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PROPOSTA DA MESA TEMÁTICA COORDENADA 
 

Esta mesa pretende discutir os encaminhamentos de políticas públicas educacionais 

brasileiras nas últimas décadas que vêm se realizando por meio da ampliação da participação 

social de diversas organizações da sociedade civil, tanto relacionadas aos movimentos sociais 

combativos, como aos setores sociais conservadores e empresariais. Observamos que os últimos 

governos procuram atender as demandas desses diversos setores, articulando um consenso 

global em torno das ideias de que todos devem trabalhar para o desenvolvimento econômico e 

social do país, em sua vertente sustentável, e que a melhoria e a ampliação do acesso a 

educação escolar são fatores centrais nesse processo. Partimos do pressuposto de que a atual 

forma madura e parasitária do capital exige novos mecanismos de hegemonia, implicando em 

graus mais elevados de cooptação, controle e apassivamento da classe trabalhadora 

(transformismo gramsciano), ao mesmo tempo em que necessita ampliar espaços de acumulação 

do capital, subordinando os direitos sociais conquistados ao mercado.  

Apresentaremos pesquisas realizadas pelo Coletivo de Estudos em Marxismo e 

Educação (Colemarx, PPGE-UFRJ) que apontam as contradições e limites dessas políticas 

públicas educacionais em curso, contemplando as seguintes temáticas:  

1. Educação e luta de classes: um debate necessário – Breve caracterização da 

natureza e contradições do modo de produção capitalista, enfatizando a relação dialética entre o 

político e o econômico; o papel do Estado na concepção de gramsciana, de educar o consenso e 

educar as massas para o conformismo e a tarefa inadiável dos intelectuais revolucionários, 
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disputando diferentes espaços na práxis e travando diferentes batalhas no campo das ideias para 

que outro modo de internalização seja construído.  

2. Educação em disputa: tensão entre o discurso do universalismo das políticas 

públicas em educação e a prática – Discorrerá sobre a função da educação para manutenção 

da hegemonia, seja para construção de consenso supostamente espontâneo, seja para 

instrumentalização da população de forma coerente à disponibilidade de trabalho na sociedade de 

classes, como também indicará elementos contraditórios, compreendendo a educação escolar 

como espaço de formação crítica, portanto, campo relevante de disputa para a classe 

trabalhadora. Partindo da legislação como representação desta disputa, realizar-se-á uma análise 

da relação entre as lutas de movimentos sociais, as conquistas legislativas e as contradições 

deste processo e de sua efetivação no plano do real.  

3. A resposta do Estado às reivindicações dos Movimentos Sociais no campo da 

educação: o caso do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF) do 

Ministério do Meio Ambiente - Por meio da análise crítica do PEAAF, a partir de reivindicações 

de trabalhadores rurais organizados no "Grito da Terra 2009", abordaremos a problemática da 

elaboração de políticas educacionais de caráter "participativo", apontando que o discurso da 

sustentabilidade vem contribuindo para a consolidação de um falso consenso, onde as demandas 

históricas dos trabalhadores são apropriadas e ressignificadas pelo Estado e devolvidas em forma 

de "modernização e mais mercantilização". A análise deste programa aponta para o padrão que 

as atuais políticas educacionais vêm seguindo: escassez de recursos, estímulo às parcerias, 

caráter provisório, fragmentado e pragmático.  

4. Empresários como conduttori da “reforma” da educação básica pública 

brasileira - Partindo das mudanças nas formas de enfrentamento da questão social, que 

estabelece uma relação mais robusta e supostamente harmoniosa entre o público e o privado, 

legitimados pelos motes “todos pela educação” e “todos pelo desenvolvimento”, analisaremos a 

inserção do setor empresarial brasileiro e seus respectivos braços sociais (terceiro setor) como 

conduttori intelectual e moral do processo de “reforma” da educação básica pública em curso nos 

últimos governos brasileiros.  

5. A política de livros didáticos em tempos de financeirização dos direitos 

sociais – Análise histórica da política brasileira de livros didáticos, que se configura como mais 

um mecanismo de transferência do fundo público para setores empresariais e de remuneração do 

capital portador de juros. O mercado editorial hoje é composto principalmente por conglomerados 

internacionais que influenciam de maneira definitiva os rumos desta política; demonstraremos 

como a intervenção deliberada do Estado é imprescindível para esta concentração e centralização 

de capitais. 
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RESUMO: Partindo das mudanças nas formas de enfrentamento da 
questão social, que estabelece uma relação mais robusta e supostamente 
harmoniosa entre o público e o privado, legitimados pelos motes “todos pela 
educação” e “todos pelo desenvolvimento”, analisaremos a inserção do 
setor empresarial brasileiro e seus respectivos braços sociais (terceiro setor) 
como conduttori intelectual e moral do processo de “reforma” da educação 
básica pública em curso nos últimos governos brasileiros.  
PALAVRAS-CHAVE: educação, questão social, público-privado, todos pela 
educação, capital humano, capital social. 
 
 
ABSTRACT: Starting from the changes in ways of confronting social issues, 
establishing a more robust and supposedly harmonious between public and 
private, legitimized by the slogans "all for education" and "all for 
development", we will analyze the insertion of the Brazilian business sector 
and its their social arms (third sector) as conduttori intellectual and moral 
process of "reforming" the current public basic education in recent Brazilian 
governments. 
KEYWORDS: education, social issues, public-private, all for education, 
human capital, social capital. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo resulta de um conjunto de trabalhos de pesquisa e estudos que articula a 

historicidade da educação brasileira, especificamente a educação básica em seu primeiro 

segmento, com as formas históricas de enfrentamento da “questão social” e de desenvolvimento 

econômico e social. Nossa pesquisa relaciona a natureza da estrutura e das relações de classe da 

sociedade brasileira em sua especificidade de capitalismo dependente, na perspectiva teórica de 

Florestan Fernandes. Com isso, para apreender a relação entre educação, questão social e 

desenvolvimento econômico e social, buscamos a interlocução com intelectuais clássicos e 

contemporâneos do pensamento crítico social brasileiro que analisaram e analisam os modelos 

econômicos: nacional-desenvolvimentismo dos anos 1950-70, globalização neoliberal e atual 

versão novo-desenvolvimentista em curso no Brasil, com seus respectivos padrões de 

acumulação e regime de regulação. 

Tendo em vista as mudanças nas formas de enfrentamento da questão social que 

identificamos na virada do milênio (MOTTA, 2012), buscamos compreender nos 

encaminhamentos de políticas públicas sociais e nas orientações dos principais organismos 

internacionais1: a centralidade da educação, concebida concomitantemente como fator de 

competitividade (capital humano) e de alívio à pobreza (capital social); e o estabelecimento de 

uma relação mais robusta e supostamente harmoniosa entre o público e o privado, legitimada 

pelos motes “todos pela educação” e “todos pelo desenvolvimento”.  

No âmbito deste artigo, enfatizaremos a inserção do setor empresarial brasileiro e seus 

respectivos braços sociais (terceiro setor) como conduttori intelectual e moral desse processo que 

conduz a uma “reforma” na educação desde os anos 1990. O foco de análise são as redes 

públicas de educação municipais e estaduais que atuam na educação básica. 

Num primeiro momento, discorremos sobre a relação histórico brasileira de educação, 

questão social e desenvolvimento econômico, indicando a supremacia da concepção econômica 

da educação, tanto relativa ao aumento da produtividade e da competitividade, como à forma de 

controle do trabalho. Em seguida apontaremos o processo de inserção do empresariado nas 

redes públicas de ensino, não somente como formadores profissionais ou empresários da 

educação, mas também como condutores de um processo reformista na educação de 
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conformação da classe trabalhadora aos novos tempos de incertezas e de “salvadores” dos 

déficits de aprendizagem. 

  

2 A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, QUESTÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

 

O processo histórico da educação escolar pública na sociedade capitalista, por natureza, 

está imbuído das contradições inerentes a esta relação social. Nesse sentido, desde a formação 

da moderna sociedade industrial, a educação para a classe trabalhadora imprime elementos de 

adaptação à ordem vigente e de superação dessa ordem. Isto é, as definições de políticas 

públicas educacionais abarcam demandas advindas das necessidades produtivas, pela inserção 

das novas organizações de produção e tecnologias, e das reivindicações da classe trabalhadora 

não só como direito social de acesso à educação escolar, mas também por uma determinada 

concepção de educação que suprime a estreita concepção econômica de educação. 

Na sociedade brasileira, a educação para a classe trabalhadora só vai ser posta como uma 

questão nacional nos anos 1930, no governo de Getúlio Vargas. E será difundida como um fator 

fundamental para a maior integração do país na sociedade moderna.1 Podemos identificar que no 

Brasil a educação profissional dos trabalhadores nasce sob a responsabilidade dos empresários 

(PRONKO e BOMENY, 2002). Nos anos 1940-50, a concepção econômica de educação vai ser 

sistematizada teoricamente por Teodoro Schultz (1962 e 1973) – teoria do capital humano – e 

consolidada no Brasil no decorrer da reforma educacional nacional-desenvolvimentista da ditadura 

civil-militar.2  

Com a crise do modelo econômico nacional-desenvolvimentista e a, então difundida, 

“necessidade” de integração do país à nova ordem mundial de acumulação flexível neoliberal, a 

concepção econômica da educação na perspectiva do capital humano sofre ajustes, no sentido de 

que para obter êxito nessa nova empreitada seria fundamental – além de imprimir maior 

competitividade dos produtos nacionais, focando nas “vantagens competitivas” que o país possui: 

petróleo e gás, minérios, setor agrícola e de serviços –  investir em tecnologia e na educação, 
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oportunizando as necessidades básicas de aprendizagem para todos1. No âmbito da educação, o 

sentido de apreender os “códigos da modernidade” (FAJNZILBER, 2000) incluía um processo de 

aprendizagem para além da qualificação dos trabalhadores, voltada para a geração de 

competências e habilidades comportamentais e valorativas requeridas pós reestruturação 

produtiva.2  

A Unesco impulsiona uma vertente de educação para a classe trabalhadora pactuada entre 

os países membros da ONU, empresários, sindicatos dos trabalhadores e organizações da 

sociedade civil, comunidades locais, grupos religiosos, famílias na Conferência Mundial de 

Educação para Todos (1990), tendo em vista a “Paz Mundial”. A Cepal defende mudanças no 

papel do Estado: “de Estado administrador e provedor para um Estado avaliador, incentivador e 

gerador de políticas” (SHIROMA, et al, 2002, p.65). E o Banco Mundial (1995) reitera a educação 

como fator de alívio à pobreza e de competitividade (crescimento econômico), defendendo 

reforma do financiamento e da administração da educação.3  

No Brasil, o Fórum Capital-Trabalho (1992) elabora o documento “Carta Educação”, 

expressão de um “pacto” entre empresários e sindicalistas para retirar os entraves do 

“desenvolvimento social e produtivo no Brasil” (p.1). Conforme expresso no documento: “De forma 

consensual, Capital e Trabalho vêem na carência da educação fundamental o principal entrave à 

construção da Nação” (idem). 

No entanto, já entre 1993-1996, a Unesco assume no Relatório Delors (1996) a existência 

de “tendências e necessidades no cenário de incertezas e hesitações que caracterizam este final 

de século...” (SHIROMA et al, 2002, p.65), uma vez que não houve o “progresso” esperado; “o 

desemprego e a exclusão social (podiam) ser verificados mesmo nos países ricos, exponenciando 

as desigualdades sociais em todo o mundo” (Idem, p.65). Nesse sentido, a Unesco (1996) 

defende que os critérios seriam: mundializar, mas sem descuidar do local, da comunidade; 

modernizar, mas respeitando a cultura local, as tradições e convicções pessoais; negociar; buscar 

consenso.  

Nesse contexto, a educação da classe trabalhadora, no sentido de suprir as necessidades 

básicas de aprendizagem, passa a ser priorizada como fator determinante para recuar a pobreza 
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(Ibidem, p.66), um “trunfo” para a “paz, liberdade e justiça social” (idem) e amenizar os riscos de 

ruptura da coesão social (MOTTA, 2012). 

Seguindo essa tendência, na virada do milênio um conjunto de orientações dos 

organismos internacionais vão ajustando a relação entre educação, questão social e 

desenvolvimento econômico.1 Entre um país que se quer mais competitivo na nova divisão 

internacional do trabalho e que enfrenta problemas sociais inerentes à natureza despótica e 

superexploradora que conforma o capitalismo dependente. Entre um país que se quer moderno, 

porém mantendo as estruturas sociais e econômicas subordinadas e sem autonomia, isto é, 

mantendo a natureza heteronômica em relação às necessidades e critérios econômicos vigentes 

no mercado mundial (FERNANDES, 1981). 

 

2 O SETOR EMPRESARIAL BRASILEIRO E SEUS BRAÇOS SOCIAIS COMO CONDUTTORI  

INTELECTUAL E MORAL DA “REFORMA” DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NOS ÚLTIMOS 

GOVERNOS BRASILEIROS. 

 

Como vimos anteriormente, desde os anos 1930 a presença dos empresários e o 

entendimento de que a educação profissional deveria, de alguma forma, ser dada pelo setor 

empresarial perpassaram as reformas educacionais (PRONKO e BOMENY, 2002). No entanto, a 

partir da reforma dos anos 1990 (LDBEN 9394/1996), com a consolidação de que a educação é 

um serviço não exclusivo do Estado2, a aproximação do setor empresarial na educação não se 

restringe à formação profissional e nem somente à comercialização de produtos e mercadorização 

da educação.  A exemplo da Fundação Ayrton Senna e da Fundação Roberto Marinho, este último 

já com uma trajetória muito anterior, passam a atuar nas redes públicas de ensino, principalmente, 

no primeiro ciclo da educação básica, tendo em vista corrigir as defasagens de aprendizagem. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva é estabelecido um novo arranjo normativo das 

parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/2004) e na gestão de Fernando Haddad no Ministério da 

Educação os laços com o setor empresarial são aprofundados o que pode ser identificado no 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 2007. O PDE dispõe sobre o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (PMCTE) e sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR) 
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Cardoso pelo então Bresser Pereira.  



 
 

 
instituídos pelo Decreto nº 6.094/2007. A expressão “Compromisso Todos pela Educação” já é um 

fator indicador de que o governo seguiria a trilha proposta pelo movimento empresarial, de mesmo 

nome, Compromisso Todos pela Educação (MOTTA, 2011)1 e iria priorizar o diálogo com o setor 

empresarial (SAVIANI, 2009) e seus respectivos braços sociais.2   

No âmbito das redes escolares públicas, Haddad introduz como condição para a obtenção 

do “apoio suplementar e voluntário da União” (Decreto nº 6.094/2007)3 o documento “termo de 

adesão voluntária” ao PMCTE. Este termo insere também o PAR que é composto por 

instrumentos que realizam o diagnóstico da educação básica do sistema local4 e o “Planejamento 

Estratégico” (ou plano de desenvolvimento da escola ou PDE Escola), entre outras medidas de 

gerenciamento de inspiração empresarial – de resultados – que cada escola deve estabelecer 

para receber tais recursos.5 Nesse contexto, não cabe a discussão coletiva do projeto político 

pedagógico da escola, mas a adesão ao cumprimento das metas estabelecidas pelo 

Compromisso Todos pela Educação sob pena de ver minguar os recursos financeiros para a 

escola.  

O caráter privado e de privatização “por dentro” do espaço público escolar, no âmbito da 

educação elementar e básica, vem se realizando por meio das parcerias público-privadas, 

geralmente, com braços sociais das empresas. Mas também por meio da ampla quantidade e 

                                                           
1
 Desde sua criação em 2006, esse “Movimento” dos empresários locais já demonstra sua força política no âmbito das 

decisões de políticas públicas educacionais e de formação de opinião, tendo em vista presença constante de seus 
integrantes nas principais mídias de massa, ocupando conselhos governamentais e cargos públicos em secretarias de 
ensino municipais e estaduais. Além do Movimento Todos pela Educação é importante destacar a Associação Parceiros 
da Educação, também criado em 2006, que “promove e monitora parcerias entre empresas/empresários e escolas da 
rede pública”. O objetivo da Associação é levar à educação pública a experiência e a determinação dois empresários 
“em direção à eficiência e à orientação por resultado”. Várias são as empresas parceiras da Associação, inclusive 
algumas que fazem parte do Movimento Todos Pela Educação. Disponível: http://www.parceirosdaeducacao.org.br/ 
historia.php. Acesso: 23 de setembro de 2012. 
2
 Nesse contexto, identifica-se, também, a crescente formação de organizações empresariais sem fins lucrativos, 

configurando como “braços sociais” dos empresários ditos responsáveis socialmente. Segundo a organização 
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil (FASFIL), as fundações privadas e associações sem 
fins lucrativos cresceram 157% entre 1996 e 2002. No entanto, Tachizawa (2004, p.21), já estimava que o número de 
entidades que compunha o terceiro setor no Brasil, em 2003, era superior a 540 mil, incluindo Organizações Não 
Governamentais, Associações Civis, Unidades Assistenciais e Fundações, gerando cerca de 5% dos empregos. E 
segundo o Censo 2009-2010 da Rede GIFE, a Educação se mantém como área prioritária de ação de seus associados, 
com 82%. Disponível: http://www.gife.org.br/arquivos/publicacoes/22/Censo%20GIFE%20(baixa).pdf. Acesso: 
19/02/2013. 
3
 Conforme consta no Decreto 6.094/2007, este apoio se realiza “mediante ações de assistência técnica ou finance ira, 

(...) observados os limites orçamentários e operacionais da União”. 
4
 Este subsidia os instrumentos que vão configurar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); índice 

elaborado pelo governo inspirado no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) criado e aplicado pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
5
 O PDE Escola vem progressivamente suplantando a dinâmica que insere o processo de elaboração do projeto político 

pedagógico das escolas, estabelecido nos Artigos 12, 13 e 14 da Lei de Diretrizes e Base da Educação – Lei nº 
9394/1996 – como instrumento democrático no âmbito de cada unidade escolar. 



 
 

 
diversidade de projetos e programas e modalidades de ensino1 dentro da lógica privada-

empresarial de “eficiência”, “resultados”, produtividade e bônus, nos âmbitos da gestão e da 

aprendizagem.  

É fundamental destacar que a educação escolar dos filhos da classe trabalhadora ainda é 

oferecida predominantemente nas redes públicas. Conforme informação do Censo Escolar – 

2011, nos 194.932 estabelecimentos de educação básica do país, estão matriculados 50.972.619 

alunos, sendo 43.053.942 (84,5%) em escolas públicas e 7.918.677 (15,5%) em escolas da rede 

privada. As redes municipais são responsáveis por quase metade das matrículas (45,7%), o 

equivalente a 23.312.980 alunos, seguidas pela rede estadual, que atende a 38,2% do total, 

19.483.910 alunos. A rede federal, com 257.052 matrículas, participa com 0,5% do total.2  

Justificando a necessidade urgente de qualificar principalmente os jovens trabalhadores, 

para não perder “os ventos favoráveis” neste ciclo novo-desenvolvimentista, a política educacional 

em curso toma como formato a educação para o trabalho e para gerar renda, minimizando os 

saberes escolares em cursos de “aceleração” e de aligeiramento da formação profissional. Além 

da criação de escolas-charter3 – que são escolas públicas com gestão privada – e os vouchers ou 

vales educacionais – que são bolsas de estudos para os alunos das redes públicas fazerem 

transferência para escolas privadas de sua escolha, que retira toda a responsabilidade do Estado 

pela garantia da educação escolar pública. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O processo de privatização das escolas públicas não se encerra na ampliação da extração 

de mais valor, do ensino lucrativo ou ensino-mercadoria ou da comercialização de livros e 

apostilas, entre outras mercadorias, mas impondo também a visão de mundo e de educação de 

uma determinada classe social em caráter universal. A concepção econômica de educação, nos 

pressupostos da “teoria do capital humano”, imprime uma escola minimalista em seu conteúdo e 

                                                           
1
 Sobre as características dos programas do governo federal voltados para jovens trabalhadores ver: RUMMERT et al 

(2011).  
2
 Disponível: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/ resumo_ 

tecnico_censo_educacao_basica_2011.pdf. Acesso: 4 de fevereiro de 2012. 
3
 Experiência nova-iorquina que não rendeu o resultado esperado. Segundo Freitas (2012), nos Estados Unidos, as 

políticas educacionais propostas pelos empresários destruiu o sistema público e a qualidade de ensino nos últimos 10 
anos, com base no PISA, continua estagnada. Freitas revela que: “Nova Iorque publicou agora a avaliação de 18 mil 
professores no jornal da cidade, com nome e tudo. A ideia é desmoralizar o professor. Fragilizá-lo. Isso é um pacote que 
inclui também o apostilamento das redes, que é outra indústria, fortíssima (...) (p.7). 



 
 

 
filosofia.   

A nosso ver, esse processo que firma o empresariado como conduttore da educação 

escolar pública revela a necessidade do fortalecendo político dos empresários, sua hegemonia, ao 

mesmo tempo em que propicia a expansão do capital e implica conformar espaços significativos 

de resistência dos professores.  
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A RESPOSTA DO ESTADO ÀS REIVINDICAÇÕES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO 
DA EDUCAÇÃO: o caso do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF) do 

Ministério do Meio Ambiente 
 

 
 

INNY BELLO ACCIOLY1
 

 
 

RESUMO: Por meio da análise crítica do PEAAF, elaborado a partir 
de reivindicações de trabalhadores rurais organizados no "Grito da 
Terra 2009", abordaremos a problemática da construção de políticas 
educacionais de caráter "participativo", apontando que o discurso da 
sustentabilidade vem contribuindo para a consolidação de um falso 
consenso, onde as demandas históricas dos trabalhadores são 
apropriadas e ressignificadas pelo Estado e devolvidas em forma de 
"modernização e mais mercantilização". A análise deste programa 
aponta para o padrão que as atuais políticas educacionais vêm 
seguindo: escassez de recursos, estímulo às parcerias, caráter 
provisório, fragmentado e pragmático. 
Palavras-Chave: Políticas Educacionais; Educação Ambiental; 
Participação; Movimentos Sociais.   
 
ABSTRACT: Through critical analysis of PEAAF, drawn from claims 
of rural workers in "Grito da Terra 2009", we discuss the problem 
about constructing "participatory" educational policies, pointing out 
that the sustainability discourse has contributed to the consolidation 
of a false consensus, where the historic demands of workers are 
appropriate and re-signified by the state and returned in the form of 
"modernization and more commodification." The analysis of this 
program points to the standard that current educational policies are 
following: scarcity of resources, fostering partnerships, fragmented 
character, pragmatic and provisionally.  
KEYWORDS: Educacional Policies; Environmental Education; 
Participation; Social Movements.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao examinar um programa educacional específico, o Programa de Educação Ambiental e 

Agricultura Familiar (PEAAF), buscamos investigar o modus operandi da atual “democracia” 

brasileira.  

 Reivindicado pelos movimentos do campo, o programa rapidamente se tornou operatório 

ao padrão de acumulação vigente, especialmente ao definir certo tipo de uso do solo, e, 

notadamente, ao subsumir “agricultura camponesa” 1 e “soberania alimentar” 2 à “agricultura 

familiar” e “segurança alimentar”, por meio de uma pedagogia da participação que, em última 

instância, maneja os encontros e oficinas de modo a tornar o encadeamento da agricultura familiar 

mais próximo dos mecanismos do agronegócio.  

Esta pedagogia, examinada neste trabalho, é carregada de coerção e de silêncio, o que 

nos leva a concluir que tal pedagogia e tal ação do Estado não objetivam apenas “mascarar” a luta 

de classes. Além de ocultar as classes e reduzir a problemática socioambiental a uma dimensão 

estritamente técnico-operacional, desmobiliza o polo do trabalho, fortalecendo o polo do capital e 

interferindo, deste modo, na correlação de forças. Trata-se, portanto, de um projeto político maior 

que visa subordinar a função social da educação de forma controlada para responder às 

demandas do capital.   

Contudo, uma importante contradição precisa ser explicitada: a chamada “agricultura 

familiar”, por ser a responsável pela produção dos alimentos básicos que servirão à massa da 

força de trabalho brasileira, desempenha papel crucial na reprodução geral desta força de trabalho 

e, ao ser explorada ao extremo, contribui para o barateamento do custo geral da produção. Neste 

sentido, o “fortalecimento” da agricultura familiar e o reconhecimento deste setor como sendo 

estratégico para o país, apresentam-se como legítimas demandas do capital.  

Entretanto, ao ser absorvida pela cadeia produtiva do agronegócio, a chamada “agricultura 

familiar” pode se afastar da sua função histórica da produção imediata de alimentos - o que 

                                                           
1
 A expressão “agricultura camponesa” carrega forte componente político, pois comporta, na sua concepção, a 

especificidade camponesa e a construção da sua autonomia em relação aos capitais. Incorpora, portanto, um 
diferencial: a perspectiva maior de fortalecimento dos camponeses pela afirmação de seu modo de produzir e de viver. 
Expressa, desta forma, uma categoria política de afirmação de uma identidade não capitalista e não mercantil.  
2
 O conceito de “soberania alimentar”, traçado pelas organizações camponesas em contraposição ao conceito de 

“segurança alimentar”, parte do principio de que o alimento não é uma mercadoria, é um direito humano, e a produção e 
distribuição dos alimentos é uma questão de sobrevivência dos seres humanos. Assim sendo, a produção e distribuição 
dos alimentos é uma questão de soberania popular e nacional.  



 
 

 
também se configura como mecanismo do capital - e aliar-se à produção de commodities para 

exportação.   

Neste ponto, as formulações de Florestan Fernandes (1975) sobre a coexistência entre 

moderno e arcaico nas economias dependentes nos aponta outra dimensão desta contradição: as 

expropriações, que são imprescindíveis ao modelo do agronegócio (e ao modelo do capital); a 

existência da agricultura familiar; e a resistência da agricultura camponesa, propondo formas 

anticapitalistas de uso do solo e relação com a natureza.                     

Sem dúvidas, as ações que atuem na contenção das “revoltas” dos trabalhadores e, mais 

que isso, que atuem na “prevenção” destas “revoltas”, compõem o conjunto das preocupações 

constantes das organizações capitalistas no campo. Destas preocupações advém o embate por 

políticas públicas em educação, para que seja definitivamente instituída uma educação 

despolitizada e incapaz de proceder a uma leitura crítica da realidade.  

Assim, apontamos a aliança do Estado, em sua atual configuração, com organizações 

patronais do agronegócio e o discurso pedagógico da sustentabilidade sendo utilizado como forma 

de alcançar um falso consenso, favorável à expansão do capital no campo.       

 

2.METODOLOGIA 

 

O Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF) é um programa 

educacional criado em 2009, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e que se insere 

no âmbito da educação não-formal: 

O PEAAF é um Programa de Educação Ambiental elaborado especificamente para o 
público envolvido com agricultura familiar

1
. Por meio do desenvolvimento de ações 

educativas, busca-se a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da 
problemática socioambiental rural. Sua implementação se dá por meio do conjunto de 
instituições governamentais e não-governamentais ligadas à essa temática, com vistas à 
adoção de práticas sustentáveis na agricultura familiar e no manejo dos territórios rurais. O 
PEAAF é fruto da reivindicação dos movimentos de agricultores e agricultoras familiares ao 
Governo Federal, realizada no Grito da Terra de 2009 e outras manifestações, que 
apontaram a fragilidade da educação ambiental no contexto rural. (MMA. Versão preliminar 
do PEAAF para consulta. Não publicada. Disponibilizada em 06 de dezembro de 2012 em 
oficina em Salvador, Bahia) 

                                                           
1
 De acordo com a Lei n

o 
11.326, de 24 de julho de 2006, em seu Art. 3

o 
, é caracterizado como agricultor familiar ou 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente 
mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 
na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  
 



 
 

 
O PEAAF, enquanto uma política pública em educação, é permeado por um discurso 

pedagógico que tem uma determinada intencionalidade educativa. Entretanto, é um discurso cujos 

sentidos não são fechados e se encontram em disputa. Da mesma forma, como qualquer 

discurso, ele não pode ser desconectado da realidade concreta. 

Assim, no intuito de melhor compreender o PEAAF em seu aspecto pedagógico, 

empenhamos uma análise crítica dos textos do programa (disponibilizados no portal do MMA na 

internet; distribuídos na “Roda de Conversa sobre o PEAAF”, em março de 2012, durante o VII 

Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, realizado em Salvador – Bahia; e na “Oficina Estadual 

do PEAAF”, em dezembro de 2012, em Salvador - Bahia). Às informações contidas nestes 

documentos, acrescentamos elementos oriundos da observação e participação na “Roda de 

Conversa sobre o PEAAF” e na “Oficina Estadual do PEAAF”, na Bahia.  

Nossas análises tiveram como base o método do materialismo histórico-dialético e a 

literatura marxista. Desta forma, a categoria “totalidade concreta” foi fundamental para 

compreendermos a função objetiva e o lugar histórico que este programa ocupa no corpo social.  

 

2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E LUTA DE CLASSES  

 

Por meio da análise dos documentos e dos espaços participativos do PEAAF, notamos que 

este programa está inserido na arena da luta de classes no campo, expressando as contradições 

entre capital e trabalho, que, no caso específico, se materializa na figura do agronegócio 

mundializado e nas resistências promovidas por movimentos de trabalhadores do campo. Nesta 

disputa, percebemos o caráter classista assumido pelo Estado, ao se posicionar de forma a 

atender prioritariamente aos interesses do empresariado.  

Neste contexto, movimentos dos trabalhadores organizados reivindicam políticas públicas 

e recursos que atendam aos seus interesses. Entretanto, há muitas contradições nas próprias 

reivindicações dos movimentos dos trabalhadores, o que expressa a grande dificuldade que é 

constituir uma unidade de luta.  

A própria forma como o Estado dita como devem ser feitas estas reivindicações dificulta a 

unidade, pois as reivindicações relativas à preservação ambiental devem ser feitas ao Ministério 

do Meio Ambiente, as relativas à educação formal devem ser feitas ao Ministério da Educação, as 

relativas à assistência social ao Ministério do Desenvolvimento Social e assim por diante. Assim, é 

preciso fragmentar uma mesma reivindicação em várias reivindicações distintas que se adequem 



 
 

 
às estruturas burocráticas de cada Ministério. Neste processo de fragmentação, é dificultada a 

compreensão acerca da totalidade. 

No caso do PEAAF, este surgiu a partir da pauta reivindicativa do Grito da Terra 2009, na 

parte dirigida ao Ministério do Meio Ambiente: 

135) Aprovação de projeto de educação ambiental, a ser desenvolvido pela CONTAG, em 
conjunto com o MMA e outros Ministérios para a capacitação, sensibilização e mobilização 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nas questões referentes ao meio ambiente e a 
produção agroecológica. (CONTAG – FETAG - STTR, Grito da Terra 2009) 

Temos observado, no conjunto das Políticas Públicas para a Educação das últimas 

décadas, que a resposta do Estado para as reivindicações dos trabalhadores incide em um 

conjunto de políticas igualmente fragmentadas: 

A análise dos programas instituídos desde os anos iniciais da década de 1990, nos 
variados setores de ação governamental envolvidos com algum tipo de “projeto social”, é 
extremamente reveladora desse novo quadro geral de oferta educacional que, 
simultaneamente, expressa e produz novas formas e condições de formação humana em 
curso. Trata-se de um emaranhado de ações dirigidas aos mais diferentes propósitos 
(financiamento de ações regulares, ajustes institucionais, ampliação ou reforma 
infraestrutural, formação funcional, indução de políticas, dentre outros), no interior do qual 
se destacam, por sua quantidade e variedade, programas nitidamente dirigidos à formação 
de crianças, adolescentes, jovens e adultos denominados como “pobres”, ou seja, aqueles 
expropriados do próprio direito à vida, num patamar mínimo de dignidade. Uma questão 
central, a ressaltar aqui, é que quantidade e variedade não significam oferta ampla, mas 
sim pulverizada, desigual, irregular e instável. (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2011, 
p. 21)          

 Ao inserirmos o PEAAF no contexto mais amplo dos programas educacionais promovidos 

pelo Governo Federal percebemos que 

Parte significativa dos programas aí envolvidos é fortemente marcada pela instabilidade, 
tanto por sua incerta duração, quanto por seus distintos padrões de organização, 
implicados com pouca precisão sobre seus vínculos institucionais reais. Outro aspecto a 
ressaltar é o viés comportamentalista de muitos programas, que, apesar de enfatizarem a 
qualificação profissional básica vinculada à ampliação de escolaridade, não raramente 
apresentam um confuso delineamento formativo, que pode envolver apelos ao civismo, ao 
suposto protagonismo juvenil, ao engajamento comunitário, ao combate à violência, ao 
empreendedorismo, à preservação ambiental ou aos cuidados com a saúde etc. Por fim, 
cabe considerar também que esses programas competem entre si e com a escola pública 
(mesmo quando ocupam suas instalações) e, com frequência, esvaziam ou inibem a própria 
expansão das matrículas de educação regular. (ibid., p.26) 

 É interessante observarmos as articulações e os pontos em comum entre as atuais 

políticas públicas que incluem a dimensão educacional. O PEAAF, por exemplo, tem como 

objetivos subsidiar programas como o “Mais Ambiente” (recentemente extinto) e o “Bolsa Verde”, 

ambos promovidos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). O PEAAF seria o componente 

educacional que supriria estes dois programas de “regularização ambiental”. É inevitável não 

associarmos estes programas aos programas “Mais Educação” e “Bolsa Escola” - atualmente 



 
 

 
integrado ao “Bolsa Família”- promovidos pelo Ministério da Educação (MEC), em que o 

componente educacional segue atrelado à programas de assistência social.    

 O que estes vários programas nos indicam é que a educação vem sendo considerada 

como um componente estratégico para se alcançar a determinados objetivos imediatos e 

pragmáticos, como a “regularização ambiental” ou o controle sobre famílias inseridas em 

programas de “distribuição de renda”. Além disso, nos alerta para a consolidação de um poderoso 

circuito de circulação do fundo público (ibid.), por meio do financiamento de projetos que 

possibilitam grande liberdade na constituição de equipes de trabalho, na contratação de 

consultorias, na organização de eixos de atividade de acordo com interesses corporativos, dentre 

outras possibilidades “que parecem indicar importantes nexos entre esses programas e a 

instauração de um novo eixo de expansão produtiva da formação intra e para-escolar” (ibid., p. 

31).  

 Como exemplo, o PEAAF funciona através de consultoria do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) 1.  

 

Dados da ABC/MRE de dezembro de 2006 afirmam que dos 438 PCTs (Projetos de 
Cooperação técnica) existentes à época, o IICA respondia por 7%, contra uma participação 
de 36% do Pnud, 19% da Unesco e 16% do Unicef. Se abstraídas as limitações impostas 
pelo mandato institucional, mais restritivo ao IICA (foco predominante no desenvolvimento 
rural sustentável) em relação às demais instituições, é possível perceber-se que o quarto 
lugar ocupado aumenta a importância relativa no que tange à gestão de PCTs no Brasil. 

2
 

 

Desta maneira, o uso do dinheiro público para o PEAAF é autorizado por emendas 

parlamentares e este dinheiro é repassado para o IICA operar os recursos. Conforme 

observamos, esta organização acaba por operar recursos destinados a vários programas distintos, 

nem todos voltados para agricultura familiar. Assim, o IICA cumpre a função pretensamente 

“neutra” no assessoramento às políticas governamentais3 e cumpre uma função pública, 

transferida do Estado para um organismo privado.   

                                                           
1
 Em um levantamento realizado em outubro de 2012, identificamos quatro contratos ou projetos de cooperação técnica 

realizados entre esta organização e diferentes ministérios para prestação de serviços de consultoria em educação 
ambiental e agricultura. 
2
 Retirado da Publicação “Gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional: a experiência do IICA no Brasil / 

Aureliano da Costa Matos, Cristina Costa Bernardi, Heithel Souza Silva – Brasilia: IICA, 2010”. Disponível em < 
http://www.iica.org.br/Docs/Noticias/Livro_GestaoProjetosCoopTecnica.pdf>. Acesso out. 2012. 
3
 Ver informações sobre Convênio do IICA com a ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) na década de 1990 em 

“Catálogo dos Projetos do IICA no Brasil. Brasília, DF, 1995”. Disponível em 
<http://books.google.com.br/books?id=QBUqAAAAYAAJ&pg=PT18&lpg=PT18&dq=abag+iica&source=bl&ots=o0P8nOY
smy&sig=UEQ57cFpi3Tanc2d--ti7lQqfv4&hl=pt-BR&sa=X&ei=SK6VUKyUCJPh0wHI_IGwDA&ved=0CCIQ6AEwAA>. 
Acesso out. de 2012. 

http://www.iica.org.br/Docs/Noticias/Livro_GestaoProjetosCoopTecnica.pdf
http://books.google.com.br/books?id=QBUqAAAAYAAJ&pg=PT18&lpg=PT18&dq=abag+iica&source=bl&ots=o0P8nOYsmy&sig=UEQ57cFpi3Tanc2d--ti7lQqfv4&hl=pt-BR&sa=X&ei=SK6VUKyUCJPh0wHI_IGwDA&ved=0CCIQ6AEwAA
http://books.google.com.br/books?id=QBUqAAAAYAAJ&pg=PT18&lpg=PT18&dq=abag+iica&source=bl&ots=o0P8nOYsmy&sig=UEQ57cFpi3Tanc2d--ti7lQqfv4&hl=pt-BR&sa=X&ei=SK6VUKyUCJPh0wHI_IGwDA&ved=0CCIQ6AEwAA


 
 

 
Seguindo a leitura Gramsciana acerca do Estado ampliado, percebemos as profundas 

limitações que este impõe à luta dos trabalhadores, pois, em sua forma atual, o Estado assume 

um caráter profundamente particularista. Os trabalhadores, ao lutarem pelo Estado para que este 

seja “o seu Estado” encontram sérios obstáculos, pois o Estado está profundamente vinculado aos 

aparelhos de hegemonia da classe dominante. Marx e Engels, no texto “Sobre a Comuna”, escrito 

em 30 de maio de 1871, apontaram que: 

Mas a classe operária não se pode contentar com tomar o aparelho de Estado tal como ele 
é e de o pôr a funcionar por sua própria conta. 
O poder centralizado do Estado, com os seus órgãos presentes por toda a parte: exército 
permanente, polícia, burocracia, clero e magistratura, órgãos moldados segundo um plano 
de divisão sistemática e hierárquica do trabalho, data da época da monarquia absoluta, em 
que servia à sociedade burguesa nascente de arma poderosa nas suas lutas contra o 
feudalismo. (MARX; ENGELS) 

1
 

4.PARTICIPAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: BASES PARA O CONSENSO 

Art. 2o São objetivos gerais do PEAAF: 
I - contribuir para o desenvolvimento rural sustentável; 

II - apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais do país, no âmbito da 
agricultura familiar; 
III - fomentar processos educacionais críticos e participativos que promovam a 

formação, capacitação, comunicação e mobilização social; e 
IV - promover a agroecologia e as práticas produtivas sustentáveis. 
(Portaria Ministerial nº 169, de 23 de maio de 2012. Ministério do Meio Ambiente. Grifos 
nossos)  
 

Ao analisar o PEAAF, consideramos a expressão “processos educacionais críticos e 

participativos” (constante em seus objetivos gerais) um slogan educacional (SCHEFFLER, 1974). 

 Os slogans educacionais, segundo Scheffler (1974), são assistemáticos, de tom menos 

solene e mais popular, a serem repetidos com veemência ou de maneira tranquilizadora, e não a 

serem gravemente meditados. Eles “proporcionam símbolos que unificam as ideias e atitudes 

chaves de movimentos educacionais” (ibid., p.46). Com o passar do tempo, entretanto, os slogans 

tendem a ser interpretados de maneira mais literal e menos como símbolos chave de um 

movimento educacional e, quando isso ocorre, torna-se importante avaliar o slogan ao mesmo 

tempo enquanto uma asserção direta e enquanto um símbolo unificante de algum movimento 

educacional (ibid.).     

Enquanto uma asserção direta, o slogan da “participação”, contido no PEAAF, assume 

diferentes sentidos ao longo do processo de criação e consolidação do programa. Inicialmente, os 

trabalhadores rurais participaram da negociação do PEAAF, através de reuniões entre servidores 

do MMA e movimentos de trabalhadores do campo (CONTAG, MPA, MAB, MST, FETRAF). Ao 

longo do processo de consolidação do programa, estes movimentos deixaram de participar das 
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instâncias decisórias e o que tinha sido acordado nestas reuniões de negociação vai sendo 

dissolvido e ressignificado: 

1. As reuniões que ocorreriam com a direção da CONTAG, MPA, FETRAF, MAB, para tratar 

dos “critérios e subsídios para os processos de mitigação e controle do impacto ambiental oriundo 

das obras de infraestrutura do PAC, em especial Hidrelétricas, Linhas de Transmissão, Estradas, 

Ferrovias” são substituídas pelas oficinas onde estes movimentos são colocados “em igualdade” 

em relação a instituições como SEBRAE e UNESCO. Nestas oficinas, ademais, estes temas de 

grande importância e que afetam concretamente as populações do campo são tratados de forma 

descontextualizada, sob o título de “Processo de degradação Ambiental: assoreamento, erosão, 

queimadas e outros” e “Preservação e recuperação de áreas degradas”, apontando que o objetivo 

da “sustentabilidade”, expresso pelo programa, não encontra bases na materialidade.  

Como estes movimentos não participam da elaboração da oficina e não tem acesso prévio 

à programação, não podem alterar, nem elaborar previamente e com maior profundidade as suas 

contribuições na temática a ser debatida. Ao longo da oficina, é dado pouco tempo para os 

debates e muito tempo para a fala expositiva dos especialistas convidados.    

2. O Comitê Gerencial, que teve sua criação acordada nas reuniões de negociação e que 

seria coordenado pela equipe do MMA, com a participação da SEDR, IBAMA, SRHU e a Direção 

Nacional dos movimentos sociais, foi substituído pelo GT PEAAF que exclui a participação dos 

movimentos sociais desta instância. Assim, no processo de consolidação do PEAAF, estes 

movimentos (que, ademais, possuem longo histórico de organização a nível nacional) que 

reivindicaram o programa e negociaram a pauta são excluídos dos processos decisórios e 

“igualados”, no âmbito das oficinas, às inúmeras ONGs que atendem pontualmente ao público da 

agricultura familiar; aos bancos; aos empresários e às iniciativas individuais.  

Assim, qualificar o processo educacional do PEAAF como “crítico e participativo” assume 

claramente a função de um slogan que intenciona atrair a adesão e a confiança da sociedade 

como um todo, assim como constituir um consenso.  

Podemos afirmar que nenhum educador será taxativamente contra processos 

educacionais críticos, participativos e dialógicos (assim como nenhum cidadão será taxativamente 

contra a “sustentabilidade ambiental”). Se interpretados de forma literal, sem maiores debates, 

estes constituem um consenso educacional. Entretanto, este pode ser um consenso que pouco 

remete ao movimento educacional que lhe deu origem, a saber, a pedagogia crítica e o 

movimento de educação popular que tem, no Brasil, o nome de Paulo Freire como seu maior 

ícone. 



 
 

 
Críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. Isto é, se nossa ação 
involucra uma crítica reflexão que, organizando cada vez o pensar, nos leva a superar um 
conhecimento estritamente ingênuo da realidade. Este precisa alcançar um nível superior, 
com que os homens cheguem à razão da realidade. Mas isto exige um pensar constante, 
que não pode ser negado às massas populares, se o objetivo é a libertação. (FREIRE, 
2011, p.176). 
 

Ao estar absorvido pela lógica dominante que concebe o Estado como sendo uma 

instância neutra e a Sociedade Civil como sendo uma arena de disputa entre iguais, o PEAAF 

reproduz os mecanismos de opressão, ao mesmo tempo em que utiliza o discurso da “libertação” 

(FREIRE, 2011). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de fundamental importância apontar, em cada momento histórico, quem tem o 

protagonismo na luta pela construção de políticas públicas e a que interesses elas 

dominantemente atenderão.   

Muito além das diferentes maneiras de como se dá a resistência social da agricultura 

camponesa perante as ofensivas do capital, o que está em confronto são dois paradigmas 

profundamente distintos de como se faz agricultura: o camponês e o capitalista, expresso no atual 

modelo do agronegócio que tem se apresentado como hegemônico.  

A luta pela hegemonia se expressa, também, na luta de ideologias. Assim, uma relação de 

hegemonia é uma relação pedagógica que necessita de formação - e organização- permanente, 

visto que deve sempre considerar o seu oposto, uma crise de hegemonia.   

Os empresários - se não todos, pelo menos uma elite deles - devem possuir a capacidade 
de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviços, 
inclusive no organismo estatal, em vista da necessidade de criar as condições mais 
favoráveis à expansão da própria classe. (GRAMSCI, 1982, p.04) 
 

Não são raras as situações em que unidades familiares camponesas e empresas 

capitalistas “cooperam” umas com as outras. Não são raras, também, as situações em que os 

camponeses tentam imitar a lógica capitalista, que lhes é antagônica, e na maior parte das vezes 

inviabilizam-se economicamente por isso. Portanto, como sempre, os camponeses estão cercados 

de armadilhas. 

Portanto, um Programa de Educação Ambiental para Agricultura Familiar promovido pelo 

Estado em sua atual configuração - com extrema vinculação com a perspectiva do agronegócio – 

tende a difundir as bases ideológicas necessárias para a hegemonia de um conceito de agricultura 

familiar que seja mais favorável ao capital, através de um “ideário ambiental” de forte 



 
 

 
característica conciliadora no “amansamento” e “mascaramento” da luta de classes e pragmática 

ao promover as reformulações necessárias para que pequenos agricultores sirvam melhor ao 

capital. Um “ideário ambiental” contraditoriamente ecológico e antiecológico.  

O PEAAF, com as características de ser um programa “flexível”, de estar “em permanente 

processo de construção”, ao ser implementado do nos estados brasileiros – processo que é 

realizado através de “acordo de cooperação técnica” entre o Ministério do Meio Ambiente e os 

governos estaduais -, ainda tende a colaborar para fortalecer as oligarquias agrárias locais (a 

pequena política local).  

 Assim, em cada estado onde é implementado, o PEAAF “assume a cara do lugar”, se 

adaptando à dinâmica da pequena política local e contribuindo para enfraquecer o debate acerca 

da grande política.     

A grande política compreende as questões ligadas à fundação de novos Estados, à luta 
pela destruição, pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas 
econômico-sociais. A pequena política compreende as questões parciais e cotidianas que 
se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela 
predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política (política do dia a 
dia, política parlamentar, de corredor, de intrigas). Portanto, é grande política tentar excluir 
a grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir tudo à pequena política. 
(GRAMSCI, 2011, p.21) 
 

 O que fica de fora do debate no âmbito do PEAAF é a própria função da educação em um 

contexto onde a luta de classes se apresenta de forma tão explícita como é o caso do campo. 

Uma educação verdadeiramente crítica e transformadora deveria buscar proporcionar a 

compreensão acerca das lutas historicamente travadas tanto pela destruição, quanto pela 

conservação de determinadas estruturas econômico-sociais.  

 Ao contrário, o que observamos sobre a educação ambiental promovida pelo MMA e 

voltada para a agricultura familiar é o seu caráter pragmático, com ênfase no esclarecimento das 

legislações ambientais, no enquadramento do agricultor nos programas de regularização 

ambiental da propriedade rural, na difusão de “iniciativas exitosas” e na promoção de “parcerias”. 

Uma educação ambiental que não promove a leitura crítica da realidade visando à sua 

transformação e que se nega a debater os impactos socioambientais de programas 

governamentais como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Ao se auto referenciar enquanto um programa educacional crítico e participativo, 

ressignifica o conceito de participação, de forma que seja priorizada a “participação” (sem poderes 

concretos de decisão) de indivíduos isolados, sem filiações ideológicas explícitas, fragmentados 

em diversos grupos, em oposição a real participação da massa oprimida organizada, com pautas 

concretas e unificadas.   



 
 

 
 Leher (2003), ao analisar os inúmeros conselhos criados pela esquerda no poder, 

constatou uma estrutura bastante similar à do PEAAF: 

Aparentemente, tudo é muito democrático, mas o simples exame de sua composição, forma 
de escolha e de suas atribuições comprova que são loci em que “consensos” podem ser 
falsificados, em que “maiorias silenciosas” são evocadas para excluir ou reprimir 
movimentos ou ideias dissidentes. (LEHER, 2003, p.36) 
 

 Desta forma, uma educação ambiental pragmática promovida pelo Estado responde 

perfeitamente às necessidades da classe burguesa, inserindo-se no panorama da luta de classes 

do campo de forma a beneficiar esta classe, representada na figura do agronegócio.  
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EDUCAÇÃO EM DISPUTA: 

tensão entre o suposto universalismo das políticas públicas em educação e a prática  

 

Jade Prata Bueno Barata1  

 

  

RESUMO: A educação é fundamental para manutenção da 
hegemonia, seja para construção de consenso supostamente 
espontâneo, seja para instrumentalização da população de forma 
coerente à disponibilidade de trabalho na sociedade de classes, no 
entanto é também espaço de formação de crítica e portanto, campo 
relevante de disputa para a classe trabalhadora. Por meio de esforço 
teórico, visa-se expor as contradições e avanços que representam os 
as normatizações no Estado burguês. Para tanto realizar-se-á uma 
breve explanação da relação entre Estado e sociedade civil; uma 
observação da educação pública como campo de contradições, uma 
“trincheira” a ser disputada, e a forma legislativa desta disputa. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas em educação; hegemonia; 
Movimentos Sociais.   

  

ABSTRACT: Education is fundamental to maintenance of hegemony, 
as by creating consensus supposedly natural, as for making the 
population able for work in the class society, although it's also a way 
for raise critics and there for  is relevant to dispute it. Through 
theoretical efforts, this work intends to show the contradictions and 
development that policies represent in a bourgeois State. There for 
it's going to be developed an explanation of the relationship between 
State and society; a view of public education as a field of dispute.        

KEYWORDS: Educational policies; hegemony; social movements.  
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1- Estado, Sociedade Civil e Aparelhos “Privados” de Hegemonia 

  

 Para compreender como as políticas públicas, construídas num Estado 

democrático, não estão desvinculadas de interesses particulares, é necessário apurar o 

olhar para a relação entre sociedade civil e Estado, que de diversas maneiras é ocultada 

em nossa sociedade. Para tanto usarei como base para as reflexões posteriores 

concepções de Antonio Gramsci  sobre Estado e sociedade civil. 

Mas, dado que sociedade civil e Estado se identificam na realidade dos 
fatos, deve-se estabelecer que também o liberalismo é uma “regulamentação” de 

caráter estatal, introduzida e mantida por via legislativa e coercitiva: é um fato de 
vontade consciente dos próprios fins, e não a expressão espontânea e 
automática, do fato econômico. (Gramsci, 2011, p.47) (grifos meus) 

 Partindo da afirmação acima temos que Estado e sociedade civil são duas esferas 

que formam uma unidade dialética, ou seja, entre elas não há ruptura no plano do real. 

Por outro lado, se forjou no senso comum da população uma separação cartesiana entre 

tais esferas para deturpar fundamentos e propósitos das tomadas de decisão. 

 O Estado “isolado” da sociedade civil se torna, supostamente, desvinculado de 

interesses de classe, e assim, promotor de um universalismo de direitos, ou seja, 

garantidor de emancipação política dos sujeitos, o que se considerarmos a afirmativa 

anterior é claramente uma mera abstração. Segundo Marx (2010) temos que: 

 “No Estado, em contrapartida, no qual o homem equivale a um ente genérico, ele é 

membro imaginário de uma soberania fictícia, tendo sido privado de sua vida individual, 

real e preenchido com uma universalidade irreal.” 

 Tratando da emancipação humana no Estado burguês, Marx pontua que a 

possibilidade do sujeito se configurar como ente genérico, é fictícia, pois a universalidade 

da qual se vale tal Estado é irreal, não suportando a existência dialética da diversidade 

conformando um todo,  ou seja, de sujeitos com individualidades e generalidades. E é 

desta forma que se articulam as políticas públicas educacionais, ora apagam a 

diversidade das distintas particularidades que formam o estado brasileiro, ora focalizam 

em dada particularidade sem incorporá-la com o todo (no caso o país), como se esta fora 

um resquício isolado e limitado, um iceberg a deriva, por acaso no Brasil. 
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 E portanto, em realidade, temos que: 

 “(...) Estado é todo complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a 

classe dirigente não só justifica e mantém seu domínio, mas consegue obter consenso 

ativo dos governados (...)” (Gramsci, 2011:331) 

 O Estado se conforma na conjugação entre sociedade civil (estado-ético, de 

persuasão, consenso) e sociedade política (estado-coersão, de convencimento pela 

força), em uma dinâmica de escambo de poder, em inter-relação. Em diversas 

circunstâncias, o Estado e a sociedade civil aparecem mais segregados (como nos casos 

das ditaduras “militares” por quase toda América Latina, que em realidade foram cívico-

militares), em outras há um imbricamento aparente, denso e robusto, por vezes o próprio 

Estado representa claramente uma “trincheira avançada” da sociedade civil, defendendo 

os interesses hegemônicos de sua classe dominante. 

 Sociedade civil é a expressão da “hegemonia política e cultural de um grupo social 

sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado.” (Gramsci, 2011, p. 255) Esse 

domínio é construído através de “aparelhos privados”. Tais aparelhos são organizações 

culturais e intelectuais próprias da classe dirigente, ou das quais ela se apropria, e no 

entanto estão sujeitos a disputa e a conquista pela classe trabalhadora. Representando 

organização e acúmulo de forças, são como as “trincheiras” (Gramsci, 2011, p.73) do 

combate armado. O exercício da hegemonia através do consenso é tornar o que é 

proibido e obrigatório em espontâneo e livre. Tal papel “educativo” é cumprido por 

aparelhos como partidos, jornais, sindicatos, organizações eclesiásticas, escola, 

universidades etc. Nas sociedades modernas atuais, em que a educação básica já 

abrange quase toda população, esta se torna uma relevante “trincheira” na formação do 

consenso e comodismo. 

 Nos Estados em que a “sociedade civil” tornou-se uma estrutura muito complexa, 

apresentando, muitas e diversas “trincheiras”, a hegemonia se consolida a tal ponto que 

mesmo em tempos de crise econômica há uma certa resistência social à entrada na crise 

e uma forte resiliência, o que permite uma reestruturação mais tranquila do capital. É 

fundamental acumular forças como estratégia para superar o controle do poder vigente e, 
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portanto, essencial saber quais elementos na sociedade civil representam sistemas de 

defesa, quais são as “trincheiras” nesta guerra. A educação pública é uma “trincheiras” já 

conhecida pela classe trabalhadora, e embora ainda não tenha sido amplamente 

penetrada por esta, já há mais de um exemplo de disputa e algumas vitórias nessa luta, 

como nos bem esclarece Guedes (2012) com o caso do Movimento Sem Terra (MST): 

O Movimento Sem Terra compreende bem a potencialidade pedagógica da luta, 
quando afirma que a Pedagogia do Movimento não cabe na escola. No entanto, 
se a pedagogia do Movimento é mais do que a escola, a escola atravessada pela 
Pedagogia do Movimento também é mais do que a escola capitalista, na medida 
em que vinculada ao processo histórico da classe trabalhadora, torna-se um 
instrumento de transformação, disputando não só um projeto de futuro, mas 
também o presente. Uma escola do presente que vai se constituindo, pelas mãos 
dos sujeitos Sem Terra que a ocupam, como espaço de enraizamento, de 
socialização e produção da cultura e do conhecimento, de fortalecimento da luta 
dos trabalhadores e do poder popular. (Guedes, 2011, p. 250) 

 

 A realidade efetiva é uma relação de forças em contínuo movimento, em constante 

disputa. Na disputa de poder “o elemento decisivo de cada situação é a força 

permanentemente organizada e há muito tempo preparada (…).” (Gramsci, 2011, p. 

46) (grifos meus). Para acumular forças ocupando as “trincheiras” expostas pelo sistema 

de contradições em que vivemos, deve-se fortalecer os movimentos sociais, torná-los 

mais organizados, e conscientes de e para si. 

Aplicar a vontade à criação de um novo equilíbrio das forças realmente existentes 
e atuantes, baseando-se naquela determinada força que se considera 
progressista, fortalecendo-a para fazê-la triunfar, significa continuar movendo-se 
no terreno da realidade efetiva, mas para dominá-la e superá-la, (ou contribuir 
para isso). Portanto o 'dever ser' é algo concreto, ou melhor, somente ele é a 
interpretação realista da história, somente ele é história em ato, filosofia em ato, 
somente ele é política. (Gramsci, 2011, p.35) 

 

 Quanto maior o aperfeiçoamento jurídico-constitucional, como a legislação é uma 

das mais fortes “trincheiras”, maior é a força consensual da classe dirigente perante toda 

a população. Quando a legislação representa a integridade da liberdade civil, há a 

conformação de um consenso social aparentemente voluntário apoiado em uma base 

econômica de desenvolvimento industrial e comercial ascendente e atividade 

propagandista. No entanto, quando necessário para a classe dirigente, em especial em 

casos em que a “democracia” se consolida sem lutas, de cima para baixo, de fora para 
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dentro, é fácil desmantelá-la, reconstituir a lei escrita ou reinterpretá-la de forma 

reacionária, e tanto mais isso é feito quanto menos reações de movimentos sociais e 

pressão das massas existirem. 

 Na ótica dominante, as políticas públicas têm como função social a construção de 

aparato burocrático de coerção estatal (Gramsci, 1989). Complexificando esta elaboração, 

tem-se que a legislação é o conjunto de normas que costuram as mediações entre 

sociedade civil e Estado. O lado formal dessa situação é que a sociedade civil está 

subordinada ao Estado, esfera normatizadora e supostamente universal. Entretanto, como 

já exposto, a sociedade civil é Estado e o Estado é sociedade civil, as duas esferas 

compõem, dialeticamente, uma unidade contraditória. Cada vez mais o Estado está 

encrustado de aparelhos de hegemonia que são indispensáveis para assegurar o 

exercício cotidiano do domínio. Há, no entanto, a possibilidade da classe trabalhadora, em 

suas diversas faces, organizada, demandar através de seus próprios intelectuais, a 

interferência na produção de políticas públicas, propondo leis que justificadas em suas 

demandas experienciadas, facilitarão a manutenção de resistências e confronto dos 

movimentos sociais ao sistema vigente. A escola pública, bem como o projeto 

educacional voltado a ela, como aparelhos de hegemonia, estão sujeitos a disputas. 

 

 2- Educação: uma trincheira a relevante à construção de hegemonia 

 A educação se conforma em paralelo ao desenvolvimento das sociedades lhes 

respaldando, endossando seus pilares fundamentais através de uma estrutura ideológica 

de valores, e da instrumentalização do trabalho. Como parte da dinâmica social, a 

educação promove e aprofunda, de diversas maneiras a alienação que tem seu 

fundamento na estrutura econômica da sociedade de mercadorias, e no entanto percola a 

superestrutura politico ideológica, afetando os sujeitos educandos e educadores inseridos 

nos sistema formal de ensino. Por outro lado, a educação gesta o embrião da superação 

da alienação ideológica, pois possibilita a formação de consciência e a construção de 

autonomia dos sujeitos, visto que o conhecimento é um pressuposto da crítica.  
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 “Deve-se convencer a muita gente de que o estudo é também um trabalho […].” 

(Gramsci, 1989) A compreensão do trabalho como categoria fundamental para entender o 

ser social de um ponto de vista ontológico, onde o homem ao alterar seu meio transforma 

também a si, deve ser associada à lógica de produção do conhecimento e ao processo 

educativo. Quando, no entanto, o sistema social se constitui baseado em trabalho 

alienado, o projeto de educação deste sistema, coerentemente, segue o mesmo caminho.  

 A educação, principalmente através da instituição escolar, e o direito são 

mecanismos do Estado, o primeiro positivo e o segundo negativo, para garantir, com 

eficácia, a consolidação de uma forma de civilização, de socialização, no caso a 

burguesa. É o “Estado educador” (Gramsci, 2011:28). 

 Pode-se indicar ao menos três principais e essenciais (para a manutenção do 

sistema hegemônico) meios de aprofundamento da alienação na prática educacional: 

 1- Implementação da privatização do ensino público, de maneiras sutis e variadas, 

mas especialmente através das parcerias público-privadas (PPP). 

 Ciente de que a propriedade privada em geral é um fundamento do sistema do 

capital e primeira forma de alienação do sujeito social, a privatização da educação, em 

particular, tende a produzir alienação primeira, no caso através da prostituição do 

trabalhador da educação. E como a educação compreende também um meio de 

reprodução ideológica, o controle privado do conteúdo escolar restringe, ainda mais do 

que já exposto anteriormente, o trabalho do educador e a apropriação real do 

conhecimento pelo educando.  

 Localizando esta forma nas políticas públicas educacionais brasileiras, pode-se 

indicar o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo MEC em 2007 que 

coerentemente com as políticas apontadas até aqui, promove a precarização da 

educação e a formação de um processo educativo alienado e alienante. Como principais 

ações elencadas pelo PDE, pode-se destacar o “Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação”, que é uma iniciativa do empresariado interessado em intervir nas 

políticas educacionais do país, (Leher, 2010b) e compreende-se, que tais interesses não 

são norteados por um espírito de caridade da bondade cristã.  
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 Não são camufladas as diversas formas de mercantilização da educação. Na 

educação básica há a terceirização cada vez maior dos serviços originalmente fornecidos 

pela escola pública como merenda, transporte e limpeza. Além disso há cada vez mais 

forte a presença das Parcerias Público-Privadas (PPP) por meio de fundações privadas 

que adotam o codinome social interferindo na adoção de material didático, currículo e 

administração escolar e objetivando implementar um modelo de escola chamado “Escolas 

Charter” (Leher, 2010b). As terceirizações na educação básica e PPP's foram 

institucionalizadas em 2004 pela Lei 11.079 que institui normas gerais para licitação e 

contratação de PPP no âmbito da administração pública. 

 2- Precarização da formação e atuação do profissional da educação, um educador 

alienado não constrói uma prática educativa senão igualmente alienada. 

 As políticas de formação têm sido uma “prioridade postergada” (de Freitas, 2007). 

Além do pouco investimento destinado para área, a lógica das principais políticas atuais é 

a do pragmatismo e das competências, em pleno acordo com os parâmetros curriculares, 

demonstrando assim a organização deste projeto. A base desta lógica é o ensino à 

distância (EAD) concretizado pelos projetos Pró-Licenciatura e UAB (Universidade Aberta 

do Brasil) criados pelo Decreto 5.800 em 2006 com o objetivo de expandir o ensino 

superior, institucionalizando os programas de formação de professores a distância como 

política pública de formação. 

  A eliminação da concepção do processo de ensinar, pelo professor, promove o 

estranhamento do trabalhador em relação ao trabalho de ensino. No caso da educação 

pública, o trabalho do “mestre”, que muitas vezes (nos primeiros anos da educação 

básica) não possui nem formação universitária, pertence ao Estado. Este tanto define a 

precarização da formação do profissional da educação, o que determinará o grau de 

apropriação deste sobre o conhecimento e assim a possibilidade de recriação do 

processo de ensino, como determina o nível de precarização da atuação deste 

profissional (salário e estrutura). O trabalhador da educação sofre auto negação como 

trabalhador, ou seja, como ser social, de maneira brutal, quando sua formação é pueril, 

distante, limitada a técnicas e competências, e quando se estafa repetindo uma prática 

alienada para poder se reproduzir socialmente. 
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 O estranhamento do trabalhador em relação ao seu trabalho faz com que este não 

se realize ao executá-lo, mas se negue, produzindo um mal estar, um desamparo, um 

esgotamento físico e mental. Desta forma o trabalho não é a satisfação de uma 

necessidade, mas sim um meio para satisfazer outras necessidades. A atividade do 

trabalhador não é uma atividade espontânea, seu trabalho pertence a outrem, perdendo 

sua própria espontaneidade (Marx, 1884 in Bottomore, 1967). Mesmo em instituições 

públicas o trabalhador da educação passa por este processo de estranhamento para com 

seu trabalho, perdendo a autonomia de criação em seu trabalho, ou seja, se afastando da 

construção do processo educativo, limitando-se à reprodução. 

 3- Objetivação do conhecimento curricular, tornando-o por um lado estranho, 

distante e inacessível, conhecimentos sem conexões materiais com a realidade do 

educando e apenas como ferramentas utilitárias e não como algo construído e 

reconstituível pela humanidade; e ainda decapitando o conhecimento pelo carrasco 

“competências” , atributos individuais, de cunho altamente utilitarista e pragmatista, 

destituindo o conhecimento escolar de sua dimensão histórico crítica. A política que 

embasa este distanciamento é a Lei nº 9394 de 1996, que estabelece diretrizes e bases 

da educação nacional (LDB), através dos PCN (parâmetros curriculares). O que está na 

base dos PCN's é a lógica das competências, que aponta o desenvolvimento de 

competências como o fim do processo educativo. O que “compete” se refere 

exclusivamente ao indivíduo, e reduz a construção de conhecimento a míngua da técnica 

e a reprodução de um comportamento moral adequado. O conhecimento passa a não ser 

uma criação de sujeitos históricos, humanos, mas um objeto que possui vida em si, 

prescindindo de mestres para o ensinarem de maneira adequada às circunstâncias de 

seus educandos, e distanciando-o da materialidade na qual vivem os estudantes. 

  Por outro lado, mesmo a educação pública sendo parte o Estado e, 

portanto, forjada por interesses particulares, é importante que seja disputada pela classe 

trabalhadora. A Constituição Federal de 1988 é a maior expressão de interferência de 

organização social em formulação de legislação, incorporando as demandas da classe 

trabalhadora em diversas categorias e expressões, inclusive a dos educadores. 
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Em sintonia com o momento de abertura política, o espírito do texto é o de uma 
"Constituição Cidadã" que propõe a incorporação de sujeitos historicamente 
excluídos do direito à educação, expressa no princípio da "igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola" (art. 206, I). Outras 
conquistas asseguradas são: a educação como direito público subjetivo (art. 208, 
§ 1º), o princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI), o dever 
do Estado em prover creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade (art. 
208, IV), a oferta de ensino noturno regular (art. 208, VI), o ensino fundamental 
obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso em idade 
própria (art. 208, I), o atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiências (art. 208, III). (VIEIRA, 2007) 
 

 No entanto, a despeito dos avanços, mesmo com a participação dos educadores 

organizados, a CF88, apresenta abertura a interpretações e limites de alcance. 

  

 3- Considerações Finais: 

 A manutenção da hegemonia requer que o grupo dominante leve em conta alguns 

interesses e tendências dos grupos dominados (esses interesses são, num sistema 

democrático, cedidos sob forma de direitos), todavia as concessões jamais envolveriam o 

essencial. Como agravante, numa sociedade capitalista dependente, as concessões 

dadas pela classe dirigente para manter o equilíbrio dinâmico de seu domínio são 

mínimas, sendo portanto, os direitos rebaixados. Circunstância tal  produz uma situação 

contraditória: torna as condições objetivas mais próximas de um limite revolucionário e por 

outro lado não constrói condições subjetivas necessárias para tomada de consciência 

revolucionária da população. 

 A legislação referente à educação pública, cumprindo seu papel de criar a ideia de 

um suposto universalismo traz o sentido da educação como um “direito inalienável do ser 

humano”, que em última instância é correto, pois ao viver, o homem se constitui em ação, 

trabalho e constrói de qualquer maneira uma aprendizagem, no entanto quanto menos 

consciente a ação, ou seja, quanto mais alienada, mais distante se torna de um processo 

educativo real. No entanto,  obtenção de logro legislativo não assegura a vitória na 

disputa travada no plano real, nas escolas, pois o direito político na sociedade burguesa é 

suprimido pelo direito privado. 

Art. 5º O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser 
humano,constitui o fundamento maior destas Diretrizes. A educação, ao 
proporcionar desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos 
direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também 
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um direito social, e possibilita formação cidadã e o usufruto dos bens sociais e 
culturais. (Resolução CNE/CEB 7/2010). 

 

 A educação pública se insere em uma perspectiva de democratização da 

sociedade, que embora abstrata, possui, através do caráter público a possibilidade de 

penetração de interesses dos trabalhadores, permitindo a construção de certa autonomia 

frente aos processos de aprofundamento da alienação humana. 

 É certo que a disputa pela “trincheira – educação” não será sem grandes 

obstáculos, pois o Estado, defendendo os interesses da classe economicamente 

dominante, não aceitará uma forma de educação que defenda os interesses da classe 

trabalhadora e se proponha a formar consciência desta classe para si, tornando a 

educação pública um instrumento real de democratização. E, justo por isso, a articulação 

e sistematização da proposta do movimentos sociais é relevante para se construir uma 

educação da classe trabalhadora para a classe trabalhadora, e não do Estado/burguesia 

para a classe trabalhadora. 

 O aperfeiçoamento do campo jurídico-constitucional constitui uma poderosa 

“trincheiras”, promovendo maior grau de consenso da classe dirigente perante a 

população.  Desta forma, o suposto avanço democrático representado pela legislação, 

a partir de cima, sem mediação de pressão e luta de movimentos sociais, se conforma em 

abstrações e portanto apenas tática de convencimento. A legislação – direito democrático, 

revela avanços progressistas, no entanto camufla a realidade que não condiz com as 

proposições do papel, e concomitantemente e prioritariamente é a representação do 

ideário liberal, que supostamente universaliza os direitos, no entanto apenas em palavras, 

enquanto as leis que defendem o ideário burguês e a defesa da propriedade privada e do 

lucro privada são levadas a cabo. 

Art. 16 Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular 
em seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 
abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana 
em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como 
saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das 
crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional 
de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o consumo, educação 

fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o 
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desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada 
do currículo. 

 

 É necessário e fundamental, se apropriar da trincheira que se chama “lei”e se 

fazer cumprir o que esta em acordo com os interesses da classe trabalhadora e intervir na 

produção de legislação que venha a atender as demandas dos movimentos organizados 

em lutas anti sistêmicas. 
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EDUCAÇÃO E LUTA DE CLASSES: um debate necessário 
 

 

Marcelo Silva dos Santos1 

 
 

RESUMO: Este debate se iniciará com uma breve 
caracterização do modo de produção capitalista buscando, 
sobretudo, apontar algumas de suas contradições. Além 
disso, destaca-se como importante aspecto metodológico o 
fato de que o econômico não se encontra dissociado do 
político. Resgata-se também, a teoria de alienação em Marx 
e o papel central que o Estado cumpre para educar o 
consenso e educar para o conformismo. Para os intelectuais 
revolucionários, disputar diferentes espaços na práxis e 
travar diferentes batalhas no campo das ideias constitui uma 
tarefa inadiável para que outro modo de internalização seja 
construído no sentido que aponta Mészáros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modo de produção capitalista; Luta de 
classes; Estado; Alienação; Educação. 
 
ABSTRACT: This discussion will begin with a brief 
characterization of the capitalist mode of production seeking 
mainly to point out some of its contradictions.  
In addition to it, there is an important methodological aspect 
that the Economics is not dissociated from the Politics. It's 
also retaken the Marxist theory of alienation, and the central 
role that the State plays in order to educate towards the 
consensus and towards the conformity.  
For the revolutionary intellectuals, disputing different spaces 
in the praxis and catching different battles in the realm of 
ideas is an urgent task, so that another mode of 
internalization is constructed in the sense Mészáros 
indicates. 
 
KEYWORDS: Capitalist mode of production, class conflit, 
State, Alienation, Education. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O processo de dominação burguesa na contemporaneidade trouxe novas 

determinações para a sociedade. Embora a crítica do capitalismo esteja fora de moda 

para uma parcela significativa de intelectuais, entende-se aqui o contrário, parte-se do 

pressuposto que se vive nos marcos do modo de produção capitalista.  

Embora seja mais propícia à antinomia do que à contradição conforme coloca Jameson 

(1997), este debate será realizado no terreno da contradição e não no da antinomia. No 

próprio seio da produção do marxismo a categoria contradição merece ser “resgatada” em 

seu sentido profundo, pois a lógica cultural do capitalismo tardio parece ter causado um 

efeito “imobilizador” em muitos estudiosos.  

Sendo assim, objetivo central deste artigo é trazer elementos para se pensar a 

problemática em torno da relação educação e sociedade de classes e não simplesmente 

dar respostas, visto que serão desenvolvidos apenas alguns dos temas necessários a 

uma visão suficientemente completa de tal questão.  

 

2 - DESENVOLVIMENTO 

 

Como traz Wood (2003, p. 13) “O “pós- marxismo” deu lugar ao culto do pós-

modernismo1, e a seus princípios de contingência, fragmentação e heterogeneidade, sua 

hostilidade a qualquer noção de totalidade, sistema, estrutura, processo e “grandes 

narrativas”.  

A fragmentação e a contingência pós-modernistas se alinham com o a “grande 

narrativa” do fim da história, isto é, a ideia de que não há possibilidade de lutar pela sua 

transformação, restando, com isso, apenas minorar seu “impacto” social.  

Segundo Wood (ibid, p. 14), parece haver a convicção de que o capitalismo 

chegou para ficar. 

 
“A reformulação da relação da esquerda com o capitalismo como a criação de 
espaço no seu interior, e não o desabafo direto e a contestação a ele, ajuda, 

                                                           
1
Sobre um debate a cerca do significado, sugere-se consultar Eagleton (1998) e Harvey (1992). 
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entre outras coisas, a explicar as principais transformações dos discursos 
tradicionais da esquerda, como, por exemplo, a economia política e a história, dos 
que hoje estão mais na moda: o estudo dos discursos, textos e do que se poderia 
chamar de a cultura da “identidade”. 
 

Ao contrário dessa tendência, parte-se da premissa que a luta de classes constitui 

o motor da história...  Se por um lado é mister delimitar em seu tempo histórico a célebre 

frase escrita por Marx e Engels no Manifesto comunista (1999) quando disseram que “a 

história de todas as sociedades que até hoje existiram é a história das lutas de classes”, 

que causou muita polêmica inclusive na própria esquerda, por outro,  estudiosos 

marxistas mais recentes trazem novas determinações e aspectos para o debate na 

contemporaneidade.  

O fato de não ser comum a discussão sobre projetos de sociedade nas mais 

variadas esferas na atualidade, não significa ausência de projetos alternativos ao 

capitalismo. Projetos de sociedade diferentes resultarão, consequentemente, em projetos 

de formação humana, também, distintos.  

Ao desvendar o “mistério” da forma mercadoria, Marx no volume I de “O capital”, 

como assinala Wood (2003, p. 28), revela por fim que o ponto de partida da produção 

capitalista “não é outra coisa senão o processo histórico de isolar o produtor dos meios de 

produção”, um processo de lutas de classes e de intervenção coercitiva do Estado em 

favor da classe expropriadora. Segundo a autora, a própria estrutura do argumento 

sugere que, para Marx, ao contrário da economia política clássica, o segredo último da 

produção capitalista é político. Na formulação de Marx (1989, p. 41), “a essência humana 

não é algo abstrato, interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o conjunto das 

relações sociais”.   

Nesse sentido, com o intuito de superar a falsa dicotomia existente entre o 

econômico e o político até mesmo no interior de algumas formulações marxianas, Wood 

(2003) numa profunda e instigante obra, evidencia que tal separação no plano analítico se 

dá pelo movimento do real, não sendo um problema teórico, mas também prático.  Como 

ilustrada numa passagem de Marx no “Grundrisse”  trazida por ela,  

 

“em toda forma de sociedade [que nesse contexto é uma tradução menos 
enganosa de Gesellschaftsformen do que “formação social”], existe um 
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tipo específico de produção que predomina sobre os outros, cujas relações 
atribuem valor e influência aos outros. É uma luz geral que banha todas as 
outras cores e modifica suas particularidades, É um éter particular que 
determina a gravidade específica de todo ser que se materializa dentro 
dele” (ibid, p. 57). 

 

Nesta passagem enfatiza-se a unidade, não a “heterogeneidade”, de uma 

“formação social”, pois a existência de uma lógica comum que se impõe através da 

sociedade, na complexa realidade empírica, permite-nos falar de uma “sociedade 

capitalista” sem que para isso se retire o tenso e contraditório tecido de vida social, 

política, cultural e moral (Wood, ibid). O que interessa a Thompson e, particularmente, ao 

debate que se pretende fazer, é o entendimento de que “são as relações do processo do 

processo em que as relações de produção – relações de exploração, dominação e 

apropriação – dão forma a todos os aspectos da vida social em conjunto e o tempo todo, 

ou exercem pressão sobre eles” (ibid, p. 61) 

A economia política burguesa, no entendimento de Marx, universaliza as relações 

de produção quando analisa a esfera da produção abstraindo suas determinações sociais 

específicas – relações sociais, modos de produção, modos de propriedade e de 

dominação, formas políticas ou jurídicas específicas. Ao contrário, entende-se aqui que 

um modo de produção é uma organização social da atividade produtiva; e um modo de 

exploração é uma relação de poder. Conforme coloca Wood (2003, p. 33) “a relação entre 

os apropriadores e produtores se baseia na força relativa das classes, e isso é em grande 

parte determinado pela organização interna e pelas forças políticas com que cada uma 

entra na luta de classes”.  

No capitalismo, a esfera política assume uma dimensão diferenciada, pois o poder 

de coação que assegura a exploração capitalista não é acionado diretamente pelos 

detentores dos meios de produção muito menos se baseia na subordinação política e ou 

jurídica do produtor ao apropriador, mas pelos mecanismos do intercâmbio de 

mercadorias. Porém, são essenciais um poder e uma estrutura de dominação para que se 

garanta um processo de troca de mercadorias, a propriedade privada e a relação 

contratual inerentes de uma sociedade capitalista.  
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Sendo assim, problematizar a teoria da alienação em Marx1 é fundamental para 

entender as implicações para os processos educativos da sociedade. Para tanto, 

recuperar alguns aspectos da discussão trazida por Mészáros, mesmo que de forma 

abreviada, em sua instigante obra “A teoria da alienação em Marx” nos parece central2:  

Diferentemente do que se tinha no feudalismo onde a principal função do 

“contrato” era garantir direito a ambas as partes rigidamente fixas, no capitalismo uma 

nova forma de fixidez entrou em cena: o direito do novo senhor de manipular os seres 

humanos supostamente “livres” como coisas, objetos sem vontade própria, desde que 

estes escolhessem livremente celebrar o contrato em questão.  

Nesse sentido, a alienação humana, tomada como um conceito eminentemente 

histórico3, foi realizado por meio da transformação de todas as coisas “em objetos 

alienáveis, vendáveis, em servos da necessidade e do tráfico egoístas. A venda é a 

prática da alienação. (Marx apud Mészáros, p. 39)”. A reificação de uma pessoa, segundo 

aponta Mészáros, pôde avançar com base numa sociedade civil caracterizada pelo 

domínio do dinheiro. Além de ser uma mediação da dominação, a alienação tem como 

base a legitimação da propriedade privada.  Trazer tal questão nos parece central porque 

a partir do momento que tudo é transformado em mercadoria pela conversão dos seres 

humanos em “coisas”, ocorre o que denominamos reificação das relações humanas.  

Nesse contexto, uma figura imprescindível, do ponto de vista do capital, assume 

novas determinações, o Estado. Ele, através das esferas da dominação – subsunção 

formal e real interclasse – e da coerção – base da alienação, vem assumindo as funções 

“policiais” na sociedade. Embora a existência do Estado sempre tenha implicado a 

existência de classes, isso não elide o fato de que ocorre no capitalismo a diferenciação 

entre o econômico e o político num grau inédito. Segundo Wood (2003, p. 38), há no 

                                                           
1
  - É preciso deixar claro que aprofundar o debate da teoria da alienação não faz parte de nosso 

objetivo. Para isso, Mészáros, na obra supra citada, nos oferece uma profunda e instigante obra em relação a 
tal teoria. Nos limites deste ensaio nos limitaremos a trazer alguns elementos para se pensar as relações 
entre alienação, emancipação, trabalho, propriedade privada etc.  
2
  - Longe de esgotar a discussão em tal obra, fez-se tal opção por acreditar que além de trazer 

riquíssimos elementos para o debate, é magnífica por seu  rigor teórico e metodológico ao tratar desta 
temática. 
3
  - Em comunhão com o que descreve Mészáros, entendemos que o conceito de alienação tem que 

ver com uma vasta e complexa problemática, com uma longa história própria. Nesse sentido nosso recorte se 
dará a partir do momento em que a sociedade capitalista começou a exercer a hegemonia enquanto modo de 
produção global.  
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capitalismo um processo histórico de “diferenciação crescente – e incomparavelmente 

bem desenvolvida – do poder de classe como algo diferente do poder de Estado, um 

poder de extração de excedentes que não se baseia no aparato coercitivo do Estado”.  

Ainda que a diferenciação entre a economia e política não exista no real, tais 

esferas vêm assumindo especificidades distintas no modo de produção capitalista. As 

funções de proteção e garantias que antes pertenciam ao senhor feudal, passa a ser 

realizado pelo Estado no capitalismo. 

Este constitui um ponto nodal para o debate, pois se muda necessariamente o 

foco da luta de classes, o excedente de trabalho continua a ser a questão central do 

conflito de classes, mas a luta pela apropriação do mesmo aparece não como luta 

política, mas como uma batalha em torno dos termos, das condições de trabalho e, em 

alguns casos de ataques mais contundentes, somente em torno da manutenção das 

condições obtidas anteriormente. O Estado além de atuar na reprodução ampliada da 

força de trabalho, atua, sobretudo nas relações sociais de produção de modo a garantir a 

manutenção da ordem e do poder da classe dominante.  

Como coloca Neves (2005, p. 26), Gramsci mais uma vez contribui para o 

entendimento da natureza das relações capitalistas na atualidade quando observa que o 

Estado moderno, “por substituir o bloco mecânico dos grupos sociais por uma 

subordinação destes à hegemonia ativa do grupo dominante e dirigente” redefine suas 

práticas tornando-se educador (Gramsci IN: Neves, 2005, p.139). 

Em outras passagens, Gramsci é mais preciso quando escreve que 

 

A classe burguesa põe-se a si mesma como um organismo em contínuo 
movimento, capaz de absorver toda sociedade, assimilando-a a seu nível cultural 
e econômico; toda a função do Estado transformada: o Estado torna-se 
“educador”, etc” (Gramsci, 2007, p. 271). 
“Na realidade, o Estado deve ser concebido como “educador” na medida em que 
tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização” (op cit, p. 28). 
“Tarefa educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos e 
mais elevados tipos de civilização, de adequar a “civilização” e a moralidade das 
mais amplas massas populares às necessidades do contínuo desenvolvimento do 
aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também fisicamente 
tipos novos de humanidade” (Gramsci 2007, p. 23). 
 

Se por um lado que estamos distante da concretização de uma sociedade de outra 

“ordem”, por outro lado, não constitui uma novidade dizer que a forma que se vive sofre 
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contínuas modificações, isto é, o Estado na perspectiva de Gramsci (sociedade política + 

sociedade civil) cria novas determinações para o ser social. Novas formas de controle 

direto passam para as mãos “impessoais” do Estado. 

 
“Nas sociedades orientais, a pedagogia da hegemonia era exercida 
principalmente por meio de ações que tinham funções educativas regressivas e 
negativas (em especial, por intermédio dos tribunais); nas sociedades ocidentais, 
mais politicamente estruturadas, a pedagogia da hegemonia passa a se exercer 
mais sistematicamente por meio de ações com função educativa positiva, que se 
desenvolvem primordialmente na sociedade civil, nos aparelhos de hegemonia 
política e cultural das classes dominantes, sendo para Gramsci a escola o mais 
importante deles” (NEVES , 2005, p. 27). 

 

Motta (2008, p. 39), sob a luz das categorias de ideologia e Estado-educador em 

Gramsci, traz uma importante contribuição para o debate quando aponta a teoria do 

capital social como nova base ideológica das “políticas de desenvolvimento do milênio” 

que possui, dentre outros objetivos, “educar para o conformismo” “para dar conta do 

impasse criado pelo aumento da pobreza em meio à abundancia da capacidade 

produtiva”. Além disso, a autora acrescenta que  

 

“(...) a penetração da ideologia do “capital social” social no senso comum das 
massas, ao promover a despolitização e enfraquecer os embates entre classes, 
exerce uma “função educadora”. Ao disseminar a ideia de se construir um clima 
ameno, sem confrontos, solidário e coeso para “combater” as mazelas sociais, 
cria-se uma “vontade de conformismo”” ( p. 34). 

 

Como salienta Saviani (IN Ferreti et al 1994) a educação praticamente coincide 

com a própria existência humana. A origem da educação se confunde com a origem do 

próprio homem. Educar é um ato peculiar do ser humano.   Com o aparecimento da 

sociedade de classes, surge uma educação diferenciada, uma educação voltada para as 

classes ociosas: a classe dos dominantes e dos proprietários – a educação escolar, 

dando origem a Escola.“E é nesse momento que se coloca a necessidade de explicitar e 

submeter à crítica as relações entre educação e sociedade de classes” (Saviani IN 

Duarte, 2004, p. 248). A escola, mesmo não sendo a única, se configura num importante 

e estratégico campo de disputa de hegemonia na Sociedade Civil.   
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Nesse sentido, depreende-se que o mundo atual está mergulhado numa extensa 

“guerra de posição”, uma vez que os intelectuais orgânicos do capital, como aponta 

SEMERARO (2006, p. 385), “lutam constantemente para mudar as mentes e expandir 

mercados. “Mais do que “orgânicos”, na verdade, os intelectuais funcionais às classes 

dominantes fazem prestação de serviço a seus condomínios de luxo, não à polis”, nossa 

opção aqui, enquanto intelectual revolucionário, é trazer elementos para o debate que 

tenham por objetivo dar coerência à concepção de mundo da classe trabalhadora. 

Gramsci há muito tempo já falava da necessidade de se contrapor a concepção de 

educação e de vida intelectual cujo objetivo era o de conformar o proletariado 

 
não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer intervenção 
intelectual – Homo faber não pode ser separado do Homo sapiens. Além disso, 
fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma atividade intelectual; ele é, em 
outras palavras, um filósofo, um artista, um homem com sensibilidade; ele partilha 
uma concepção do mundo, tem um linha consciente de conduta moral, e portanto 
contribui para manter ou mudar a concepção do mundo, isto é, para estimular 
novas formas de pensamento (apud Mészáros, 2005, p. 49, grifos no original)  

 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse sentido, emerge uma pergunta central para nosso ensaio: qual é a tarefa 

revolucionária que tenha por objetivo contribuir para a sistematização de uma práxis 

educativa emancipatória na perspectiva da classe trabalhadora? 

 A primeira delas é entender unidade entre a dimensão fundante do ser social: a 

categoria trabalho e educação. A segunda questão a ser considerada é a que diz respeito 

à necessidade de se transcender positivamente a alienação.  Já uma terceira questão, em 

articulação com duas abordadas anteriormente, tem que ver com a reflexão sobre 

aspectos a serem aprofundados numa agenda que tenha como horizonte uma Educação 

que vá “para além do capital”. 

Em relação; a primeira, cumpre ressaltar que o ser social é sempre um complexo 

articulado que inclui a dimensão fundante e um conjunto de outros campos da atividade 

humana (Tonet, 2005). A Educação é um segmento do sistema de produção dominante. 

Nesse sentido, caminhar na direção de uma práxis educativa emancipatória significa 

romper com o trabalho alienado. 
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O trabalho, nessa perspectiva, constitui o ponto de partida para a humanização do 

ser social, segundo Marx (1971) “motor decisivo do processo histórico de humanização do 

homem”.  

Apoiado no debate de Tonet (2005), considera-se que a possibilidade da 

consciência alienada se transformar em consciência revolucionária traz duas importantes 

reflexões para a reflexão no campo educacional. Primeira: a de que o peso da 

consciência vem se tornando cada vez mais social e menos natural, posto que ela mesma 

foi se tornando cada vez mais consciente. Segunda: o estágio de amadurecimento que o 

ser social atingiu na sociabilidade capitalista, diferentemente de outros momentos 

históricos, significou a primeira forma de sociabilidade em que as relações entre homens 

são determinadas apenas por eles mesmos e não por elementos naturais. 

É importante dizer isso, porque o complexo sistema educacional da sociedade é 

também responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores no interior do 

qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específico. Nesse sentido, as 

relações reificadas e fetichizadas sob o capitalismo não se perpetuam automaticamente. 

Como coloca Mészáros (2006, p. 263), isso acontece pelo fato de que “os indivíduos 

particulares interiorizam as pressões externas: eles adotam as perspectivas gerais da 

sociedade de mercadorias como os limites inquestionáveis de suas próprias aspirações”.   

Como enfatiza Tonet (2005, p. 155),  

é a própria natureza do ser social, sua forma concreta, neste momento, que impõem, 

como condição para a realização desta alternativa, uma intervenção decisiva da 

consciência. Sem esta intervenção não seria possível construir uma sociabilidade 

efetivamente livre. Daí o papel do conhecimento, da batalha das ideias, do clareamento 

dos objetivos. 

 

Em articulação com a primeira, trazida nos parágrafos anteriores, afirmar-se que a 

transcendência positiva da alienação é, sobretudo, uma tarefa educacional que exige uma 

revolução cultural radical para sua realização. 

Não se pode compreender o “específico” sem identificar suas múltiplas 

interconexões com um determinado sistema de mediações complexas. Em outras 
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palavras: devemos ser capazes de ver os elementos “atemporais” (sistemáticos) na 

temporalidade, e os elementos temporais nos fatores sistemáticos (Mészáros, 2006, p. 

109). 

 

 “A luta contra alienação é, portanto, aos olhos de Marx, uma luta para resgatar o 
homem de um estado no qual “a expansão dos produtos e das carências o torna 
escravo inventivo e continuamente calculista de desejos não humanos, 
requintados, não naturais e pretensiosos” (Mészáros, 2006, p. 163).  
 

A alienação não é um dado ontológico, embora seja muito antigo, portanto não 

eliminável da existência A propriedade privada é trazida à existência pela atividade 

alienada e então, por sua vez, afeta profundamente, as aspirações humanas.  Nas 

palavras de Marx “a propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto 

somente é o nosso [objeto] se o temos, portanto, quando existe para nós como capital ou 

é por nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por 

nós etc., enfim usado”. (2004, p. 87). 

Por último, torna-se urgente trazer para debate a reflexão sobre aspectos a serem 

aprofundados numa agenda que tenha como horizonte uma Educação que vá “para além 

do capital”. 

Uma “educação para além do capital” implica enfrentar um desafio que perpassa a 

negação do capitalismo. O cumprimento desta tarefa histórica envolve uma mudança 

qualitativa das condições objetivas presentes na sociedade.  Todo o sistema de 

internalização, com todas as suas dimensões, visíveis e ocultas. Faz-se necessário 

romper com as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização 

mistificadora por uma alternativa concreta abrangente (Mészáros, 2005, p. 47). 

Caminhar no sentido que aponta Paracelso pode representar uma possibilidade. 

Se considerarmos que aprendemos em todos os momentos de nossa vida ativa, uma 

primeira bandeira de luta que devemos encampar é por uma profunda reforma 

educacional que garanta uma formação para além das funções desempenhadas na 

sociedade capitalista1.  

                                                           
1
  - Segundo Mészáros (2006, p. 275) a Educação, por meio do Estado cumpre duas importantes 

tarefas numa sociedade capitalista: (1) a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da 
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Um segundo aspecto: “concepção mais ampla de educação” expressa na frase: “a 

aprendizagem é a nossa própria vida”.  Apoiado mais uma vez em Paracelso, Mészáros 

(2005) aponta que educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim 

conscientização e testemunho de vida. A educação deve ser sempre continuada, 

permanente, ou não é educação. A educação tem que transcender os muros da Escola. 

Conforme escreve Mészáros (2005, p. 53), “muito do nosso processo contínuo de 

aprendizagem se situa, felizmente, fora das instituições formais”. Isso traz sérias 

implicações para a educação formal, pois ela pode contribuir tanto para a mudança, como 

também para a manutenção daquilo que já está posto no âmbito mais geral.  

No entanto, para que a educação caminhe no sentido acima, é necessário que os 

educadores sejam também educados numa outra lógica. Como educar o educador? O 

“educador” como parte da sociedade alienada também tem a necessidade de ser 

educado. Assim, não se deve partir da suposição, autodestrutiva, de que a alienação é 

uma totalidade inerte homogênea.  A atividade alienada não produz só a consciência 

alienada, mas também a consciência do ser alienado. “Essa consciência da alienação, 

qualquer que seja a forma alienada que possa assumir [...] não somente contradiz a ideia 

de uma totalidade alienada inerte, como também indica o aparecimento de uma 

necessidade de superação da alienação” (Mészáros, 2006, p. 166). 

Nesse sentido, o que Mészáros sugere educador deve buscar meios de garantir ao 

educando se apropriar concretamente não somente do conhecimento clássico, mas do 

conhecimento reflexo de uma relação histórica específica num dado momento. Embora o 

cotidiano domesticado mais alienado possível venha se tornando o padrão de 

comportamento, defende-se aqui, ao contrário: a necessidade de uma pedagogia 

marxista. 

Enfim, para se chegar a essa emancipação humana, faz-se necessário, nos 

termos marxianos, proceder à emancipação política, uma vez que a política é um canal 

utilizado pelo Estado para a manutenção dos privilégios de classe, pois enquanto estes 

existirem, a falsa aparência de liberdade deslocará o pólo determinante da sociedade 

                                                                                                                                                                                 
economia, e (2) a formação dos quadros e a elaboração dos métodos de controle político. Mészáros (2005, p. 
55).  
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para um indivíduo supostamente autônomo diante dos grupos sociais, tornando opaca a 

forma alienada em que se dão as relações sociais de produção. 
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