilidade de aumento de 

mercadorias disponíveis, produzidas e fabricadas, dado o desenvolvimento 

industrial, a própria organização trabalhista se altera, gerando um aumento 

considerável da exploração do trabalho.  

Sobre isto, Rodrigues (2000) ao parafrasear Marx reafirma que: 

 

É que os trabalhadores foram duplamente expropriados pelos capitalistas, 
isto é, deles foram subtraídas duas coisas: os meios de produção da vida 
material e o saber do qual dependia a fabricação de um produto [...] Através 
da maquinaria industrial moderna e de posse desse saber, o capitalista 
reduziu o trabalhador à execução das tarefas simplificadas, parciais, 
repetitivas na linha de produção da fábrica. Assim, as forças produtivas 
foram enormemente desenvolvidas, mas através de um processo social de 
expropriação de bens materiais e de saberes (RODRIGUES, 2000, p. 45). 
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Do mesmo modo e seguindo tal perspectiva, podemos dizer que 

outras mudanças se fizeram presentes neste período, gerando outras necessidades 

e uma nova ênfase acerca dos processos educativos.  

Saviani (1994) trata esta questão, afirmando que à medida que a 

desigualdade entre os homens não se faz mais apenas pelo laço familiar ou pela 

posse da terra, outras diferenciações necessitam ser incorporadas por eles. Somam-

se a este princípio, as mudanças sobre o entendimento do valor de troca e sobre o 

dinheiro, que interferem diretamente na organização social, como também na vida 

do trabalhador.  

Em razão disso “[...] as trocas de produtos exigem um critério de 

equivalência no qual o produto do trabalho, antes portador apenas de valor de uso, 

vai adquirindo também esse caráter de valor (GOMES; NAKATANI, 2011, p. 106)”. 

Ocorre que partir deste momento, é o dinheiro e não mais a terra 

que representam o poder dos homens sobre os outros homens. Desse modo, a sua 

se faz pelos que detém este capital e, por sua vez, os meios de produção, dos que 

apenas possuem a força do seu trabalho como possibilidade de troca pelo salário 

que poderia (ou não) garantir sua subsistência.  

Não há como negar que o modo de produção capitalista, encontra 

nesta condição as bases para a exploração do trabalho humano, uma vez que “[...] o 

capital é então o poder de domínio sobre o trabalho e sobre os seus produtos” 

(MARX, 2006, p. 80). 

No mesmo sentido, para Braverman (2011) com o desenvolvimento 

capitalista há a degradação do trabalho das mais variadas formas, inclusive sobre o 

entendimento acerca de sua qualificação, uma vez que é considerado qualificado o 

trabalhador que melhor se adapte às condições trabalhistas que lhe são 

apresentadas.  

Assim sendo, entende-se que qualificado é aquele que executa de 

forma mais veloz a atividade proposta e não o que melhor a executa, gerando 

lacunas sociais a respeito da compreensão sobre o valor do trabalho e, 

consequentemente dificuldades maiores em lutar pelos seus direitos sociais. Nega-

se a qualificação como uma relação que deve se dar entre trabalhador e capitalista. 

Desse modo, o trabalho, conforme a proposta materialista histórica, 

entendido como formação humana, construído historicamente dá lugar a esse 

entendimento fragmentado que aumenta a cada dia.  
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O trabalhador não tem consciência sobre a produção do seu 

trabalho, nem tampouco consciência da sua classe, tornando-se alienado ao 

acreditar que o capitalismo é o único modelo de produção existente e, em razão 

disso, submete-se aos mecanismos impostos pelo mesmo.  

Em razão disso, “o trabalhador que já havia perdido a capacidade de 

determinar o produto, perde agora o controle de seu processo de trabalho, entra em 

uma relação alienada com seu próprio trabalho como atividade” (MARX, 1977, p. 

15). Desta maneira, é possível afirmar que a alienação da classe trabalhadora, se 

faz também pela própria vigência da divisão do trabalho, que juntamente com a 

propriedade privada, serve como elemento para a exploração do trabalho pelo 

sistema de acumulação. 

 Constatamos que o trabalho, entendido como uma mediação 

importante entre homem e o espaço social e natural em que vive, passa a ser 

interpretado sob uma lógica de mercado. Nesta relação, o sistema de acumulação, 

trata o trabalhador como uma mercadoria, como qualquer outra, cuja sua 

importância está na mera possibilidade de produzir riquezas e concentrá-las nas 

mãos do capitalista. 
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3 A REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA DO SÉCULO XX E AS NOVAS 

NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO 

 

Neste segundo capítulo, nossa proposta é fazer algumas 

considerações sobre as relações de trabalho na sociedade brasileira atual. Para 

isso, buscaremos, num primeiro momento traçar um recorte histórico sobre as 

reestruturações capitalistas do final do século XX, para, posteriormente, analisarmos 

o Estado e as medidas políticas neoliberais que se desenvolveram no Brasil a partir 

da década de 1990.  

Nossa discussão parte da premissa de que o sistema de 

acumulação capitalista, dada a sua perplexidade, cria um emaranhado estrutural 

para que nada possa ameaçá-lo; se reestruturando a todo o momento numa 

tentativa de cada vez mais aumentar o seu poderio financeiro Desse modo, 

constituições, como o Estado, e, porque não dizer, a escola, criam alternativas que 

vão de encontro às necessidades desse sistema de acumulação.  

Enquanto o primeiro funciona como mediador de conflitos 

priorizando internalizar e favorecer os interesses das classes detentoras do poder, 

em detrimento dos trabalhadores, a última, de acordo com Kuenzer (2004) ao se 

constituir como um espaço que separa o conhecimento prático do teórico torna-se 

uma aliada do sistema de acumulação, materializando a fragmentação do trabalho.  

Percebemos que nas últimas décadas no Brasil, no auge do 

capitalismo financeiro e globalizado grandes mudanças estão sendo empreendidas 

nas instâncias sociais, políticas e econômicas. O papel do Estado se altera a partir 

de uma reorganização política, priorizadas no sentido de enfraquecer a esfera 

pública e favorecer a iniciativa privada, administrando o comércio e a economia 

através do aumento e da concentração de riquezas e, em consequência, do 

enfraquecimento da classe trabalhadora. 

Podemos afirmar, desse modo que o suporte ideológico da atual 

conjuntura do sistema de acumulação capitalista em nosso país, precede da 

organização política neoliberal, por meio de iniciativas que buscam privatizar a 

máquina estatal e diminuir a sua interferência nos setores e seguimentos sociais.  

Para a discussão que se segue neste capítulo, procuramos dividi-lo 

essencialmente em duas partes: na primeira discorreremos sobre as novas 

configurações capitalistas, iniciadas no século XX e suas consequentes mudanças 
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verificadas no mundo do trabalho. Enfatizamos tratar o sistema de acumulação por 

meio do entendimento das crises e das reestruturações desenvolvidas por ele ao 

longo da história, denotam um caráter essencialmente contraditório. Contraditório no 

sentido de que é o próprio sistema de acumulação que provoca as crises e, diante 

delas, cria medidas para contê-las. 

Enquanto que no segundo capitulo procuraremos discutir sobre o 

Estado e seu papel na sociedade brasileira atual. É importante dizer que a nova 

configuração política brasileira, empregada pela lógica de mercado que se configura 

em nosso país, é resultado do movimento de reforma, preterido pela atual conjuntura 

organizacional do sistema de acumulação capitalista. 

 

3.1 NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO FRENTE À REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ACUMULAÇÃO DO FIM DO SÉCULO XX. 

 

O capital, visando escapar da tendência de queda da taxa de lucro, dá 
respostas por meio de reestruturações produtivas, que são a política do 
capital na esfera produtiva, jamais podendo ser vistas como start mecânico 
e suficiente para tantas e significativas modificações em outros planos. Todo 
o processo de reestruturação do capital implica uma ofensiva com vistas a 
aumentar a produtividade do trabalho para atingir novos (ou retomar 
antigos) patamares de lucratividade [...] Obviamente, o capital e sua 
reestruturação supõem, para além dos aspectos técnicos e de gestão da 
força de trabalho, toda uma complexa indumentária político-ideológica – 
uma nova maneira interna e externamente aos espaços de trabalho -, 
imprescindível às transformações capitalistas em curso (DINIZ; GRACIOLLI, 
2010, p. 117). 

 

A partir deste fragmento de texto encontramos uma das lógicas 

mais importantes do sistema capitalista: o seu movimento de reestruturação frente 

às crises Este elemento, dada a sua conjuntura contraditória, caracteriza a 

reorganização deste sistema de produção.  

Deste modo, para Mészáros (2002) o problema do sistema de 

acumulação não está na sua forma genérica de produção de mercadorias, mas sim 

no modo como o mesmo, diante de uma crise, cria condições que o movimentam no 

sentido de se potencializar e se reestruturar. Movimentos estes que permeiam tanto 

níveis produtivos, quanto forças destrutivas. 

Diante do exposto, podemos dizer que uma análise do sistema 

capitalista atual, deve constituir-se sobre o entendimento das crises, e desse modo, 

dos seus processos de reestruturação. A crise, a princípio, pode ser definida como a 
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“[...] busca de suplantar uma sociabilidade onde cada novo elemento que entra para 

enfrentá-lo constitui, no momento seguinte, um novo complicador” (FRIGOTTO, 

2003, p. 66). 

Se nos direcionarmos por um resgate histórico, encontramos na 

década de 1970 significativos elementos que alteraram, quase que por completo a 

estrutura do sistema de produção capitalista. Elementos estes, que, darão a base 

para a reorganização política do Brasil, travada a partir da década de 1990, bem 

como as reformas educacionais, sobretudo do ensino superior, instituídas neste 

mesmo período. 

Segundo Souza (2010) a partir da década de 1970 um conjunto de 

transformações materializaram a crise do modelo de acumulação capitalista fundado 

pela rígida gerência produtiva do taylorismo/fordismo3 e no modelo estatal de bem 

estar social pautado sob esta rigidez. Houve um esgotamento deste modelo social e 

político, que se somando às conquistas da classe trabalhadora, objetivaram a 

constituição de um novo modelo de produção e de mediação do conflito entre a 

classe trabalhadora e o mercado de trabalho. 

Esta nova organização produtiva, denominada de toyotismo, pode 

ser entendida com base num “[...] novo padrão de acumulação que toma força no 

mundo, nos principais setores da indústria de transformação; e impõem-se as 

inovações tecnológicas trazidas com a chamada Terceira Revolução Industrial” 

(CARCANHOLO; PRIEB, 2011, p. 152). 

Souza (1993) ao tratar esta questão, comenta que pela lógica 

capitalista atual, “o objetivo central da relação (maximização dos lucros) se realiza a 

nível global, através de uma articulação complexa e contraditória com as formações 

sociais nacionais” (SOUZA, 1985, p. 32). 

Notamos que o capitalismo, desenvolve e mantém princípios 

científicos, que no Toyotismo busca manter a “ordem” da sociedade de classes: solo 

fértil para a sua reprodução, lógica para a sua hegemonia.  

Partindo deste pressuposto, as desigualdades sociais e a lacuna 

existente entre ricos e pobres proprietários e trabalhadores aumentam 

                                                 
3
 Baseando-nos nas explicações de Braverman (2011), encontramos a seguinte definição gerência científica do 

trabalho sob a perspectiva do Taylorismo/fordismo. Segundo este autor esse modelo de organização capitalista 

do século XX [...] ergueu-se como um construto teórico e como prática sistemática, ademais, no próprio período 

durante o qual a transformação dos processos de trabalho com o especialidade em processos baseados  na ciência 

estava atingindo seu ritmo mais rápido. Conf. (BRAVERMAN, 2011, p. 109). 
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demasiadamente, levando ao aumento exacerbado do número de trabalhadores que 

são desprovidos, inclusive do direito ao trabalho e de condições dignas de 

sobrevivência.  

Seguindo por este mesmo caminho, é importante frisar que, se a 

perspectiva do capitalismo é pela produção de um grande número de 

desempregados, para que os salários sejam pagos a eles sejam cada vez menores, 

fica evidente que quem determina as questões relacionadas à formação e 

qualificação é o sistema de acumulação que detém todo o controle da produção e 

das relações de trabalho.  

Este, dada a sua gênese estrutural, reivindica dos trabalhadores 

novas atitudes, conhecimentos sobre o trabalho e formas de compreensão do 

mundo. 

 Como foi explicado por Heloani (1996). 

 

A empresa pós-fordista, altamente competitiva e flexível, necessita 
desenvolver a iniciativa, a atividade cognitiva, a capacidade de raciocínio 
lógico e o potencial de criação para possibilitar respostas imediatas por 
parte de seus funcionários. Para manter a confiabilidade sobre as decisões 
delegadas, essa empresa deve organizar mecanismos de controle indiretos 
sobre a atuação dos indivíduos. Por esse motivo, ao lado da autonomia 
concedida, a organização constrói situações que levam os indivíduos a 
assimilar as regras de funcionamento da companhia, a incorporarem-nas 
como elemento de sua percepção e, por último, a reordenarem até a sua 
subjetividade para garantir a persistência dessas regras (HELOANI, 1996, p. 
97). 

 

Ao partirmos desta lógica o capitalista se aproveita para reduzir os 

salários, pela existência de uma reserva de trabalhadores desempregados e 

subempregados que se convertem na possibilidade de domínio, submissão e 

exploração. Sendo assim, o trabalhador, além de perder o entendimento e o controle 

efetivo sobre o trabalho, perde também os direitos essenciais de vida e subsistência; 

estes ficam à mercê da lógica de mercado, tendo que se adequar a ele 

constantemente.  

Esta adequação pode ser encontrada pelo intenso movimento da 

busca de formação e qualificação profissional, que frente a uma nova configuração 

social, demandada pela competitividade e pelo individualismo, é algo alienante para 

o trabalhador, pois a qualificação do mesmo não depende dele, mas, em última 

instância do próprio sistema de acumulação que condiciona os indivíduos de acordo 

com os seus interesses. 
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 Assim sendo, encontramos em Bianchetti (2008) a seguinte 

proposição: 

Ao falar em qualificação enquanto uma relação social, temos presente que 
essa relação se encarna numa sociedade que se compõe 
heterogeneamente, cuja lógica própria são interesses diferentes e o mais 
das vezes conflitantes. Nessa realidade concreta, individualmente e no seu 
conjunto, a qualificação dos trabalhadores, muito antes de se constituir 
numa listagem de atributos, seja do trabalhador ou do posto de trabalho, 
tem a ver com um reforço na sua capacidade de auto-afirmação e 
negociação, no seu poder de barganha frente a um patronato que só cede 
quando periga soçobrar (BIANCHETTI, 2008, p. 31). 
 

A partir deste excerto e da discussão até aqui realizada, é 

importante lembrar, conforme os apontamentos de Mészáros (1995) que o sistema 

de acumulação se orienta pela iniciativa da sua reprodução por meio de mecanismos 

ideológicos. Estes envolvem a consciência de todos convencendo a assumir a forma 

de vida capitalista. Entendemos que a disseminação dessa ideologia pelo sistema 

capitalista é fundamental para a sua perpetuação. Assim sendo, o Estado neste 

sistema de acumulação aparece como uma instituição reguladora das relações 

sociais e econômicas conforme veremos a seguir. 

 

3.1.1 – O papel do Estado e o sistema de acumulação capitalista 

 

Ao estabelecermos uma discussão acerca da estrutura econômica 

da sociedade capitalista, é impossível negar que o capitalismo, cria e utiliza-se de 

algumas instituições, cujo papel se faz pelo controle social dos trabalhadores, numa 

tentativa desenfreada de romper idéias contrárias a ele. 

Desse modo, o Estado, enquanto instituição social, criado em função 

de uma sociedade desigual, se torna um grande aliado da perpetuação do 

capitalismo. Seu papel é criar estratégias e medidas que possibilitem a contenção de 

conflitos, por isso há que se dizer que sua atuação é contraditória, porque rege e 

interpõe uma sociedade desenvolvida sob os princípios da desigualdade. 

Este arcabouço serve para, de acordo com Miranda (2011) 

conceituarmos o Estado, e ao mesmo tempo definirmos o seu papel a partir do 

materialismo histórico. Segundo esta autora, entendemos por Estado como sendo 

 

[...] a expressão da dominação de uma classe, é a necessidade de 
regulamentar juridicamente a luta de classes, de manter determinados 
equilíbrios entre as classes em conformidade com a correlação de forças 
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existentes, a fim de que a luta de classes não se torne dilacerante. O Estado 
Moderno é a expressão da dominação de uma classe, mas também um 
momento de equilíbrio jurídico, um momento de mediação (GRUPPI apud 
MIRANDA, 2011, p. 24). 
 

Com base neste pressuposto, podemos dizer que a base do Estado 

está na sociedade de classes e no poder exercido de uma classe sobre a outra, sob 

a lógica da dominação e da regulação social. 

 A partir desta perspectiva, encontramos na obra de Braverman 

(2011) no capítulo em que este autor discute o papel do Estado importante 

contribuição acerca do entendimento desta instituição nas sociedades regidas pelo 

modo de produção capitalista. Segundo ele: 

 

no sentido mais elementar, o estado é o penhor das condições, das 
relações sociais, do capitalismo, e o protetor da distribuição cada vez mais 
desigual da propriedade que esse sistema enseja [...] tendo o estado o 
poder de decretar impostos, regular o comércio internacional, as terras 
públicas, o comércio e o transporte, a manutenção das forças armadas, e o 
encargo da administração pública, tem servido como aparelho para drenar a 
riqueza para as mãos de grupos especiais, tanto por meios legais como 
ilegais (BRAVERMAN, 2011, p. 242). 
 

Do mesmo modo, o Estado enquanto instituição pública não é 

responsável pela garantia dos direitos humanos, mas um regulador das relações 

trabalhistas. Por apresentar-se assim, procura a todo preço difundir seu poder 

ideológico, ao mesmo tempo, procura implementar “[...]uma nova concepção de 

homem e de sociedade, fundada na ideia da natural e necessária desigualdade 

entre os homens e uma noção rasteira da liberdade” (BRAZ; NETTO, 2008, p. 226). 

Para Bianchetti (2001) uma das instituições mais valiosas para o 

neoliberalismo é o Estado, tendo em vista que o mesmo foi criado como forma de 

reproduzir o modo de produção capitalista, caracterizando as relações sociais e 

econômicas por meio do seu efetivo funcionamento. 

 

Dentro da concepção liberal, os indivíduos constituem as moléculas sociais 
do sistema econômico. O homem tomado como um todo, possui 
capacidades naturais que lhe permitem desenvolver-se contando com 
certas doses de instinto à sua racionalidade, vontade e desejos [...] as 
desigualdades dos homens é o pressuposto fundamental dessa concepção 
ou, constitui uma necessidade social, já que permite o equilíbrio e a 
complementação de funções (BIANCHETTI, 2001, p. 72). 

 
Se o Estado regula as relações de trabalho, este mesmo Estado faz 

concessões que tem como finalidade manter a ordem social estabelecida, de acordo 
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com os interesses capitalistas. Ou seja, visa manter um equilíbrio, dando aos 

trabalhadores alguns benefícios, para que os mesmos não se voltem contra o 

sistema e modifique a sociedade, como outrora ocorreu na passagem do feudalismo 

para o capitalismo no século XV. Nesse sentido, conforme Lenardão (2010) o 

mesmo enquanto regulador procura assegurar à classe trabalhadora alguns direitos, 

no sentido de controlar suas ações e os movimentos de transformação.  

A partir desta breve descrição sobre o papel do Estado, podemos 

dizer que o capitalista, enquanto detentor do poder e da máquina estatal cria e recria 

as leis e as estruturas sociais, de acordo com os seus interesses. No sentido de 

ampliar suas possibilidades de acumulação e concentração de riquezas, estratifica a 

sociedade e rege sua legislação, ampliando seu poder. Retornando a estas 

questões, julgamos necessário reiterar que, assim como o modo de produção 

capitalista, o Estado também vem se reconfigurando ao longo da história como 

mecanismo idealizador deste sistema de produção.  

Pressupondo que a organização da sociedade brasileira atual é fruto 

das reorganizações do sistema de produção e que este, por sua vez define o papel 

do Estado, podemos dizer que a década de 1990, com o movimento de reformas, 

instituído, sobretudo nos governos de Fernando Henrique Cardoso e pela lógica 

neoliberal que se instaura em nosso país dão mostra de como o capitalismo e suas 

instituições sociais se reestruturam constantemente. 

 

3.1.1.1 O Papel do Estado frente à política neoliberal 

 

Verificamos até aqui que o sistema de produção e acumulação 

capitalista se expandiu pelo mundo todo por meio das organizações toyotistas que 

representaram uma possibilidade de o capitalismo aumentar seu poderio lucrativo e 

controlador. O ritmo acelerado de vida e de produtividade, juntamente com o 

aumento do consumo e dos sistemas de informatização, transformaram a sociedade 

nas últimas décadas. Sob esta constituição social, verificamos que os processos de 

exploração e de degradação da classe trabalhadora se intensificaram através da 

tentativa de flexibilizar e, ao mesmo tempo, precarizar o trabalho humano. 

Encontramos em Oliveira (2001) a seguinte contextualização do 

Brasil nos anos 1990, a qual: 
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[...] trouxe mudanças políticas, econômicas e culturais que refletiram um 
movimento de acirramento das polaridades entre capital e trabalho ou entre 
ricos e pobres [...] Esse processo tem como colorário a fragmentação dos 
trabalhadores, como classe, reduzidos a um aglomerado de indivíduos que 
devem cotidianamente engalfinhar-se uns com os outros na disputa por um 
emprego formal, regulamentado, com condições dignas de rendimento 
(OLIVEIRA, 2001, p. 111). 

 

Sendo assim, podemos dizer que o desenvolvimento do capitalismo, 

propiciadas pela ciência e tecnologia, deve ser considerado por uma concepção 

crítica, porque o mesmo “[...] incorpora discursos sociais e políticos, o que exige 

métodos de análise capazes de articular sua inserção na economia política e nas 

relações sociais em que são criadas, veiculadas e recebidas” (DOURADO, 2002, p. 

237-238). 

A importância de se considerar o desenvolvimento tecnológico e 

científico sob o viés da criticidade é uma peça chave para compreendermos os 

fundamentos reformistas empreendidos no Brasil no final do século XX. Suas 

premissas vão de encontro às necessidades de o sistema de acumulação se 

reestruturar e nascem do movimento de crise, já discutido anteriormente. 

O capitalismo, tal como se apresenta na contemporaneidade adquire 

outros meios de reprodução, tais como o rompimento de todas as barreiras 

sociopolíticas e a destruição de qualquer trava que impossibilite seus movimentos: 

como as lutas do movimento operário e a intervenção do Estado. Indo por este 

caminho, encontramos na sociedade contemporânea brasileira uma nova 

configuração social, e, por conseguinte, um novo modelo de Estado cujas origens se 

deram a partir da década de 1990, com a proposição de reformas, empreendidas 

pelo sistema de acumulação e das políticas neoliberais.  

Indo nesta direção, podemos dizer que o movimento de reformas 

políticas e econômicas, empreendidas a partir das últimas décadas do século XX 

encontra sua gênese nestes elementos. Por isso, os grandes movimentos de 

mudança política que se espalhou por vários países, inclusive pelo Brasil no final da 

década de 1980 tem como pressuposto de análise estas mesmas questões. 

Isto implica numa tentativa de, cada vez mais, despolitizar as 

massas e disseminar a técnica como ideologia a serviço do sistema de acumulação. 

Para isso, criam-se meios de diminuir a interferência do Estado e este aparece 

apenas como mediador dos interesses capitalistas.  
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O que se expressa por meio da ideologia de mercado é a ideia de 

legitimar o projeto monopolista, através do rompimento das restrições políticas da 

sua liberdade de mercado, disseminando o discurso de que “[...] o poder do Estado 

tem sido utilizado em toda parte pelos governos para locupletar a classe capitalista, 

e por grupos ou indivíduos para locupletar-se a si mesmos” (BRAVERMAN, 2011, p. 

242). 

Antunes (2001) faz uma interessante discussão a respeito da 

reestruturação capitalista do século XX, que deu margem ao que conhecemos como 

neoliberalismo. Para este autor podemos definir a política neoliberal como algo “[...] 

dotado de forte caráter destrutivo, tem acarretado, entre tantos aspectos nefastos, 

um monumental desemprego e uma enorme precarização do trabalho” (ANTUNES, 

2001, p.13). 

É neste cenário atual, cujo valor do trabalho se faz pela lógica do 

mercado capitalista que analisaremos o Estado e as políticas neoliberais dos últimos 

anos no Brasil. Para compreendermos o neoliberalismo e suas implicações na 

educação brasileira, é necessário dizer que os fundamentos do liberalismo clássico 

que se resumem pela ênfase ao individualismo, à liberdade individual e de mercado 

e à apropriação de bens e riquezas.  

Conforme Bianchetti (2001) é importante frisar que o neoliberalismo 

enquanto ideologia teórica tem suas origens ainda na década de 1940, não sendo, 

desse modo, algo recente. Nasce a partir das teses de Friederich Hayek, Friedman e 

Popper, que propõem, dentre outras coisas, desmantelar as ações do Estado, cuja 

finalidade se faz pela redução de riscos à liberdade de mercado. 

Deste modo, é possível afirmar, de acordo com Souza (1985) que 

“[...] o poder do capital mundial aumenta na medida em que a força de trabalho é 

objetivada, incorporada nos meios de produção e é apresentada como potência do 

capital em escala mundial” (SOUZA, 1985, p. 41). 

É nesse sentido que Toledo (1997) discute o Estado neoliberal sob a 

perspectiva do ajuste econômico. Para ele, o neoliberalismo: 

 

tem significado muitas vezes a ruptura de formas anteriores de fazer o 
Estado funcionar por meio de pactos entre corporações. Neoliberal agora 
pode significar marginalizar as corporações sindicais do Estado ou utilizar 
as organizações como mecanismo de controle do descontentamento frente 
às políticas salariais restritivas, à diminuição do gasto social ou mesmo  
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mediar  estatalmente o conflito operário-patronal em favor da empresa e da 
flexibilidade não ajustada das relações trabalhistas (TOLEDO, 1997, p. 82). 
 
 

Ou seja, principia-se pelo controle sindical e o Estado se converte 

como regulador de políticas, cujo fim está basicamente na mediação do conflito entre 

a classe trabalhadora e o capitalista. 

Em razão disso, podemos dizer que os princípios neoliberais tem 

como base primordial a “[...] desmontagem dos direitos sociais dos trabalhadores [...] 

propagação de um individualismo exacerbado, animosidade direta contra qualquer 

proposta contrária aos valores e interesses do capital”. (HARVEY; SADER apud 

ANTUNES, 2000, p. 189) 

É por isso que Salinas (1997) ao discutir o modelo de Produção 

capitalista sob a ótica neoliberal afirma que a complexidade demandada por esse 

modelo econômico, político e social é evidente. Para este autor, quando nos 

remetemos a uma análise estrutural da realidade, é possível assegurar que as 

reformas em países latino americanos, não aconteceram de maneira triunfante, 

como nos é colocado, mas se deram por meio de uma reforma anterior do Estado, 

pautado em interesses definidos a priori. 

 

.3.1.1 1.1 O Movimento de reformas do Estado brasileiro na década de 1990. 

 

As reformas do Estado implementadas no Brasil na década de 1990, 

tiveram como base a concepção neoliberal, cujo princípio se faz pela minimização do 

Estado, sob o entendimento de que o mesmo é o responsável pela crise econômica: 

dada a sua deficiência ao controlar a economia e os setores sociais, conforme já 

discutido anteriormente. 

Acompanhamos no Brasil a partir da década de 1990 uma tendência 

pela reforma do Estado, cujo princípio norteador é encontrado na tentativa de conter 

a crise do sistema de produção e dar respostas às demandas sociais. 

De acordo com Dourado (2002) os partidários do neoliberalismo 

criticavam o Estado, enquanto instituição intervencionista, numa busca de minimizá-

lo no que concerne às políticas sociais e de proteção. Defendia-se a ideia da 

reforma como meio de se modernizar a sociedade, e deste modo, por fim às 

mazelas do mundo contemporâneo, tais como o desemprego, por exemplo. 
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A partir disto, podemos pressupor que a ideologia que se usava era 

a de que o Estado, ao não conseguir dar respostas eficientes às demandas sociais, 

deveria modificar-se, tornando-se mais flexível e menos controlador, ao mesmo 

tempo em que se faria uma parceria entre as instituições públicas com os setores 

privados, partindo do discurso da negação do Estado enquanto instituição 

burocrática e da proposição da eficiência para dar um novo rumo a sociedade 

brasileira. 

É interessante observar que quando intencionamos travar uma 

discussão sobre o papel do Estado, elementos como os outrora citados são 

importantes, porque é neste cenário atual, cujo valor do trabalho se faz pela lógica 

da acumulação capitalista que as instituições sociais exercem um papel 

preponderante, ora de mediação, ora de internacionalização de ideologias a serviço 

deste sistema  

No Governo de Fernando Collor de Mello o neoliberalismo passa a 

nortear a política brasileira, pela abertura comercial ao mercado internacional, mas 

foi com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, durante os seus dois governos 

que o neoliberalismo de fato de fato é internalizado politica e economicamente em 

nosso país. 

Com base em uma reforma, cuja base se concentrou na privatização 

de instituições públicas, e no livre comércio, é interessante observar, segundo 

Lenardão (2008) que as reformas se fundamentaram, prioritariamente na tentativa 

de se estabilizar a economia e gerir o Estado por meio de uma política 

macroeconômica, deixando de lado as questões sociais, como a desigualdade, 

minimizando as ações estatais, por meio de várias privatizações de instituições 

públicas e uma grande precarização do trabalho, através de iniciativas de 

flexibilização do mesmo. 

A proposta de se flexibilizar o trabalho nasce da premissa de se 

contrapor-se cada vez mais às organizações trabalhistas, retirar alguns direitos 

conquistados, aumentar a carga horária e empreender várias iniciativas que vem 

colaborando com a precarização do mesmo e a diminuição dos salários dos 

trabalhadores. Buscando compreender essas novas relações de trabalho, é 

importante considerar, anteriormente o papel do Estado, uma vez que ele se institui 

como regulador social, elemento que garante a seguridade do sistema de 

acumulação.  
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Neste sentido, Dourado (2001) também argumenta que o processo 

de Reforma Política do Estado brasileiro, iniciado nas últimas décadas do século XX 

e consolidado neste início de século XXI, se apresenta assentado e condizente com 

as  premissas do neoliberalismo. Configurando-se por meio de medidas, tais como a 

minimização do papel do Estado no que tange as políticas públicas, bem como pelo 

avanço tecnológico e pela globalização do capital e modificação da concepção de 

trabalho. 

Assim sendo, é por meio dessa lógica de mercado que direitos 

básicos, como a educação se transforma em um meio lucrativo para o capitalista. 

Consequentemente, o investimento em educação pública de qualidade é substituído 

pela concorrente ideia de privatização. 

Para ilustrarmos o papel preponderante que o Banco Mundial 

desenvolveu no movimento de reforma do Estado brasileiro, encontramos uma 

assento político direcionado à flexibilização social e política que arraigam a 

organização proposta escolar para o Brasil neste período reformista, como veremos 

no último capítulo deste trabalho.  

De acordo com Silva Jr e Sguissardi (1997) ao que se chamou de 

modernização ou, em outras palavras de eficiência pública, resultou de um complexo 

projeto de reforma, fortalecendo e ao mesmo tempo, descentralizando as agências 

sociais controladas por contrato. 

Assim, encontramos: 

 

“[...] defesa da descentralização dos sistemas; no desenvolvimento de 
capacidades básicas às exigências do trabalho flexível; na realocação dos 
recursos públicos para a educação básica; na ênfase à avaliação e 
eficiência, induzindo as instituições à concorrências; na implementação de 
programas compensatórios, em que se fizeram necessários; e na 
capacitação docente em programas paliativos em serviço (DOURADO, 
1999, p. 123). 

 

Da análise que desenvolvemos até aqui é possível verificar que na 

atual fase capitalista o Estado assume o papel de mediador de conflitos oriundos da 

relação capital e trabalho por meio de políticas públicas. Esse processo pode ser 

verificado no campo da educação em específico com a reforma do Estado que ao 

alterar o seu papel para gestor de políticas, desenvolve em parceria com a iniciativa 

privada projetos educativos que demonstram os interesses para com a formação dos 

cidadãos.  
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4 O ENSINO SUPERIOR E AS ATUAIS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
BRASILEIRAS 
 

Neste capítulo procuraremos estabelecer uma breve análise da 

educação superior no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990. Para isso, 

partimos da premissa de que existe uma evidente relação entre as políticas atuais 

brasileiras que regem o ensino superior no Brasil, com as novas demandas do 

mundo do trabalho, assim como há uma intrínseca relação entre o projeto neoliberal 

com as mudanças de configurações deste nível de ensino. 

Podemos destacar que o ensino superior no Brasil, caracteriza-se 

atualmente por meio de alguns elementos contraditórios, que em muito se 

assemelham com as reformas do sistema de acumulação capitalista, sob a política 

neoliberal empreendidas no Brasil a partir dos anos 1990. Pressupõe-se, deste 

modo que a expansão do ensino superior das últimas décadas, tem uma aparente 

ligação com a ideologia de mercado, uma vez que: 

 

O setor particular, como se pode observar em suas proposições, reivindica a 
possibilidade de prestação de serviços predominantemente na esfera do 
ensino – sem ou com o mínimo de atividades de pesquisa – voltado para a 
formação de profissionais (mão-de-obra), conforme demanda do mercado 
brasileiro. Na condição de empresa educacional, seu objetivo é a busca do 
lucro e a expansão das unidades de capital investidas, utilizando como meio 
o desenvolvimento das atividades educacionais. Há, dessa maneira, uma 
subordinação, mesmo que relativa, das atividades educacionais ao objetivo 
empresarial, comprometendo as atividades-meio (meios no setor privado) à 
natureza própria da instituição (SILVA JR; SGUISSARDI, 1997, p. 44). 

 

Nesse sentido, quando contextualizamos o ensino superior no Brasil 

a esta condição de mercadoria, com as políticas neoliberais da reforma política, 

podemos afirmar que “[...] na atual conjuntura, que se apoia, política e 

ideologicamente no paradigma neoliberal [...] à educação, prevalece a teoria do 

capital humano, ou seja a da preparação de mão-de-obra para o mercado de 

trabalho” (SEVERINO, 2008, p. 76). 

Encontramos no ensino superior brasileiro nos últimos anos 

concernente com os ideais neoliberais um caráter flexível. Tal afirmação se confirma 

quando verificamos o aumento considerável de instituições privadas que atendem 

esse nível de ensino e pela diferenciação da sua oferta. É comum encontrarmos o 

mesmo sendo ministrado tanto em instituições públicas, quanto privadas; numa 
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disparidade de cursos tecnológicos, bacharéis e de licenciatura; bem como oferta de 

ensino presencial, semipresencial e à distância.  

Esse caráter flexível denota outra característica da educação 

superior no Brasil: o seu caráter privado e excludente, privado, pelo aumento 

considerável de instituições particulares; e excludente devido ao pequeno número de 

brasileiros matriculados em algum curso de nível superior. 

Para Severino (2008) a história nos mostra que no Brasil, o ensino 

superior teve como marco, a combinação de dois traços elementares: o seu caráter 

privativo e sua dependência administrativa, constituindo-se sobremaneira, como um 

nível de ensino isolado. Este princípio histórico nos dá as bases para a 

compreensão sobre as políticas de educação superior no Brasil, já que ao 

contextualizarmos esse nível de ensino, encontramos tais princípios como um 

legado que ainda se configura na atualidade. 

Para embasarmos nossa discussão, consideramos importante fazer 

uma sucinta análise de dados fornecidos pelo INEP em parceria com o MEC sobre a 

atual conjuntura organizacional do ensino superior no Brasil nestes últimos anos. O 

documento denominado Censo da Educação Superior (2011) fornece alguns dados 

e nos dão algumas informações importantes, que analisaremos a seguir. 

O documento mencionado nos mostra que o número de ingressos 

nos cursos de graduação e pós-graduação, aumentou consideravelmente no Brasil 

nos últimos anos, cerca de 110,1% em comparação com o ano 2001.  

Se por um lado, esta informação represente algum avanço, dada a 

história do nosso país, de que o acesso a este nível de educação sempre 

representou um privilégio da elite brasileira, por outro lado, é importante refletir que 

embora o aumento de vagas seja um ponto favorável ainda estamos muito distantes 

de uma universalização deste nível de ensino, uma vez que apenas 7,9% da 

população brasileira possui pelo menos um curso de graduação. 

Há que se considerar também que estas informações são 

importantes, porque quando nos voltamos a elas, evidenciamos que o aumento de 

vagas, cursos e números de matriculados ou concluintes de um curso superior se 

deram, sobretudo por algumas mudanças na própria estrutura deste nível de ensino. 

Quando voltamos para o documento, é possível perceber que houve um aumento 

considerável de cursos semipresenciais e à distância, bem como de cursos 

tecnológicos. 



44 

 

 

Tentando priorizar a relação entre as mudanças no mundo do 

trabalho, é importante dizer que os cursos à distância, segundo o documento, são 

frequentados, em sua maioria, por trabalhadores. Estes, segundo a pesquisa optam 

por esta oferta de ensino pela sua flexibilização de horários que normalmente são 

ministrados com aulas à distância e encontros semanais. 

Do mesmo modo, o documento aponta que os cursos tecnológicos, 

ligados à produção, administração e gerência industrial também aumentaram nesses 

últimos anos e se concentram, quase que em sua maioria em instituições federais. 

Observamos que estas instituições oferecem cursos intimamente ligados à produção 

industrial onde se instalam na tentativa de fornecer e preparar mão-de-obra 

qualificada para atuar nestes espaços urbanos e nestas indústrias. 

Diante desse quadro e a partir de uma análise mais reflexiva, é 

possível perceber, que existe uma relação aparentemente grande entre o aumento 

desses tipos diferenciados de curso, com as mudanças sociais, políticas no Brasil 

nos últimos anos. Sendo assim, para Severino (2008) o contexto cultural brasileiro 

destes últimos anos, conclama o ensino superior como importante elemento de 

formação de profissionais, sendo entendido também como mecanismo de ascensão 

social.  

Se passarmos a analisar os dados acima apresentados sob esta 

perspectiva, perceberemos que o aumento de vagas e o novo quadro da educação 

superior no Brasil acompanham o movimento de mudança política e econômica da 

sociedade brasileira e do sistema de acumulação.  

É possível discutir, e partir disso, evidenciar o papel que estas 

instituições exercem em nossa sociedade. De acordo com Oliveira (1999) podemos 

dizer que “o sistema de se estrutura a partir de um processo de desorganização e de 

desajustamento. com a diferenciação das instituições e, consequentemente, dos 

serviços que ela deve oferecer a diferentes clientes “(RIBEIRO, 1999, p. 150). 

Estas palavras nos ajudam a compreender a reorganização do 

ensino superior no Brasil, relacionando-o com movimento reformista empreendido 

pelo modelo político neoliberal no Brasil: cuja ênfase se faz pelo discurso da 

mercantilização. Para Silva Jr. (2002) podemos analisar a educação superior no 

Brasil a partir das reformas do Estado implementadas pelo então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, pois: 
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A educação em geral e, em particular, a educação superior foi reconfigurada 
com muita intensidade pela própria reforma, na qual está presente a 
transformação das instituições de educação superior em organizações 
sociais, que seriam fundações públicas regidas pelo direito privado, 
retirando com isso a unidade do sistema federal, submetendo esse nível de 
ensino às regras do privado e subordinando as práticas sociais de docência, 
pesquisa e extensão ou outro tipo de práticas à racionalidade mercantil 
(SILVA JR, 2002, p. 49). 

 

Se entendermos que o sistema de acumulação capitalista, dadas as 

suas reestruturas convertem as instituições de ensino no sentido de garantir sua 

expansão, é possível identificar a proposição das inúmeras mudanças nas políticas 

educacionais, bem como reconhecer o interesse atual pela democratização do 

ensino. Pois para Kuenzer (2004) a partir do momento em que as bases materiais de 

produção se alteram, torna-se necessário buscar meios para que um novo tipo de 

trabalhador seja formado, para que o mesmo possa atender as demandas de uma 

nova lógica produtiva.  

Relacionando os dados anteriormente apresentados, a partir desta 

perspectiva, consideramos importante comentar que o aumento de vagas, bem 

como a mudança no quadro sobre o ensino superior no Brasil não ocorreu por 

acaso. Assim como não é por acaso que uma nova política educacional tem sido 

pensada em nosso país nestes últimos anos.  

Sobre isso, Dourado (2002) argumenta que na década de 1990, 

especialmente nos governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, as políticas 

públicas que delimitam a educação brasileira, tais como a Lei 9394/96 – de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional e o INEP (Instituto de Estudos e 

Pesquisas Educacionais) são direcionadas pelo viés de reforma do Estado, que em 

sintonia com as organizações multilaterais, indicam alterações que vão desde a 

descentralização e flexibilização da mesma. Tal flexibilização resultou, segundo este 

mesmo autor, numa diversificação do sistema por meio de políticas de expansão 

arraigadas pela privatização dos bens públicos, porque o Estado se incube apenas 

de avaliar a qualidade de ensino.  

 Partindo destes pressupostos, trataremos de analisar a Legislação 

brasileira, sobretudo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

bem como o programa de financiamento do ensino superior, o PROUNI (Programa 

Universidade para todos), elencando elementos que confirmam a relação mercado 

de trabalho e ensino superior. 
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Ao nos voltarmos para a LDB, no parágrafo 43, encontramos que 

dentre as finalidades do ensino superior no Brasil, destacam-se: 

 
a formação de diplomados nas mais diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira [...] suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 
(BRASIL, 1996). 
 

Estas finalidades evidenciam o papel da educação superior em 

nosso país. Parte da premissa da formação profissional no sentido de atender as 

demandas da sociedade, colaborando para o seu desenvolvimento.  

Entendendo que as mudanças no mundo do trabalho, alteraram as 

expectativas do sistema em relação o papel das instituições de ensino. As 

Instituições de ensino superior caminham no sentido garantir que tal proposta se 

concretize.Torna-se fundamental mencionar também que se o mercado de trabalho 

atual traz consigo novas exigências, dado o aparato econômico e a estrutura 

industrial do sistema globalizado de produção e de ideologias, o papel da escola, 

enquanto instituição formadora de mão-de-obra também se altera.  

Desse modo, se até meados do século XX a ideia era de formação 

de trabalhadores, possivelmente braçais para trabalharem nas fábricas ou em 

produção agrícola, não se via a necessidade de uma formação escolar, além da 

elementar. Esta condição se altera, a partir do momento em que o espaço de 

trabalho se modifica, pela própria mudança estrutural da sociedade.  

Diante do aparato industrial, a demanda por trabalhadores 

qualificados e, possivelmente aptos é uma exigência do sistema de acumulação. 

 Neste sentido, há que se dizer também, conforme Kuenzer (2004, p. 

80) que se verificamos estas mudanças estruturais no mercado de trabalho, o  

mesmo passa a exigir de seus trabalhadores características diferenciadas, pois 

 
ao invés e habilidades psicofísicas, fala-se em desenvolvimento de 
competências cognitivas complexas, mas sempre com o objetivo de atender 
às exigências do processo de valorização do capital [...] as ferramentas que 
buscam superar os obstáculos decorrentes da fragmentação do trabalho, 
em particular no que diz respeito a todas as formas de desperdício, tais 
como multitarefa ou o controle de qualidade feito pelo trabalhador, não tem 
como objetivo reconstituir a unidade rompida, mas evitar todas as formas de 
perda e assim ampliar as possibilidades de valorização do capital 
(KUENZER, 2004, p. 80). 
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Desse modo, a partir da ideia de flexibilização do mercado de 

trabalho, a intenção é flexibilizar a própria estrutura educacional. A ênfase pela 

criação de cursos à distância, por exemplo, demonstra o quanto a questão da 

quantidade é priorizada em detrimento da qualidade, pois a visão que se tem é por 

uma formação acadêmica que atenda às necessidades do mercado capitalista, num 

curto espaço de tempo.  

Destaque-se que, conforme Mészaros (2008) que a lógica do 

capitalismo sobre a educação é algo impressionante, pois segundo ele: 

 

a educação institucionalizada, especialmente nos últimos anos, serviu – no 
seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em expansão do sistema de capital, como 
também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade, seja na forma internalizada ou através de uma dominação 
estrutural e uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas 
(MESZÁROS, 2008, p. 35). 

 

Sendo assim, o papel das instituições de ensino, sejam elas de 

educação superior ou não, é fornecer ao sistema de produção um arcabouço de 

mão de obra adaptável às imposições feitas por ele. Desse modo, como bem nos 

lembra Souza (2010) a ofensiva do capital se dá nas mais variadas instâncias, sendo 

que no campo educacional, esta ofensiva se mostra pelas reconfigurações do 

sistema educacional no sentido de criar condições para que o trabalhador seja 

preparado para atuar nos espaços cada vez mais flexíveis. Sendo assim “as 

tendências de reconfiguração da educação superior brasileira e da ciência nela 

produzida por seus intelectuais [...] são fortemente tensionadas no rumo de sua 

efetiva concretização”. (SILVA JR, 2002, p. 66). 

Se o capitalismo preza pelo desenvolvimento de competências nos 

indivíduos e estas são tidas como características individuais, não há como negar que 

o princípio que rege a organização do sistema educacional se concentra sob esta 

lógica.  A partir deste pressuposto, encontramos um outro elemento tão importante 

quanto para que o entendimento sobre o papel da escola na sociedade em que 

vivemos. Este diz respeito a própria tentativa puramente neoliberal de enfraquecer a 

educação pública, priorizando e cooperando com  o desenvolvimento de uma 

educação privada. A respeito disso, encontramos em Mészaros (2008) alguns 

elementos importantíssimos para tal discussão. Para ele: 
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no reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise 
do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e 
pelo esmagamento dos cortes e recursos dos orçamentos públicos. Talvez 
nada  exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em 
que tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço, do que a 
mercantilização da educação. Uma sociedade que impede a emancipação 
só pode transformar os espaços educacionais em “shopping centers”, 
funcionais à lógica do consumo (MÉSZÁROS, 2008, p. 16). 
 

Quando nos voltamos para as políticas educacionais atuais que se 

configuram em Programas como o PROUNI (Programa Universidade para todos), 

encontramos na página eletrônica do Ministério da Educação e Cultura (MEC) a 

descrição de que PROUNI (Programa Universidade para todos) procura conceder 

“[...] bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior”. 

Percebemos que o programa, a partir desta definição, procura 

estabelecer parcerias entre instituições públicas e privadas propostas se tornando 

um elemento demasiadamente neoliberal. Sendo assim, a formação está posta a 

serviço do ordenamento mercadológico.  

Obviamente se a lógica do capitalismo atual pressupõe, por meio de 

uma ideologia neoliberal, minimizar o papel do Estado e desconstituir o público em 

favor da iniciativa privada, o programa acima mencionado corrobora para tal 

princípio, uma vez que ao estabelecer esta relação, o incentivo ao setor empresarial 

é um meio de beneficiar o privado em vez de favorecer as instituições públicas.  

Ou seja, a lógica que se segue por meio desses convênios é 

incentivar a iniciativa privada, assegurando ao setor empresarial certa margem de 

lucros, que por sua vez se condiciona à economia. Ao invés de procurar aumentar o 

número de vagas em instituições públicas de ensino superior, que ao nosso ver, 

seriam mais coerentes e necessárias, o Estado financia a iniciativa privada, 

comercializando a educação. 

Se pegarmos tal exemplo de política pública e relacionarmos com os 

mecanismos mercadológicos da conjuntura atual, ficam claros os papeis que a 

escola, em todos os níveis assume, frente às imposições do sistema. Se a lógica é 

garantir a supremacia do regime de produção capitalista, o capitalismo, para garantir 

que seus interesses sejam internalizados por todos os trabalhadores, criará 

mecanismos cada vez mais alienantes e conduzirá inclusive a organização do 
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sistema educacional, priorizando que os conhecimentos adquiridos pelos indivíduos 

nos espaços escolares sejam coerentes com os seus interesses. 

Enfatizando esta questão, para Souza (2010) a organização dos 

sistemas educacionais contemporâneos, incorporam e aplicam os conhecimentos 

científicos e tecnológicos com base no que interessa ao sistema de acumulação.  

Ou seja, o determinismo do capitalismo frente às propostas 

educacionais são tão intensos que as próprias áreas de pesquisas científicas são 

definidas pelo sistema produtivo, sendo ele responsável pelo deferimento desta 

prática, corroborando, deste modo, para que ciência e tecnologia estejam à mercê 

do sistema de acumulação, que impõe as regras, conforme bem queira. 

No mesmo sentido, foi possível observar por meio desta pesquisa, 

que a reforma, iniciada nos Governos Fernando Henrique Cardoso e continuadas no 

Governo Lula, ao invés de facilitar o acesso do brasileiro a uma universidade de 

qualidade, torna tal acesso mais difícil. Ao interpor uma série de iniciativas, 

credenciando e estabelecendo convênios com a iniciativa privada, o Estado, nega o 

direito à educação à milhares de brasileiros. Torna um direito público em um 

mercado no qual quem dá as regras é o capitalista e a iniciativa privada. 

Da mesma maneira, se os próprios conhecimentos científicos são 

determinados segundo os interesses capitalistas, não há como negar que o 

trabalhador, passa a incorporar alguns elementos próprios deste interesse. Assim, o 

sistema de acumulação, procura constituir um “trabalhador mais adequado aos 

interesses dos grupos dirigentes e também do aumento de trabalhadores 

desempregados como fruto do movimento intrínseco ao processo de valorização do 

capital” (AMORIM, 2010, p. 160). 

De acordo com Kuenzer (2004) as contradições existentes entre a 

escola e o mundo produtivo se fizeram maiores e mais intensas nestas últimas 

décadas. São inúmeras as discussões acerca do papel das mesmas e novas 

questões tem sido postas sobre o seu entendimento. O interesse pela formação 

escolar, presente nas mais diferentes esferas sociais, inclusive no meio empresarial 

nos leva a refletir sobre as funções que a mesma vem tendo nesse início de século 

XXI. 

Preconizada pelo ideário neoliberal de privatização, desencadeada 

pelo pressuposto de Estado mínimo, a instituição escolar, vem se configurando sob 

novas perspectivas que nem sempre vão de encontro com os ideais de formação 
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humana propostos no início deste trabalho. Assistimos a reconfiguração social e 

política que se emana e se enraíza sob a ótica privada e mercadológica do estado 

neoliberal capitalista que visa transformar qualquer bem produzido pela humanidade 

em mera mercadoria. 

Nesse sentido, cabe dizer que segundo Dourado (1999), o 

movimento de luta pela garantia da qualidade, expansão e equidade do ensino 

superior é algo a ser discutido “[...] de modo a atender a demanda reprimida por 

esse nível de ensino (DOURADO, 1999, p. 127). 

Para isso, é necessário que haja uma conscientização sobre os 

processos e mecanismos adotados pelo capitalismo, para que entendamos também 

que a “educação pode tornar-se um saber-instrumento que possibilite superar o 

caráter ambíguo dessa contradição. Depende da função política que ela assumir” 

(CURY, 1989, p. 81). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto neste trabalho, é possível dizer que o 

sistema de acumulação capitalista utiliza-se de diversos meios danosos à classe 

trabalhadora com o intuito de se reproduzir social e politicamente. Deste modo, 

percebemos que o movimento de crises, bem como as suas inúmeras contradições 

e reestruturações ao longo da história retratam o quanto este sistema produtivo é 

desumano e explorador do trabalho. 

Durante este trabalho de conclusão de Curso conseguimos 

perceber a não neutralidade das instituições de ensino, sendo estas utilizadas pelo 

sistema de acumulação para implementar o domínio e a exploração da classe 

trabalhadora. Quando nos voltamos para o ensino superior, verificamos que o 

mesmo, dada a sua história, se apresenta fragmentado e direcionado a uma parcela 

da população brasileira. Embora tenha havido um aumento considerável no número 

de vagas, observamos uma disparidade no acesso e um acentuado crescimento da 

iniciativa privada, que passa a ofertá-lo de forma crescente e, muitas vezes, de 

maneira precarizada. 

Consideramos importante destacar que a sociedade, tal qual 

como a conhecemos é fruto da construção humana, e desse modo do trabalho que o 

ser humano realizou ao longo da história. Desse modo, não é possível considerá-la 

como algo acabado ou imutável, tendo em vista que é próprio das sociedades 

humanas transformarem o ambiente para melhor se adequarem a ele. 

Julgamos necessário frisar que o Estado enquanto instituição 

social, criado no sentido de administrar conflitos e servir ao sistema de acumulação 

se altera, dependendo da configuração social e política que o capitalismo adquire. 

Desse modo, as discussões sobre as políticas educacionais brasileiras que tratam 

do ensino superior são importantes, como também é importante entender a que 

modelo de homem e sociedade que a mesma deseja formar. 

No Brasil, as reformas políticas e educacionais, originadas pela 

lógica de mercado neoliberal, deram uma nova roupagem à organização social e 

educacional, muito embora, os problemas continuam os mesmos. Quando nos 

voltamos para o ensino superior no Brasil, verificamos o quanto ele é deficitário, seja 

em qualidade, seja em quantidade de vagas oferecidas para a população brasileira, 

nos lembrando de que a universalização da mesma ainda é, de certo modo, “uma 
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utopia”, uma vez que ainda no século XXI o Brasil não foi capaz de universalizar 

nem mesmo a educação básica. 

O que vemos é emaranhado entre instâncias públicas e 

instituições privadas, que se juntam, por meio de convênios para atender o baixo 

número de universitários em nosso país. Desse modo, podemos dizer que 

programas como o PROUNI, por exemplo, da intensa propaganda midiática, não foi 

capaz de democratizar o ensino, nem mesmo melhorar o déficit por vagas. O que 

este programa conseguiu realizar foi demonstrar e firmar o quanto o Brasil é um país 

desigual. Tal característica se firma a todo o momento, seja pelas políticas que 

mascaram a realidade, seja pela própria organização social que, cada vez mais se 

torna excludente e extremamente estratificada socialmente. 

Se a sociedade é feita de contradições, e desse modo, de 

possibilidades de mudança, afirmamos que devemos encarar a educação escolar, 

nos seus diferentes níveis como algo propício a transformações. Transformações 

estas que nascem da própria estrutura organizacional da sociedade e da atuação e 

luta do homem nesse movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Giovanni; ANTUNES, Ricardo. As mutações no mundo do trabalho na era 
da mundialização do capital. Educação & Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 87, p. 
335- 
351, maio/ago. 2004. Disponível 
em:http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21460.pdf. Acesso em: 12 set. 2012. 
 
ANTUNES, Ricardo. Reestruturação produtiva e mudanças no mundo do trabalho 
numa ordem neoliberal. In: DOURADO, Luiz Fernandes. PARO, Vitor Henrique. 
(orgs.) Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001. 
 
_____. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. 3 ed. São Paulo: Boitempo, 2000. 
 
AMORIM, Henrique. Trabalho material, classe social e qualificações profissionais. In: 
ARAÚJO, Renan; SOUZA, José dos Santos (orgs.). Trabalho, educação e 
sociabilidade. Maringá: Massoni, 2010. p.154.-17. 
 
ANDRÉ, Marli. LÜDKE, Menga Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986. p. 25-44. 
 
BIANCHETTI, Lucídio. A polêmica em torno do processo de qualificação. In: 
BIANCHETTI, Lucídio. Da chave de fenda ao laptop: tecnologia digital e novas 
qualificações: desafios à educação. 2. Ed. Florianópolis: Editora da USC, 2008. 
 
BIANCHETTI Roberto G. Modelo neoliberal e políticas educacionais. 3 ed. São 
Paulo. Cortez, 2001.. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] Republica Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal. 

______ Ministério da Educação e Cultura. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP). Censo de Educação Superior 2010. Brasília, DF: MEC, 
INEP, 2011. Disponível em: http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-
ab&q=censo+educa%C3%A7%C3%A3o+superior+2010&oq=senso+educa%C3%A7
%C3%A3o+sup&gs_l=hp.1.2.0i13l4.2430.8452.0.10264.21.19.1.0.0.1.687.4896.0j1j1
0j0j4j1.16.0...0.0...1c.1.ZovXedrED_s&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=e5178
b65a2b786be&bpcl=35243188&biw=1014&bih=613. Acesso em: 12 ago 2012. 
 
______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n. 9.394/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
Acesso em: 10 abr. 2012. 
 
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho 
no século XX. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
 
BRAZ, Marcelo. NETTO, José Paulo. Economia política: uma introdução crítica. 4. 
Ed. São Paulo: Cortez, 2008. 



54 

 

 

 
CARCANHOLO, Reinaldo A.; SABADINI, Maurício. Sobre o capital e a mais-valia. In: 
CARCANHOLO, Reinaldo (org.). Capital: essência e aparência. São Paulo: 
Expressão Popular, 2011. p. 147-161. 

CURY, Carlos R. Jamil. Educação e contradição. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 1989. 
 
CZERNISZ, Eliane Cleide da S; NOMA, Amélia Kimiko. Trabalho, educação e 
sociabilidade na transição do século XX para o XXI: o enfoque das políticas 
educacionais. In: ARAÚJO, Renan; SOUZA, José dos Santos (orgs.). Trabalho, 
educação e sociabilidade. Maringá: Massoni, 2010. p.193-210. 

DINIZ, Paulo Vinícius Lamana; GRACIOLLI, Edilson José. Responasabilidade social 
e empresarial e Estado neoliberal. In: ARAÚJO, Renan; SOUZA, José dos Santos 
(orgs.). Trabalho, educação e sociabilidade. Maringá: Massoni, 2010. p.115.-128. 

DOURADO, Luiz Fernando. Reforma do Estado e as políticas no Brasil nos anos 90. 
Ed. Soc., Campinas, v. 23, n. 80, setembro, 2002, p. 234-252. 

______.As transformações da sociedade contemporânea, o papel do Banco Mundial 
e os impactos na educação superior brasileira. In:SILVA, Rinalva Cassiano (org.). 
Educação para o século XXI: dilemas e perspectivas. Piracicaba: Editora 
UNIMEP, 1999. p. 119-128. 

DRAIBE, Sonia M. As políticas sociais e o neoliberalismo. Dossiê 
Liberalismo/neoliberalismo, USP, n. 17, p.86-100, mar/abr/maio 1993. 

ENGELS, Friederich; MARX, Karl.. A Ideologia Alemã (Feuerbach). . São Paulo, 
Grijalbo, 1977 
 
ENGUITA, Mariano F. A face oculta da escola: Educação e trabalho no capitalismo. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
 
_____, Mariano F. Trabalho, escola e ideologia: Marx e a crítica da educação. 
Artes Médicas: Porto Alegre, 1993. 

FERRETTI, Celso João. Uma nova proposta de orientação profissional. São 
Paulo: Cortez, 1997. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 5 ed. Cortez: São 
Paulo, 2003. 
 
GOMES, Helder; NAKATANI, Paulo. O dinheiro: natureza e funções. In: 
CARCANHOLO, Reinaldo (org.). Capital: essência e aparência. São Paulo: 
Expressão Popular, 2011. P. 101-121. 

HELOANI, Roberto. Organização do trabalho e administração: uma visão 
interdisciplinar. São Paulo: Cortez, 1996. 

HOBSBAWM Eric J. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 



55 

 

 

KUENZER. A.Z. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de 
dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: 
LOMBARDI, J.C., SAVIANI, D., SANFELICE, J.L., (Orgs.). Capitalismo, trabalho e 
educação. 2. Ed. Campinas, SP: Autores Associados, HISTEDBR, 2004. 

LENARDÃO, Elsio. A relação entre a “modernização” neoliberal e as práticas 
“atrasadas” no Brasil dos anos 1990. Revista Sociologia Política, Curitiba, v. 31, p. 
197-214, nov. 2008. 

_____,Elsio; SANTOS, André Alves. As velhas novas funções da escola pedidas 
pelo capital. 2010. Disponível em: http://www.estudosdotrabalho.org/anais- 
2010/Elsio_Lenardao_As_funcoes_da_educacao_escola_pedidas_pelo_capital.pdf.
Acesso em: 10 setembro 2010. 
 
MANACORDA, Mário Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. Cortez: Autores 
Associados: São Paulo, 1991. 
 
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martim Claret, 2006. 

______. Capítulo inédito d’o Capital: resultado do processo de produção imediato. 
Porto: Publicações Escorpião, 1975. 
 
MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002. 
 

______. A educação para além do capital. 2. Ed. São Paulo: Boitempo, 2008. 

MIRANDA, Sônia Guariza. A configuração do capitalismo, a reforma do Estado e a 
educação. In: Gonçalves, Sebastião Rodrigues; ORSO, Paulino José (orgs.). 
Educação, Estado e contradições sociais. São Paulo: Outras impressões, 2011. 
p.17-36. 

MONTEIRO, Arakin Queiroz. Trabalho, informação e valor: o processo de 
infoespoliação. In: ARAÚJO, Renan; SOUZA, José dos Santos (orgs.). Trabalho, 
educação e sociabilidade. Maringá: Massoni, 2010. p. 67-86. 

OCADA, Fábio Kazuo. Do trabalhador descartável à re-efetivação do ser genérico: 
um debate acerca do tempo disponível a partir da experiência dekassegui. In: 
ARAÚJO, Renan; SOUZA, José dos Santos (orgs.). Trabalho, educação e 
sociabilidade. Maringá: Massoni, 2010. p.101-114.  

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Política educacional nos anos 1990: educação básica e 
empregabilidade. In: DOURADO, Luiz Fernandes. PARO, Vitor Henrique. (orgs.) 
Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001. 

OLIVEIRA, João Ferreira de. A nova reforma da educação superior no Brasil: o 
processo de desorganização do sistema e desajustamento da universidade pública. 
In:SILVA, Rinalva Cassiano (org.). Educação para o século XXI: dilemas e 
perspectivas. Piracicaba: Editora UNIMEP, 1999. p. 147-159. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 



56 

 

 

 

SALINAS, Dario. O Estado latino-americano: notas para a análise de suas recentes 
transformações. In: LAURELL, Asa Cristina. Estado e políticas sociais no 
neoliberalismo (org.). São Paulo: Cortez, 1997. 
 

SAVIANI, Dermeval. O trabalho como princípio educativo frente às novas 
tecnologias. In: FERRETTI, Celso João et. al. (orgs.). Novas tecnologias, trabalho 
e educação: um debate multidisciplinar. Rio de Janeiro: Petrópolis, 1994. 

_____,Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. 
Campinas: Revista Brasileira de Educação - Universidade Estadual de Campinas, V. 
12. n. 34. Jan. a abril 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. Acesso em: 14 jun. 2011. 
 

SEVERINO, Antônio Joaquim. O ensino superior brasileiro: novas configurações e 
velhos desafios. Editora Educar, Curitiba, n.31, p. 73-89, 2008.  

SILVA Jr. João dos Reis. Reforma do Estado e da educação no Brasil de FHC 
São Paulo: Xamã, 2002. 

_____, João dos Reis; Sguissard. Valdemar. Reconfiguração da educação superior 
no Brasil e redefinição das esferas pública e privada nos anos 90. In: XX reunião da 
ANPED, Caxambu: Revista Brasileira de Educação, 1997, p. 33-57. 

SOUZA, Herbert José de. O capital transnacional e o Estado. Petrópolis: Vozes, 
1985. 

SOUZA, José dos Santos. Trabalho, educação e luta de classes na sociabilidade do 
capital. In: ARAÚJO, Renan; SOUZA, José dos Santos (orgs.). Trabalho, educação 
e sociabilidade. Maringá: Massoni, 2010. p.133-153. 

TOLEDO, Enrique de La Garza. Neoliberalismo e Estado. In: LAURELL, Asa Cristina 
(org.). O Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

 


